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 تقديم
 مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة

 
ينطلق اإلسالم يف كل تعاليمه وترشيعاته من العلم واملعرفة، وكلام 

ازداد اإلنسان يف حتصيل العلم أدرك عظمة اخلالق البارئ املصور، وحسن 

 ؛[19]سورة حممد:   َّ هي مي خي حي جي ٰه ُّٱتدبريه يف كونه وعباده، قال تعاىل: 

. وقاَل تعاىل: [28 فاطر:]سورة   َّخص حص مس خس حس جس ُّٱوقال تعاىل: 

 .[9 الزمر:]سورة  َّمك لك  خك حك جك مق حق ُّٱ

وأمته إىل أمهية العلم واملعرفة  صحابته  ملسو هيلع هللا ىلصوكان توجيه النبي 

ًا »واضحا بينا، وهو القائل صلوات ريب وسالمه عليه:  َمن ُيِرِد اهللُ بِه خْير

ُه يف الدينِ   .«ُيَفقهر

بتعليم املرأة عىل القدر نفسه من تعليم الرجل،  ملسو هيلع هللا ىلصلقد اهتم النبي 

وُجّل األحاديث التي وصلت إلينا عن طريق نساء من الصحابيات رضوان 

فيام  اهلل عليهن، وبرز منهن فقيهات وعاملات، كن املرجع للصحابة 

 يشكل عليهم من أحكام.

 تقديم 
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ة، استمر املسلمون عرب دوهلم املتعاقبة يولون تعليم املرأة أمهية كبري

فربز عرب التاريخ عاملات ومسندات وفقيهات، يفتخر العلامء باألخذ منهن 

 يف القراءات، والتفسري، واحلديث، والفقه.

هـ، ورث عن 1344وحينام ضم امللك عبد العزيز احلجاز عام 

اإلدارات السابقة بعض الكتاتيب املنترشة لتعليم املرأة، فبدأت اللبنات 

 يتناسب مع العرص وتطوره.األوىل لتعليم املرأة بام 

هـ يف 1341كان ُكّتاب: اخلوجة )فاطمة هانم( الذي أنشأته عام 

املدينة املنورة، هو أبرز مكان لتعليم الفتاة يف تلك الفرتة املبكرة، وبعد 

هـ 1349هـ، ذكر تقريرها عام 1344تأسيس مديرية املعارف باململكة عام 

اب فخرية هانم، وعدد طالباهتا ظهور عدد من كتاتيب البنات، وأمهها ُكت  

 ( طالبة.120( طالبة، وُكت اب فاطمة هانم، وعدد طالباهتا )95)

هـ بلغ عدد كتاتيب البنات يف املدينة املنورة 1356ويف إحصائية لعام 

 وطالبة. 501( كتاتيب، يدرس فيها 6)

ثم أخذت بعض هذه الكتاتيب تتحول إىل مدارس أهلية وحتّسن 

 التعليم فيها، كام أدخلت بعض املواد اجلديدة.مستوى 
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هـ 20/4/1379وحينام صدر األمر السامي الكريم يوم اخلميس 

م بفتح مدارس لتعليم البنات باململكة، حتت 22/10/1959املوافق 

إرشاف الرئاسة العامة لتعليم البنات، أخذ تعليم البنات منحى وأفقا 

بني الذكور واإلناث، مما مكن املرأة  جديدا قائام عىل املساواة يف التعليم

 لتكون مشاركة للرجل يف بناء الوطن عىل كافة األصعدة.

لقد كانت إدارة تعليم جدة ترشف عىل التعليم يف املدينة املنورة، ويف 

هـ انفصلت مندوبية املدينة لتستقل يف إدارة منفصلة لتتحول 1383عام 

 الحقا إىل إدارة تعليمية.

هـ، وبعدها املتوسطة والثانوية 1380االبتدائية عام  افتتحت املدارس

هـ،   ووضعت املناهج املناسبة، وتم دعم املدارس بام 1383/1384عام 

 يلزم من إمكانيات برشية وفنية، وجتهيزات.

كان التطور يف تعليم البنات الفتا وملحوظا، وقد أقبلت األرس عىل 

دد مدارس البنات يف املدينة هـ بلغ ع1385تعليم بناهتن، ففي بيانات سنة 

( مدارس ابتدائية، ومدرسة متوسطة، 9( مدرسة، منها )11املنورة )

 ( طالبة.4738ومعهد معلامت، وقد بلغ عدد الطالبات يف هذه املدارس )



 خريطة مدرسية مقرتحة 10                  
 حلكومية يف املدينة املنورةاالبتدائية ا ملدارس البنات

 

وبعد دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة املعارف أصبح تعليم 

 2ألمر امللكي رقم أ/البنني، والبنات حتت مظلة واحدة، كام صدر ا

هـ بتغيري مسمى وزارة املعارف إىل وزارة الرتبية 28/2/1424وتاريخ 

 والتعليم.

وحيث إن التعليم هو نرباس وعنوان األمة يف تقدمها، فإنه البد وأن 

خيضع للتقييم واملراجعة، وعمل الدراسات الشاملة من إحصاء، وتقنيات 

احلفاظ عىل النجاحات رقمية، لتلمس أوجه القصور وإصالحها، و

 وتعزيزها، وبذلك ترتقي املنظومة العلمية وتتجه نحو اجلودة الشاملة.

ومن هذا املنطلق يرس مركز بحوث ودراسات املدينة أن يقدم ألهل 

خريطة "  املجال العلمي والرتبوي كتاب:االختصاص من العاملني يف

ملدينة املنورة مدرسية مقرتحة ملدارس البنات االبتدائية احلكومية يف ا

للباحثة األستاذة: انتصار  "(GIS) باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية

 بنت حسني جابر.

 

 املنورة  املدينة ودراسات حبوث مركز
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  تقديم
 الدكتور/ حممود عابدين

احلمد هلل محًدا كثرًيا طيًبا مبارًكا فيه، والصالة والسالم عىل َمْن      

 ، وصحبه، وَمْن اتبع هديه، أما بعد:ال نبي بعده، وعىل آله

فسعاديت ال حدود هلا عندما دعتني ابنتي الفاضلة انتصار بنت 

خريطة مدرسية مقرتحة ملدارس "حسني جابر لتقديم كتاهبا املميز بعنوان: 

البنات االبتدائية احلكومية باملدينة املنورة باستخدام نظم املعلومات 

أعواًما عديدة من الدراسة والبحث حتى ، وهو ثمرة كفاح دام "اجلغرافية

ختطيط التعليم "حصلت الباحثُة من خالله عىل درجة املاجستري يف ختصص 

، من قسم اإلدارة الرتبوية بكلية الرتبية جامعة َطيبة باملدينة "واقتصادياته

رشف  وات وأتم التسليم. وكان يللاملنورة، عىل صاحبها أفضل الص

هذه الرسالة بمشاركة فاعلة من زميلتي الدكتورة اإلرشاف العلمي عىل 

 أريج بنت محزة السييس، األستاذ املشارك بذات القسم والكلية.

وساعتها، تداعت الذكريات الطيبة يف َطيبة الطيبة؛ فقد شاء اهلل 

مع مستهل  -سبحانه وتعاىل أن تكون أول حمارضة يل يف جامعة َطيبة 

   وثالث من زميالهتا الفضليات املبدعاتمع هذه الباحثة  –إعاريت إليها 
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يف مقرر حلقة البحث يف بدايات الفصل األول من العام الدرايس 

من شهر  29م، وبالتحديد يف 2011/2012هـ، املوافق  1433/1434

هـ، مع زمييل الفاضل الدكتور نياف بن رشيد اجلابري رئيس 1433شوال 

الدكتورة أريج  ، وزميلتيالقسم آنذاك، ووكيل وزارة التعليم حاليًّا

الباحثة انتصار فكرة هذا البحث، ودافعْت عنه  السييس، حيث عرضت

 باقتدار وعلمية، ليست خالية من احلامس الذي هو حٌق مرشوع هلا.

وعىل الفور تداعت اخلواطر العلمية برسعة، وبعون من اهلل تذكرُت 

للتخطيط الرتبوي كان املعهد الدويل -أصبح مشهوًرا فيام بعد  -كتاًبا 

International Institute for Educational Planning (IIEP) 
بباريس عىل وشك إصداره ليعرض عقوًدا أربعة من مسرية التخطيط  

 الرتبوي يف املايض واحلارض، مع إطاللة عىل املستقبل، والكتاب بعنوان:

Directions in educational planning: International 
experiences and perspectives 

 توجهات يف التخطيط الرتبوي: خربات ورؤى دولية

ويف هذا املرجع املهم، الذي أعده كوكبة من أشهر علامء التخطيط 

 – Bray & Varghese, 2011 براي وفارجيج"الرتبوي يف العامل، وقام بتحريره 

نظم  توظيفتم التأكيد عىل أن تطوير دراسات اخلريطة املدرسية من خالل 
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يعد من أهم  Geographic Information Systems (GIS) املعلومات اجلغرافية

التحسينات يف دراسات اخلريطة املدرسية قبيل صدور الكتاب يف عام 

م، وتوقع املؤلفون تزايد االعتامد يف املستقبل عىل تقنية نظم 2011

الواقع املعلومات اجلغرافية يف حتسني خمرجات اخلريطة املدرسية. وجاء 

مؤكًدا صحة هذه التوقعات املستقبلية؛ فال توجد دولة تقريًبا إال وقد 

طبقت هذه التقنية يف التخطيط ملدارسها وبشكل جيمع بني التوسع الكمي 

دول العامل تطبق هذه التقنية،  –إن مل تكن كل  –والنوعي. وما زالت جل 

 تتالية يف كل دولة.وتكررها من وقت آلخر يف تزامن مع اخلطط التعليمية امل

ومن هذا املنطلق العلمي أيدُت الباحثَة يف فكرة رسالتها يف أول 

لقاء علمي معها. وذكرُت آنذاك أن عوامَل نجاٍح متعددة حتيط هبذا 

 املوضوع، كان من أمهها:

بركة املدينة املنورة عىل صاحبها الصالة والسالم؛  العامل األول:

يم فيها، مستثمرين أحدث التقنيات العلمية فاملوضوع خلدمة الرتبية والتعل

احلديثة يف التخطيط التعليمي لنرش التعليم االبتدائي للبنات يف كافة أرجاء 

هذه املدينة املباركة، وعىل قدم املساواة مع الذكور، وبأعىل جودة ممكنة. 

وبرسعة تذكرُت دعاء احلبيب املصطفى للمدينة املنورة بالربكة، يف احلديث 
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اللهم  اْجَعْل ": ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل ف الذي رواه َأنس الرشي

)أخرجه البخاري، حديث رقم ، "باملدينِة ِضعفي ما جعلَت بمكَة ِمَن الربكةِ 

، وتذكرُت ، يف صحيحيهام، واللفظ للبخاري(466، ومسلم حديث رقم 1886

 :ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل ، الذي رواه أبو هريرة ملسو هيلع هللا ىلصأيًضا حديثه الرشيف 

ِرَها» )أخرجه البخاري،  «إِنَّ اإليامَن َلَيأرِرُز إىل املدينِة كام َتأرِرُز احليَُّة إىل ُجحر

، يف صحيحيهام، وبنص متطابق، 233، ومسلم حديث، رقم 1876حديث رقم 

. فسألنا اهلل بركة املدينة مع األخذ باألسباب قدر ويأرز بمعنى ينضم وجيتمع (

 نا، طامعني يف فضل من اهلل وإحسان.جهد

هو أن الباحثة قد خترجت يف درجتها اجلامعية األوىل  العامل الثاين:

، وهو ختصص يزيد من قدرهتا بفضل اهلل عىل "اجلغرافيا"يف ختصص 

التمكن من املهارات املطلوبة لفهم وتطبيق اخلريطة املدرسية هبذه التقنية 

 غرافية.األحدث، وهي نظم املعلومات اجل

متايش املوضوع املقرتح مع أحدث االجتاهات  العامل الثالث:

العاملية املعارصة يف التخطيط التعليمي، ويف اخلريطة املدرسية عىل وجه 

اخلصوص، كام بينُت ذلك عند احلديث عن املعهد الدويل للتخطيط 

(، بباريس، وهو جامعة عريقة يف ختصصات إدارة التعليم IIEPالرتبوي )
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طيطه واقتصادياته، وهو تابع لليونسكو. وعليه، فاألصالة واجلدة وخت

 واألمهية قد توافرت يف هذا املوضوع.

وُبعيد اجتياز الباحثة بامتياز مرتفع متطلبات اللقاء العلمي األول 

لطالب وطالبات الدراسات العليا بالقسم مع هناية الفصل األول، حيث 

توكلنا عىل اهلل، وتم  -تخصصة عرضت خطة الرسالة أمام جلنة علمية م

التسجيل الرسمي للرسالة يف بدايات الفصل الثاين من العام الدرايس 

هـ، وكانت الباحثة متفرغة هلذه الدراسة، وتعمل فوق 1433/1434

طاقتها، ونتابعها ونصحح املسرية باستمرار وبتشجيع، وكان التقدم مذهاًل 

فسه. وتعودنا من الباحثة احلوار يف هذا املوضوع الصعب واملهم يف الوقت ن

اهلادف بالدليل والربهان املقرون باألدب اجلم واخللق القويم. كانت 

تذهب لتبحث، ثم تعود لتناقش؛ وصواًل للصواب بعون اهلل، ومستثمرة 

جل املقررات التي درستها قبل التسجيل وعىل مدى أكثر من عامني 

البحث واإلحصاء  ني، غطت مقررات التخصص الدقيق ومناهجيدراس

والكمبيوتر، ومستثمرة أيًضا دوراٍت تدريبيًة متعددًة يف جمال الدراسة 

والكمبيوتر واللغة اإلنجليزية، ساعدهتا مجيًعا يف دعم مهارهتا يف التعامل 

مع هذا املوضوع الصعب، واملهم يف الوقت نفسه. وحتولنا نحن الثالثة إىل 

 لفضل من اهلل سبحانه وتعاىل.جمتمع معلم متعلم، ملتمسني العون وا
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وشاءت األقدار حصول الباحثة عىل وظيفة معلمة يف منطقة بعيدة 

عن املدينة، وكانت خترج من بيتها قبيل الفجر وتعود مع العرص. نعم 

تأثرت املسرية العلمية نسبيًّا يف البداية، لكن بعون من اهلل، بذلت الباحثة 

فرها ذهاًبا للعمل، وعودة منه، كل ما استطاعت عمله، حتى يف رحالت س

مع استثامر شبه كامل للعطالت األسبوعية، حتى ظهر هذا العمل للنور، 

ومتت مناقشة الرسالة يف مساء يوم اخلميس الثالثني من شهر رجب 

هـ؛ خلدمة التعليم يف املدينة املنورة، عىل صاحبها أفضل الصالة وأتم 1435

رسالتها إشادة الفتة للنظر، وأكدُت التسليم. وأشادت اللجنة بالطالبة و

آنذاك أن ابنتي الباحثة قد مجعْت بني العلم واألخالق، وأخذْت ونحن 

معها باألسباب قدر جهدنا، فأعطانا اهلل بالفضل وليس العدل؛ فهو 

 سبحانه وتعاىل صاحب الفضل العظيم.

وحرًصا منا والباحثة عىل نرش هذا التجديد وثمراته عىل مستوى 

لس التعاون، شجعنا الباحثَة عىل تقديم ورقة عمل مستلة من هذه دول جم

            الدراسة يف فعاليات امللتقى العلمي األول لطلبة الدراسات العليا 

  يف اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف جامعات دول جملس التعاون اخلليجي، 

     ثة هـ، بجامعة الكويت، وقد أجادت الباح6/7/1438يف يوم االثنني 
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يف عرض ورقتها البحثية التي حظيت بتقدير كل من جلنة التحكيم 

 واحلضور.

لقراءة  هومن هنا أدعو الباحثني وصانعي القرار الرتبوي ومتخذي

متأنية هلذا العمل العلمي الذي أحسبه مفيًدا، وقد مجع بحكمة ومهارة بني 

حلة نظم التنظري اهلادف للخريطة املدرسية وتطورها وصواًل إىل مر

املعلومات اجلغرافية، وبني التطبيق اإلجرائي اهلادف الذي غطته الفصول 

من الرابع حتى السابع، وبمستويات متعددة ومتدرجة من اجلودة، خاصة 

فيام يتعلق بكثافة الفصول، وحتويل املدراس املستأجرة إىل مباٍن حكومية، 

ديدة احلالية مع األخذ يف االعتبار مناطق التوسعات العمرانية اجل

واملستقبلية، وباتساق كامل مع اخلطط الوطنية اخلاصة بالتعليم حتى عام 

هـ. وأزعم أن ابنتي الباحثة قد جددت كثرًيا يف املجال احلديث 1445

أصاًل، ويكفيني اإلشارة إىل التجديد الذي أبدعته الباحثة يف الفصل الرابع 

من أجل أفضل توزيع فيام يتعلق بتطوير معايري اخلريطة املدرسية 

للمدارس احلكومية للبنات باملدينة املنورة، وحساب دالالت الفروق بني 

أفراد العينة، ال سيام املسؤولني، حسب متغريات املؤهل العلمي، 

والوظيفة، واخلربة العملية والدورات التدريبية؛ وصواًل إىل أفضل وأدق 

               علومات اجلغرافية، معايري، بدأنا وفًقا هلا مراحل تطبيق تقنية امل
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التي وضحتها الفصول من اخلامس حتى السابع، وأجادت الباحثُة أيًضا يف 

 إبداعها بفضل اهلل.

ومل أرغب يف عرض مزيد من التفاصيل عن الدراسة احلالية؛ توفرًيا 

للمساحة، ومنًعا للتداخل مع مقدمة ابنتي الباحثة، وتشجيًعا للمهتمني عىل 

يف قراءهتا، مع الرتحيب الشديد بدروس مستفادة منهم؛ فالكامل التعمق 

 هلل وحده.

، قال: قال وعماًل باحلديث الرشيف الذي رواه أبو هريرة 

)أخرجه أمحد يف . «َمْن مل يشكر الناَس مل يشكر اهلل عز وجل»: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

َمْن ال ال يشكر اهللَ »، وبلفظ آخر: (7504مسنده، بإسناد صحيح، حديث رقم 

)أخرجه أمحد يف مسنده، بإسناد صحيح عىل رشط مسلم، حديث . «يشكر الناَس 

بحوث ملركز ، فإين أتقدم بالشكر والتقدير واالحرتام (7939رقم 

؛ ملوافقتهم الكريمة عىل نرش هذا العمل العلمي ودراسات املدينة املنورة

ي املهم، الذي زاد هلذا العمل العلم ءةاملبدع، وبالتايل زيادة معدالت القرا

ني، مَ وأشكر املحكّ  .املركز العلمي املرموقترشًفا بنرشه من خالل هذا 

اللذين تفضال بتحكيم هذا العمل بطلب من مركز بحوث ودراسات 

املدينة املنورة؛ فقد كان لتشجيعهام لنرش هذا العمل أفضل األثر يف نفيس 
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نا واحرتامنا واهتاممنا؛ وابنتي، كام كانت مالحظاهتام التطويرية حمل تقدير

 فجزامها اهلل عنا كل اخلري.

: أعضاًء ورؤساء من قائد لقسم اإلدارة الرتبويةوالشكر موصول 

املسرية احلديثة للقسم يف هنضته الوطنية والعربية والعاملية الدكتور نياف بن 

دكتور ضيف اهلل بن الرشيد اجلابري، وكيل وزارة التعليم، إىل االبن املبدع 

عواض الزايدي، وإىل ابنتي الكبرية الدكتورة أريج بنت محزة السييس، التي 

شاركتني اإلرشاف. وأعرتف رصاحة أين قضيُت بني أهيل وإخواين هبذا 

القسم والكلية واجلامعة واململكة العربية السعودية أمجل وأفضل ستة 

مني الرشيفني بكل سهولة أعوام يف عمري، ترشفُت فيها بالرتدد بني احلر

ويرس، سائاًل ريب الكريم اجلواد أن حيفظ بالد احلرمني الرشيفني، وأن 

 جيعلها أمنًا أماًنا، سخاًء رخاًء، وسائر بالد املسلمني.

أما االبنة الباحثة اخللوقة املجتهدة املبدعة انتصار بنت حسني عيل 

 هديه إليها؛ إذ يقول:جابر، فال أجد أبلغ من بيت شعر للعقاد رمحه اهلل أ

تلك السنون التي ذقتم صعوبتها 

 األشطر وإلضافة شطر

 

 هذا جناها فطاب الغرس والثمر 

أسأل اهلل الكريم اجلواد أن يكون هذا العمل ابتغاء رضا اهلل عز  

وجل، وأن جيعله علاًم نافًعا، وأن جيزي ابنتي الباحثة انتصار عنه كل اخلري، 
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وأن يمد اهلُل فضله لكل ًمْن كان سبًبا يف إعداده ونرشه، وأن يساحمني عىل 

مد هلل رب العاملني، التقصري يف التقديم له بام يستحقه. وآخر دعوانا أن احل

 وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

 حممود عباس عابدينالعبد الفقري هلل 

 أستاذ إدارة التعليم وختطيطه واقتصادياته،

 بجامعة قناة السويس، وطيبة )سابًقا(.

 مدينة اإلسامعيلية، )مرص(

 هـ،1439يف األربعاء الثاين من شعبان 

 م18/4/2018املوافق 
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 لباحثةاتقديم 
واألرض وما بينهام، احلمد لك يا  السامواتاحلمد لك يا اهلل ملء 

اهلل كام ينبغي لعظيم سلطانك وجالل وجهك الكريم، احلمد لك يا اهلل 

 .حتى ترىض

اإلنسانية نبينا ومعلمنا ي سالمي عىل سيد البرشية وهادصاليت وو

وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم  ،حممد صىل اهلل عليه وسلم

 أما بعد: ،الدين

أبدع اهلل تعاىل هذا الكون العظيم وسخر األرض لإلنسان الذي ف

اختاره ليكون خليفة له فيستعمرها بكل خري، من هذا املنطلق أحببت علم 

كثرت محًدا أدت إيامًنا بخالقنا ودزااجلغرافيا الذي كلام تعمقت يف دراسته 

عىل اختياري له يف مرحلة البكالوريوس. وما من حلم تؤمن به وتضعه هلل 

 أمام عينيك إال ويتحقق بفضل اهلل القدير؛ فمنذ صغري كنت أرى نفيس

 حاملة شهادة املاجستري ألكون مثل والدي الشيخ حسني عيل جابر 

 وتغمد روحه يف جنة الفردوس.

 ـه1430لعليا يف جامعة طيبة عام وجتىل هذا احللم بالتحاقي بالدراسات ا

        ، "ختطيط التعليم واقتصادياته"لدراسة درجة املاجستري يف ختصص 
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قسم اإلدارة الرتبوية بكلية الرتبية جامعة َطيبة باملدينة املنورة، وكان  من

جل تفكريي كيف ُأعد دراسة تطبيقية تعود بالفائدة يف تطوير التعليم يف 

مدينة رسول اهلل عليه أفضل الصالة والسالم، وأثناء دراسة مقرر حلقة 

ف بن رشيد البحث وصلني بريد الكرتوين من معلمي الفاضل الدكتور نيا

اجلابري، يتحدث عن علم نظم املعلومات اجلغرافية، فأهلمني باخلروج 

خريطة مدرسية مقرتحة ملدارس البنات " :بفكرة هذا الكتاب املعنون

 "االبتدائية احلكومية باملدينة املنورة باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية

وبفضل اهلل  الذي وظفت فيه مجيع قدرايت وطاقتي إلخراجه بأمجل حلة،

     احلكيم متت مناقشة الرسالة يف مساء يوم اخلميس الثالثني من شهر 

 هـ.1435رجب 

 ،وقد بدأ الكتاب يف إطار الفصلني األول والثاين بمقدمة موجزة

بعض التساؤالت حول أبعاد معايري اجلودة يف توزيع املباين متضمنة للكنها 

ر اخلريطة املدرسية الرقمية يف تنظيم املدرسية يف املدينة املنورة؛ إلبراز دو

القطاع التعليمي، ومن ثم مناقشة مصطلحي اخلريطة املدرسية ونظم 

املعلومات اجلغرافية، لإلشارة إىل املفاهيم، واملجاالت، واألهداف املتنوعة 

هلام، باإلضافة إىل تتبع تاريخ تطور اخلريطة املدرسية يف اململكة العربية 

 السعودية.
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الفصل الثالث بمراحل التطبيق اإلجرائي إلعداد اخلريطة وينطلق 

املدرسية الرقمية، ابتداًء من تشكيل هيكل نظم املعلومات اجلغرايف، بام يتضمنه 

بتدائية احلكومية للبنات، من بيانات وصفية ومكانية متجددة حول املدارس اال

            للخطوات والربامج املستخدمة، وبالتايل يمكن االستفادة منه ووصف

 يف إرشاد املهتمني بإعداد اخلرائط املدرسية بأدوات تقنية توفر اجلهد والوقت.

ثم قدم الكتاب يف الفصل الرابع التحليل اإلحصائي حلساب 

 إدارة دالالت الفروق بني أفراد العينة املتمثلة يف املسؤولني من منسويب

التعليم العام، حسب متغريات املؤهل العلمي، والوظيفة، واخلربة العملية، 

والدورات التدريبية، مما ساهم يف خلق املعرفة املشرتكة عن طريق قياس 

              آرائهم وتقييم مالحظاهتم حول أمهية املعايري التخطيطية املعتمدة 

 حقيق املوضوعية.يف البحث، ويعترب هذا الفصل رضورًيا لت

ويستكمل الكتاب يف الفصل اخلامس نتائج توظيف تقنيات نظم 

املعلومات اجلغرافية األكثر حداثة يف التخطيط التعليمي يف حماولة تكشف 

الغموض لبعض مؤرشات التعليم التي كان من أبرزها: كثافة الفصول 

إىل فرز الدراسية، وتقييم املواقع اخلطرة عىل سالمة الطالبات، إضافة 

املدراس املستأجرة يف خمرجات جدولية وخرائط جغرافية رقمية، ُتسهل 

 قراءة الواقع بمجرد النظر إليها.
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واجلدير بالذكر التنويه بام احتواه الفصل السادس من اسرتاتيجية 

مقرتحة إلعادة توزيع املدارس االبتدائية احلكومية للبنات وفق معايري 

ملحاكاة نموذج أكثر تناسًبا مع الواقع،  أدق، وبأدوات عالية التقنية

باإلضافة إىل تنبؤات بالنمو السكاين وما قد يقابله من احتياج التوسع يف 

هـ. ومن هنا يمكن إدراك الغاية املرجوة 1455النظام التعليمي حتى عام 

 ،من هذا الكتاب؛ حيث انتهى ببناء رؤية تتعلق بقطاع املرحلة االبتدائية

دة، عىل أمل التنفيذ لتحقيق أقىص مسامهة يف جتويد اخلدمة ومن زوايا متعد

 التعليمية بإذن اهلل.

ويف الفصل السابع ختربنا النتائج اجلديدة للخريطة املدرسية 

باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية أن اكتامل املعرفة ما هو إال تصور 

علمي يدعمه التفاعل املتبادل مع نتاج أفكار وجتارب الباحثني يف دراساهتم 

د ذلك العلمية، وإن مل تكن احلقائق حازمة يف الواقع التعليمي؛ فربام يعو

ال وهو أللتأثري الكبري للعامل البرشي املتمثل يف أهم املدخالت التعليمية 

طلبة العلم، إضافة إىل استمرار احلراك السكاين. ومع ذلك ففي هذا 

الكتاب جتربة علمية رائعة ملن يريد تطبيق الطرق اجلديدة يف بناء التعليم، 

ها عن طريق ويقدم فرصة لدراسة أولويات أخرى جديدة يتم حتديد

 صياغة معايري ختضع للقياس.
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وختاًما يكتمل مجال حلمي املتجسد يف أول كتاب يل بتقديم 

لك الشكر  .شكري وامتناين لكل من دعمني يف رحلتي العلمية للامجستري

 إجالاًل يا من ملست باحتضانه لرسالتي ظل األبوة فال أجد نفيس إال واقفة 

 ،الدكتور حممود عباس عابدين مرشيف سعادة األستاذ لشخصك الكريم

. الشكر لك يا من كانت ا عظياًم حسانً إأحسن إليك الوهاب الكريم 

 . وفقها اهللي الدكتورة أريج السييستمرشف رفيقتي يف دروب العلم

معاين الشكر يا من وقفتم عىل املنابر وأجزلتم العطاء  أسمىإليكم 

كم قول رسولنا عليه إليكم يا رسل العلم واألخالق برشا فأنرتم فكرنا

إن اهلل ومالئكته وأهل الساموات واألرضني، حتى النملة »الصالة والسالم 

)أخرجه الرتمذي  «يف جحرها وحتى احلوت، لُيصلون عىل معلم الناس اخلْي

التدريس بقسم اإلدارة  األفاضل أعضاء هيئة ساتذيت، أ(2880يف سننه برقم 

اجلابري،  رشيد بالذكر قائدنا األول سعادة الدكتور نياف خصوأ ؛الرتبوية

شكر خاص للجنة و ،هجانمحزة سعادة الدكتور عيل  نا املعطاءومستشار

فائقة عباس وسعادة الدكتورة  ،حوريةحسني سعادة الدكتور عيل املناقشة 

وعىل رأسهم لكل من ساهم يف رسالتي  واالمتنان العرفانجزيل و .سنبل

  .اضل حممد حجيالن الربيش، واملهندس أمحد السلامناملهندس الف



 خريطة مدرسية مقرتحة 26                  
 حلكومية يف املدينة املنورةاالبتدائية ا ملدارس البنات

 

وأكمل كلامت الشكر ألعظم هبة من اهلل العزيز عائلتي الكريمة 

وأخص بالذكر أمي الغالية، وزوجي الفاضل أمحد مبارك، وأبنائي األعزاء 

زينب وحسني ورزان وفراس، واألخوة الكرام جماهد وحممد وعبداهلل 

ومزنة وإيامن ومريم حسني جابر حفظهم اهلل. وسعيد وعبدالرمحن وحمسن 

؛ ملوافقتهم بحوث ودراسات املدينة املنورةملركز أجزل الشكر والتقدير و

الكريمة عىل نرش هذا الكتاب، واحلمد هلل رب العاملني، وعفى اهلل عن 

 القصور بالعفو اجلميل.

 اإن قلت شكًرا فشكري لن يوفيكم بورك سعيكم فكان السعي مشكورً 

 اشكركم فخالص الدعاء يف القلب موفورً كلامت تال تن عجزوإ

 ولو أن الشكر يقال ملثلكم بالقوايف النتهى الشعر قبل أن يوىف حقكم

 ولو أن العرفان خيط لشخصكم جلفت األحبار وفاء قبل أن تنقش اسمكم

 انتصار حسني جابر
 ماجستري ختطيط التعليم واقتصادياته

 وزارة التعليم -معلمة يف التعليم الثانوي 

 م2018 -هـ 1439؛ املدينة املنورة

 


