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  المقدمة 

االيرادات،  ير مفصل ومعتمد للنفقات العامة و ن مفهوم الموازنة بشكل عام، هو تقد إ   

، ويخصص منها لكل قطاع من القطاعات الحكومية  لمدة مالية ومستقبلية غالبا ما تكون سنة

 . (1) مشاريعهاويرصف عىل تنفيذ 

ين،منذ تأسيس الدولة العراقي  ي مطلع القرن العشر
ي االنفاق   ة الحديثة ف 

تكفلت الدولة ف 

بوي بكل مراحله عىل الق عندما صدر قانون  1974الحال حتر عام  واستمر الدراسية، طاع التر

بية و وبصدور هذا القانون تول ،مجانية التعليم لتعليم حيث كان  ات الحكومة االنفاق عىل التر

ي  %6ساوي ما ي 1983-1974المجهود المطلق لإلنفاق خالل المدة  ، %18والمجهود النست 

ء عىل واقع العراق -العراقية ان اثار الحرب اال  االيرانية ثم غزو الكويت كان لها االنعكاس السي

ي و  %3المطلق  فأصبح المجهود التحتية، االقتصادي فتدهورت البت    . (2)%10النست 

ي التسعينات وقبل حرب الخليج فقد خصصت الحكومات نسبة 
القومي من الناتج  %10وف 

دوالرا مما  620سط االنفاق الحكومي عىل الطالب الواحد عىل التعليم حيث وصل متو  لإلنفاق

ي سنة  . (3)  %10اىل اقل من  45-15ساعد عىل انخفاض نسبة االمية بي   الفئة العمرية 
اما ف 

بية والتعليم  2004 ي مليار دينار  815.9وبالتحديد بعد االحتالل، فقد بلغت موازنة التر
عرافر

من مجموع االنفاق   %4ر دينار لتشكل نسبة قدرها مليا 20,145,1موازنة عامة قدرها  من

الحكومي 
ي   2013-2004من المدة  تشهد لم وب  هذا  . (4)  

اي تغت  جوهري او نقلة نوعية ف 

ي التمويل 
بوي ف   2003دينار عام  مليون 1239832العراق رغم ارتفاع االنفاق الحكومي من  التر

ي سنة  مليون 88969662اىل 
ي  عن ، فضال 2013دينار ف 

انخفاض اجور العاملي   والموظفي   ف 

 . (5) المهمذلك القطاع 

 

ي البرصة وما خصص لها من ال
انية تتضمن الورقة بحثا يخص موازنة التعليم ف  العامة مت  

البحث بصورة عامة عىل ما تعانيه البرصة من مشاكل   يتمحور لإلنفاق عىل التعليم و  االتحادية

ي التعليم وعدم قدرته
بوية نتيجة لما ف  ا عىل القيام بمشاريعها الهادفة للنهوض بالعملية التر

انية العامة.  ي الحصول عىل استحقاقها من المت  
 تعانيه تلك المحافظة من الظلم ف 

ي هذه الورقة 
ي   تحليل السياسات العامةسنتناول ف 

بحثا عاما عن االنفاق عىل التعليم ف 

ي محافظة  ق بعد ذلك اىل بحث الم ثم نتطر  محافظة البرصة،
ي منها التعليم ف 

ي يعان 
شكلة التر

حات اضعي   بعدها مجموعة من النتائج و و  . البرصة ي تالئم المشكلة المطروحة، مقتر
الحلول التر

 للتطبيق. لتسبق بعدها بعدة توصيات عقالنية وقابلة 

  

 
 مصر.-وزارة المالية ( الدليل المبسط للموازنة العامة للدولة/  1
 www.baytalhikma.iq( اتجاهات االنفاق الحكومي  التربوي ومحدداته  في العراق   2
 www.thebaghdadpost.com( االمية في العراق  3
 www.albasaernewspaper.com  -االحتالل بعد مجيئه اهمل التعليم وساعد على تدهوره-(جريدة البصائر 4
 www.baytalhikma.iq( اتجاهات االنفاق الحكومي التربوي  ومحدداته في العراق   5

 

http://www.baytalhikma.iq/
http://www.thebaghdadpost.com/
http://www.albasaernewspaper.com/
http://www.baytalhikma.iq/
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  التعليم واقع االنفاق عىل    
 
 البرصة  محافظة ف

 

( 1,1000,000,00والبالغة )  2019االتحادية لعام مة ان ما خصص للبرصة من الموازنة العا

(، اي ما يقارب مليار دوالر وتعتت  هذه النسبة هي  مليار، ي
من  %25)ترليون ومائة مليار دينار عرافر

ي 21حصتها حسب قانون 
ة نوعا ما وهي موازنة قادرة عىل ان تحدث انقالب ف  ، لكنها موازنة كبت 

  الحدودية ما خطط لها، فضال عن المبالغ المستحصلة من المنافذ  الواقع الخدمي والبت  التحتية اذا 

(6) . 

 وهي  %1عىل التعليم نسبة تقدر ب   لإلنفاق 2019من موازنة حيث خصص لمحافظة البرصة 

ي تقدر ب   نسبة ما نسبة قليلة جدا مقارنة مع 
، اي ان تخصيصات  (7)%17خصص لكردستان التر

ء فهو يدل عىل  البرصة من الموازنة اقل  ي
بكثت  من استحقاقاتها المالية، وهذا االمر ان دل عىل شر

ي وضعت فيها القواني   وافتقارها للمعايت  القابلة للقياس
 . (8) مدى العشوائية التر

ي االنفاق  نالحظ 2019 بسنةالماضية السنوات  وعند مقارنة
حيث اصبح ضئيل جدا الفرق ف 

عات عىل التعليم قليل جدا مقارنة باإلنفاق عىل قطا فاصبح االنفاق، مقارنة مع السنوات السابقة

ي حي    ، ( 9)%19لعسكرية والداخلية حيث ينفق عليها كا  ،اخرى
وى االنفاق عىل التعليم  مست تدن    ف 

ي العراق عموما 
من اجماىلي االنفاق %7،5بنسبة ال تتجاوز ف 

 (10) . 

 

   المشكالت
 
  منها التعليم ف

  يعان 
 البرصة الت 

ي         
ي تاري    خسبق لها مثيال لم ي عديدة  مشكالتمن محافظة البرصة   تعان 

 عىل مر السنوات ف 

   ، الثانوية طلبةللمراحل االبتدائية و   التالميذ كبت  من اكتظاظها بعدد  و  مشكلة قلة المدارسمنها ، العراق

(   سيادةو   ،همعىل استيعاب وعدم قدرة تلك المدارس  ي و الرباعي
، (11) ظاهرة الدوام المزدوج ) الثالن 

ي عموم 700 كان البد من اتخاذ اجراءات  تسد النقص الحاصل عن طريق بناءف
  مناطق  مدرسة ف 

ي بناء  ىل ان ينفذ ذلك عن طريق خطة مدروسةع ،(12)المحافظة
مدرسة سنويا،   60او  50تتمحور ف 

 االهمال   تضاف مشكلة اخرى اال وهي  ما يعانيه التعليم من من جانب اخر و  (13) هذا من جانب،

منها عدم توفر  مقاعد دراسية    ،ا المستلزمات االساسية لهعدم توفت  بنية المدرسية و ل ل الواضح 

 
 جامعة البصرة. –نبيل جعفر المرسومي  –( الخبير االقتصادي  6
 2019( مجلس محافظة البصرة : موازنة  7
 www.alsabaah.iq -جريدة الصباح-ى المحافظات( الموازنة العامة وردود الفعل المتباينة لد 8
 .www.aljazeera.net -ال تلبي احتياجات المواطنين /الموقع الرسمي لقناة الجزيرة االخبارية  2019( نواب عراقيون : موازنة  9

 .العراق االقل انفاقا على التعليم في المنطقة--ف  العالميةمنظمة اليونيسي 10
 .  www.irfaasawtak.com /( مدارس البصرة: اكتظاظ اكثر و نجاح اقل 11
 . www.almirbad.comمدرسة  لتثبيت الدوام االحادي/ 700لجنة التربية/ البصرة بحاجة لبناء ( 12
 .https://iraqiwomensleague.com( رابطة المرأة العراقية/ طالب عبد العزيز/ ماذا بعد خراب البصرة؟/  13

http://www.alsabaah.iq/
http://www.aljazeera.net/
http://www.irfaasawtak.com/
http://www.almirbad.com/
https://iraqiwomensleague.com/
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ي كل سنة دراسية،   )الرحالت( 
ايد ف  ي سنة   اذ   كافية لعدد الطالب المتر 

ما يقارب   2018بلغ عدهم ف 

ي عموم المحافظة   893.905
تخىلي حكومة المحافظة عن   ذلك  اىل يضاف  ، (14) طالب و طالبة ف 

بوية، اماتها تجاه المؤسسات التعليمية والتر رصة من وكل ذلك يعزى اىل ما تعانيه مديرية محافظة الب التر 

ي تستحصل   اذ القيام بالمشاري    ع التنموية، و   إفالس يعيق قيامها بتطوير البت  التحتية
ان الواردات التر

ي بغداد 
، تضاف مشكلة اخرى كان لها من المدارس االهلية والحوانيت كلها تذهب اىل خزينة الدولة ف 

ي عىل التعليم وهي  الطلبة  ذويمن قبل  اعتداءات متكررة ما تعانيه الكوادر التعليمية من  االثر السلت 

ي ا
ي  م، ملدولة او الميليشيات التابعة لها من المتنفذين ف 

ا يجعل حال التعليم والعملية التعليمية ف 

ي وضع مزر  البرصة والعراق
ة   ان هذه االعتداءاتحيث  ،عموما ف  باتت تشكل خطرا وتهديدا عىل المست 

ي العراق
بوية ف   ر الكواد أن هذه الظاهرة بدأت تستفحل وتأخذ منىح أخر يشكل خطرا عىل، و التر

بوية                                                                                      . (15) التر

ي يعانيها  المشكالتمن و        
، هي مشكلة طباعة المناهج الدراسية، فضال عن التغيت   التعليمالتر

ي كل سنة دراسية مما يؤثر سلبا عىل استيعاب الطالب وفهمه كونها ال تالئم عقلية 
الحاصل فيها ف 

ي مرحلته الدراسية
ها بشكل مستمر  الطالب ف  ، حيث ان المناهج لم تحظ بدراسة علمية ويتم تغيت 

ي تتبع بح
                                                   . (16)  الوزيرسب اللجنة التر

د الطلبة المتشبي   من المدارس، اعدا اخرى ومنها زيادة مشكالتكذلك ما تعانيه المدارس من         

ي محافظة البرصة قد بلغ  وقد ذكرت
 11) مصادر احصائية ان اعداد الطلبة المتشبي   من المدارس ف 

 و
ً
 وتلميذة 938ألفا

ً
ي يع جاء نتيجةان هذا الرقم قد و  ( تلميذا

يشها العراقيون، حيث  الظروف الصعبة التر

ي تعتت  ذات  يجوبون بحثا 
هذا و   . (17)  عندهمية الدراسة و مقارنة بأول قصوى أولويةعن لقمة العيش التر

ء فهو يدل عىل مدى االهمال الواضح من قبل وزارة ي
بية  ان دل عىل شر قاطع عىل أن  وهو دليلالتر

األجيال القادمة غت  قادرة عىل بناء دولة قوية ورصينة، وسيكون لديها النصيب األكت  من الجهل 

                                                                                                . (18)  والحرمانوالفقر 

                                                    التالية: اط لخيص المشاكل بعدد من النقويمكننا ت

  -                                                            بالطالب  اظها اكتظقلة عدد المدارس و  •

ي محافظة البرصة من عدم توفر بنايات مدرسية كافية وسيادة  الدوام  المزدوج  م    
ضافا اىل ذلك تعان 

ي البناية  الواحدة  وعدم وفرة المقاعد الدراسية )الرحالت( 
مما يؤدي  ، قلة عدد الصفوف المدرسية ف 

 
 . www.cosit.gov.iq/2018ائي في لبصرة لسنة الجهاز المركزي لإلحصاء/ الموجز االحص –وزارة التخطيط  ( 14
 .www.yaqein.net/politics/63130 –( مالذي يشهده التعليم و كوادره في البصرة؟  15
 .www.aljazeera.net( شكاوى من تدني مستوى التعليم في البصرة/  16
17 )–https://albasaernewspaper.com     .التعليم في العراق، الموقع الرسمي لجريدة البصائر 
  التعليم في العراق. -( المصدر السابق 18

http://www.cosit.gov.iq/
http://www.yaqein.net/politics/63130
http://www.aljazeera.net/
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ايد من الطالباىل عدم  قدرة المدرسة اىل استيعاب  ي للمدارس غت   الكم المتر 
، كما ان التوزي    ع الجغراف 

ي مخطط له من قبل مديرية تربية البرصة، حيث تتباعد المسافات 
من  تخلوا بي   المناطق السكانية التر

عدم تسجيل ابنائهم، وهو امر يشكل تهديد  ابنية مدرسية لجميع المراحل وهذا يدفع ببعض االرس اىل 

ي التشب المدرشي 
                                                                                                  . كبت  ف 

  -                                                                  التعليمية عىل الكوادر االعتداءات  •

داخل المدارس ورسقة رواتبهم خارج المدرسة، يضاف اىل ذلك  االعتداءات بالتجاوز تمثلت تلك      

ي مادة معينه او الطلبة نتيجة  اعتداءات ذوي
دراشي القي   باللوم عىل  تأخره بفصلرسوب ابنائهم ف 

ة العملية  ، حيث باتت تلك الظاهرة تشكل خطرا يهدد مست  ليةو المسؤ  اليه جلمحملي   المدرس 

ي المحافظة
بوية ف  ي عدم السيطرة عىل التر

ي المحافظة ف 
ي الواضح ف 

، ويرجع االمر اىل االنفالت االمت 

ي تتسبب بها 
اعات التر  .                                           القوى العشائرية والت  

 

  -                                                                     مشكلة طباعة المناهج الدراسية •

ي البرصة  
ي  الطلبة والتالميذ منها ف 

ي يعان 
ي المناهج  الدراسية   ان المشكلة التر

هي النقص الحاصل ف 

اء  تلك المناهج  عىل نفقته الخاصة المتكررة كل عام، ، وبما ان هنالك نسبة  مما يضطر الطالب اىل رسر

بوية ومستقبل ابناء البرصة،  ة ممن هم تحت خط الفقر فتعد هذه خطرا يهدد استمرار العملية التر   كبت 

ا  مع المدرس  و   نة و اخرى  مسببة  ذعورا  لدى الطالبيضاف اليها مشكلة تغيت  المناهج  بي   س

ات ملحوظة يصعب عىل الطالب استيعابها  بشأن  ما تحتويه المادة  وهذه   وفهمها   الجديدة  من تغت 

ة  لها  اثار سلبية عىل مش                                                                                                المدى البعيد . كلة  كبت 

 

  النتائج والحلول    

ي ظل موازنة مجحفة غبنت  بعد      
ي منها محافظة البرصة ف 

ي تعان 
حقها     طرح المشكلة التر

ي كافة القطاعات والسيما 
وخصصت لها مبالغ من االنفاق ال تسد حاجتها للقيام بمشاريعها المتوقفة ف 

ما قطاع التعليم الذي هو اساس الحديث القائم، توصلنا اىل مجموعة من النتائج والحلول ندرج منها 

 : يىلي 
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 النتائج 

 

ي طرأت عىل المشح السياشي و  االزماتالحروب و  •
ي العراق التر

والبرصة  عامةاالقتصادي ف 

ي العراق، فانعكس ع السياشي و ادت اىل ان يكون لها انعكاسا عىل الوض ،خاصة
االقتصادي ف 

ي العراق
 . بدوره سلبا عىل التعليم ف 

بية وا •  لحكومات المحلية. عدم التنسيق بي   وزارة التر

ي مخصصات اال  •
بوي من سنة اىل اخرى. التباين الحاد ف   ستثمار التر

ي وزارة  •
المقدمة من الوزارة اىل وزارة المالية  التخطيط والدراساتضعف التخطيط بشكل عام ف 

ي كتابة موازنة 
ركز عىل الخدمات   2019حيث ان التقسيم الماىلي لموازنة  ،2019بدا واضح ف 

ي 
ية ومنها التعليم لما له من قروض خارجية ولم يعط ذكر لعملية التنمية ف  ادارة الموارد البشر

 من مخرجات ذات فائدة عكسية ترجع اىل خطة الموازنة. 

ي رفع احتياجاتها الحقيقية إل عدم تعاون المؤسسات الحكوم •
ي منظومتها ية ف 

حداث تغيت  ف 

 . ي تكون ذات دفع مبارسر
 التنموية، ورفع فقط االحتياجات التر

ديم موازنة متكاملة وشاملة لتطوير البرصة بشكل عام البرصة عن تق مجلس محافظةعجز  •

 التحتية والتعليم بشكل خاص.  الخدمي والبت  للجانب 

ي البرصة وفق  •
ي كتابة الموازنات للحكومة االتحادية والحكومة المحلية ف 

عدم وجود حداثة ف 

ي كتابة الموا
  زنات. معايت  دولية ناجحة مستفيدين من تجارب دول عربية عىل اقل تقدير ف 

ي منها تربية   •
ي تعان 

ي البرصة والتهديدات التر
عدم سيطرة الحكومة المحلية عىل واقع العشائر ف 

ي تعتت  مركز عشائر المحافظة. 
 البرصة وخصوصا مناطق شمال البرصة التر

بية • لطباعة النقص  عدم امتالك مديرية تربية البرصة اىل مطابع داعمة لمطابع وزارة التر

ي الكتب. 
 الحاصل ف 

ي معلمي لنقص ا •
ية  الحاد ف  ي المدارس االبتدائية، وكذلك اساتذة  مادة الرياضيات واللغة االنكلت  

ف 

ي المدارس الثانوية. 
 المواد العلمية والرياضيات ف 

 عدم االهتمام بعموم مدارس االقضية والنواحي من جميع الجوانب وخصوصا مدارس البنات.  •

ي المدارس عدم االهتمام بالصحيات داخل المدارس مما يس •
بب احراج لدى الطالبات ف 

الثانوية، ويؤدي ذلك لتغيبهن عن الدوام بسبب االعراض الشهرية لهن، وهنالك نسب منهن  

ك المدرسة.   دفعهن هذا االمر بتر

ي البرصة، لعدم  •
ي تطلقها المنظمات الغت  حكومية لدعم التعليم ف 

االهمال لحمالت التوعية التر

ي فتح المجال امام هذه المنظمات لممارسة عملها وجود صالحيات لدى مديرية ترب 
ية البرصة ف 

ي المدراس. 
 ف 
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 الحلول الممكنة 

 

انية البرصة و  كي تتطور ل     امة البد من طرح  تخصص لها مستحقاتها من الموازنة العمت  

 ومنها: مجموعة من الحلول 

خاصة توفت  المعلومات الب يقومتأسيس مكتب خاص بالموازنة ن تعمل الحكومة عىل أ •

يعية  بها  سمحت طريقةبشفافية تامة وب ها ب الطريقة   والمواطني   من معرفةللسلطة التشر

ي 
ي محاسبة تنفق فيها األموال مما ي التر

 . (19)  المخلي   حد من الفساد الماىلي ويساعد ف 

 

ديوان الرقابة المالية والمؤسسات ، اىل ونفقاتها مراقبة إيرادات الدولة عطاء صالحية إ  •

ي  الرقابية االخرى حتر تتمكن تلك الجهات من اكتشاف الخلل والفساد الحاصل
ف 

 . (20)  المالئمةالحلول أفضل الموازنة ومعالجته ب

 

ي اية سنة من السنوات القادمة يجب ان تودع جميع ا •
انية ف  مثل يرادات ال عندما تقر مت  

ائب ي الخزينة العامة الالرسوم وعوائد  ،الرص 
ينفق من اموال الخزينة ألي  واال دولة ف 

وع لم ي بنود  مشر
 . (21)  الموازنةيدرج ف 

 

ي و أ •
للنهوض به   ضع خطة مرنة لإلنفاق عىل التعليم،ن تتعاون الجهات المعنية فيما بينها ف 

 .  وتطوير البت  التحتية

انية سنة معأ • وتأخذ   البرصة افظةمح طويلة حتر ال يغي   حق ينة لمدة ن يتم مناقشة مت  

 مخصصات دون مستحقاتها. 

 سواء مسؤوىلي الحكومةالرقابة الشديدة عىل المسؤو  •
ي   المركزية او الحكومة لي  

المحلية ف 

 لضمان نزاهة عملهم.  البرصة،

 

لبيئات االجتماعية لها وا ن توزع الحصص المالية للمؤسسات وفق االحتياجات الفعليةأ •

ات السياسية بعد و المختلفة  ي لحقت بها جراء التغيت 
ار التر عىل اهم   ، مركزين2003االض 

   نقطة وهي المؤسسة التعليمية. 

 

ي فال بأس من نقل التجارب ال د تع • ناجحة لهذه  البرصة من المدن القريبة من دول الخليج العرن 

ي مجال تطوير التعليم  االمارات الدول مثل السعودية و 
وتخصيصاتهم المالية للموازنات ف 

ي المنطقة. 
 لوجود عالقات اقليمية طيبة ف 

 
 انموذج. 2019موازنة عام  -نبيل جعفر عبد الرضا، موارد ضائعة في موازنة عراقية مستنسخة )19
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ي محافظة البرصة ومنها تربية   •
اك جميع المؤسسات ذات العالقة بالموازنة المحلية ف  ارسر

محافظة البرصة حتر يكون عرض احتياجاتهم بشكل مبارسر وفق الصالحيات المتاحة للحكومة  

 . المحلية

 

 

 التوصيات: 

ي قطاع  االنفاق االستثماريو  االنفاق عىل قطاع التعليم بشكله الحاىلي احداث توازن ما بي    •
ف 

 . الخدمات 

ي فتح العمل عىل تفعيل دور حكومة المواطنة الصالحة من خالل منظمات المجتمع  •
ي ف 
المدن 

ي المحافظة  المجال امامها بصالحيات
 . تخولها للعمل عىل دعم وتطوير التعليم ف 

ي للبت  التحتية للمدارس، من خالل جهد هندشي  •
عىل مديرية تربية البرصة اجراء مسح ميدان 

بية.  اف المدير العام للتر ي المديرية وبأرسر
 مختص ف 

بية أ • ي تخصص جزء من موازنتها الوزارية إل ن عىل وزارة التر
نقاذ البرصة من ازمة الدوام الثالن 

كت   عىل نوع البناء 
ط أن  )ثالثة طوابق( والرباعي من خالل زيادة عدد االبنية المدرسية والتر رسر

 . صف 16 او  18تحتوي عىل 

ات العلمية لجامعة البرص  • بية و االستفادة من الخت  عطاء دورات تدريبية كلية العلوم إل ة كلية التر

.  دريسعىل طرائق الت  الحديثة للمعلمي   والمدرسي  

اف مجلس المحافظة  • فتح مكتب خاص بي   جامعة البرصة ومديرية تربية البرصة يعمل بإرسر

بوية  بية التر ( لتبيان )الطلبة( ومدخالت الجامعة )الطلبة من اجل الربط بي   مخرجات التر

ي المراحل التعليمية االولي
ي عملية تطوير التعليم ف 

ة، مما يوفر افكار جديدة  االحتياج السليم ف 

يضيف ايضا فكرة جديدة لتطوير  عليم من مخصصات موازنة البرصة، و لعملية تطوير الت

 مخرجات الجامعة. 

ي البرصة بة الرسوم عىل المدارس االهلية و رفع نس •
االستفادة منها لدعم المدارس الحكومية ف 

 بشكل مبارسر والغاء عملية ارسال الرسوم اىل وزارة البرصة. 

يد داخل الصفوف، حيث ان اجواء خل • ق بيئة مدرسية جيدة من خالل نصب منظومات التت 

ي درجات الحرارة، كما ان اغلب 
ي للسنة الدراسية يشهد ارتفاع ف 

البرصة عىل طول الخط الزمت 

 المكتبة المدرسية. رس تفتقر اىل الساحات الرياضية و المدا

 . 1994لسنة  1الس االباء والمعلمي   رقم مجتفعيل دور مجالس االباء والمعلمي   وفق قانون  •

تفعيل دور المواطن والتكافل االجتماعي من خالل تفعيل عمل مجلس المحافظة واللجان  •

 الموجودة المتخصصة لهذا الموضوع. 

 اصدار ضوابط من قبل مديرية تربية البرصة حول سلوك المعلمي   والمدرسي   الغت  منضبط.  •

ي المدارس ودعمه ماديا اصدار ضوابط من مديرية  •
تربية البرصة حول توحيد الزي المدرشي ف 

 .  للتالميذ والطلبة المتعففي  
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 : الخاتمة

حلول فان العمل بها سوف يؤدي اىل ايجاد  الحلول المالئمة، اعاله وبيانات بعد طرح التوصي    

يوفر لها فرص التقدم بالقطاع التعليمي وبالتاىلي سيؤدي اىل و  بالتعليم،الخاصة  زنة البرصةجذرية لموا

دي الناتج عن قلة االنفاق ، ازدهار التعليم وتحسي   مستواه  . الموازنة لمحافظة البرصة نتيجة غي   المتر

ة للقطاع العام      ان تطوير التعليم يخلق موارد جديدة تؤدي اىل ايجاد مصادر ايرادات جديدة وكثت 

ي القطاع الخاصاالكت  منهو 
 ، وهذا هو ما تقوم به الدول الحديثة. ا ف 
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 المصادر 

 

 

 مرص. -المالية وزارة / الدليل المبسط للموازنة العامة للدولة (1
 
بوي اتجاهات االنفاق الحكومي  (2 ي التر

 . www.baytalhikma.iqالعراق   ومحدداته ف 
 
ي العراق   (3

 www.thebaghdadpost.comاالمية ف 
 
   -االحتالل بعد مجيئه اهمل التعليم وساعد عىل تدهوره-(جريدة البصائر4

www.albasaernewspaper.com  . 

 
 جامعة البرصة.  –نبيل جعفر المرسومي  –( الخبت  االقتصادي 6
 
 . 2019: موازنة ( مجلس محافظة البرصة7
 
 www.alsabaah.iq -جريدة الصباح-( الموازنة العامة وردود الفعل المتباينة لدى المحافظات8

ي احتياجات المواطني   /  2019: موازنة نواب عراقيون( 9 الموقع الرسمي لقناة الجزيرة  ال تلت 
 www.aljazeera.net -االخبارية 

 
ي المنطقة --(منظمة اليونيسيف  العالمية10

 العراق االقل انفاقا عىل التعليم ف 
  
   www.irfaasawtak.com /( مدارس البرصة: اكتظاظ اكت  و نجاح اقل11
  
بية / 12  / لتثبيت الدوام االحادي مدرسة 700بناء البرصة بحاجة ل ( لجنة التر

www.almirbad.com . 
 
 
العزيز/ ماذا بعد خراب   ( رابطة المرأة العراقية/ طالب عبد 13

 https://iraqiwomensleague.comالبرصة؟
 
ي  –وزارة التخطيط  ( 14

ي ف 
 / 2018لبرصة لسنة  االجهاز المركزي لإلحصاء/ الموجز االحصان 

www.cosit.gov.iq 
 
ي البرصةمالذي ( 15

 www.yaqein.net/politics/63130 –؟ يشهده التعليم و كوادره ف 
 
ي البرصة/ 16

ي مستوى التعليم ف 
 www.aljazeera.net( شكاوى من تدن 

http://www.baytalhikma.iq/
http://www.thebaghdadpost.com/
http://www.albasaernewspaper.com/
http://www.alsabaah.iq/
http://www.aljazeera.net/
http://www.irfaasawtak.com/
http://www.almirbad.com/
https://iraqiwomensleague.com/
http://www.cosit.gov.iq/
http://www.yaqein.net/politics/63130
http://www.aljazeera.net/
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17 )–https://albasaernewspaper.com    .ي العراق، الموقع الرسمي لجريدة البصائر

 التعليم ف 
  

ي موازنة عراقية مستنسخة ( 19
 انموذج.  2019موازنة عام   -نبيل جعفر عبد الرضا، موارد ضائعة ف 
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