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 مهخص انذراست 

خالي ٘ذفذ ٘زٖ اٌذساعخ ئٌٝ رزجغ ِب ؽشأ ػٍٝ اٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ فٟ ١ٌج١ب ِٓ رغ١شاد 

، ؽ١ش 2013ِٕز اٌؾىُ اٌؼضّبٟٔ ؽزٝ آخش رمغ١ُ ئداسٞ فٟ ِشاؽً ربس٠خ١خ ِزؼبلجخ ثذا٠خ 

ِشد اٌجالد خالي ٘زٖ اٌفزشح ثفزشاد ؽىُ ِزؼذدح، أٔزغذ رمغ١ّبد ئداس٠خ اخزٍفذ ثبخزالف 

خ ٚااللزظبد٠خ اٌزٟ ػبشزٙب ١ٌج١ب خالي رٍه اٌؾمجخ ِٓ اٌضِٓ، ٚلذ وبْ ٌزٍه اٌظشٚف اٌغ١بع١

اٌزغ١شاد األصش اٌجبٌغ ػٍٝ فشص رؾم١ك اٌز١ّٕخ ثبٌجالد، ٚرٌه ثغجت ػٛاًِ ػذح أصشد ػٍٝ 

 ٚاٌغ١ِٛشفٌٛٛع١خ.رٍه اٌزمغ١ّبد رأرٟ فٟ ِمذِزٙب اٌؼٛاًِ اٌغ١بع١خ ٚاٌذ٠ّٛغشاف١خ 

 

Summary of the study 

This study aimed to track the changes in administrative divisions in 

Libya during successive historical stages from 1551 to 2013, during 

which the country went through multiple periods of government, 

producing administrative divisions that varied according to the 

political and economic circumstances that Libya experienced during 

that period of time, and these changes had a significant impact on the 

chances of achieving development in the country, due to several 

factors that affected those divisions, primarily political, demographic 

and geographic factors. 

Keywords: administrative divisions, administrative geography, 

morphological approach, cartographic style. 
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 انمحىر األول: اإلطار انىظري نهذراست:

رٙزُ اٌغغشاف١ب اإلداس٠خ :أوال: انمقذمت
()
ثذساعخ اٌؾذٚد اٌزيٟ رفظيً ثي١ٓ األلغيبَ اٌذاخ١ٍيخ ٌٍذٌٚيخ ػٍيٝ اٌّغيزٜٛ  

ؽيبس ئؽيذٜ اٌظيٛا٘ش اٌجشيش٠خ اٌزيٟ ريذخً فيٟ ئفأٙب رشيىً  رٍه اٌؾذٚد ِٓ طٕغ اإلٔغبْ،ألْ اٌمِٟٛ ٚاٌّؾٍٟ، ٚ

فبٌغغشاف١ييب اٌغ١بعيي١خ رٙييزُ ئٌييٝ عبٔييت ، )د.د((62)اٌجييبٌٕٟ اٌؼييذداٌغغشاف١ييب اٌجشييش٠خ ٚرؾذ٠ييذا اٌغغشاف١ييب اٌغ١بعيي١خ 

ا٘زّبِٙب ثذساعخ اٌذٚي اٌّغزمٍخ ٚاٌّغزؼّشاد ثذساعخ اٌٛؽذح اإلداس٠خ داخً اٌذٌٚخ اٌزٟ لذ رزخز طيٛسح ٚال٠يخ أٚ 

ٚعبءد ٘زٖ اٌذساعخ ٌزٍمٟ اٌؼٛء ػٍٝ أصش اٌؼٛاًِ اٌغغشاف١خ فٟ اٌزغ١شاد اٌزيٟ ؽيشأد  (1981)اٌذ٠ت ِؾبفظخ 

، ِٚييب رشرييت ػٕٙييب ِييٓ ػييذَ صجييبد اٌؾييذٚد 2013ػٍيٝ اٌزمغيي١ّبد اإلداس٠ييخ فييٟ ١ٌج١ييب ِٕييز اٌؼٙييذ اٌؼضّييبٟٔ ئٌيٝ عييٕخ 

 زٌه اٌزغ١ش اٌّغزّش فٟ ٘زٖ اٌزمغ١ّبد ٚاٌّشبوً إٌبعّخ ػٕٙب.  اإلداس٠خ، ئػبفخ ئٌٝ دساعخ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌّإد٠خ ٌ

اٌّززجغ ٌٍزغ١شاد اٌزٟ ؽشأد ػٍٝ رمغ١ّبد اٌؾذٚد اإلداس٠خ فٟ ١ٌج١ب ػجش ربس٠خٙيب اٌو٠ٛيً  حاوٍا: مشكهت انذراست:

، اٌؼٛاِييً االلزظييبد٠خ ٚاٌغ١بعيي١خ ٙييب، فمييذ شييىٍذ رٍييه اٌؼٛاِييً ِييغعيي١الؽأ أْ ٌٍؼٛاِييً اٌغغشاف١ييخ دٚسا ٘بِييب ف١

 ٌزٍه اٌزغ١شاد ِٚب ٔزظ ػٕٙب ِٓ آصبس.  ِٕوٍمبٚاالعزّبػ١خ 

 رزؾذد ِشىٍخ اٌذساعخ فٟ اٌزغبؤالد اٌزب١ٌخ: 

 ؟2013 ئٌٝ 1551 ِٓفٟ اٌفزشح اٌزغ١شاد اٌزٟ ؽشأد ػٍٝ اٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ فٟ ١ٌج١ب  ِب-1

 زغ١١ش اٌّزؼذد ٌٍزمغ١ّبد اإلداس٠خ فٟ ١ٌج١ب؟اٌ اٌزٟ رمف ٚساءاٌؼٛاًِ اٌغغشاف١خ  ٟ٘ ِب-2

 اٌّشىالد إٌبعّخ ػٍٝ اٌزغ١١ش اٌّغزّش فٟ اٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ ٌٍجالد؟ ِب-3

 اٌذساعخ ئٌٝ: حانخا: أهذافها: تهذف

 .2013 ئٌٝ عٕخ 1551رزجغ اٌزوٛس اٌزبس٠خٟ ٌٍزمغ١ّبد اإلداس٠خ فٟ ١ٌج١ب ِٕز  -1

 رمغ١ُ اٌٛؽذاد اإلداس٠خ ٌٍجالد. اٌزٟ رغججذ فٟ رىشاسػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌغغشاف١خ  اٌزؼشف-2

 ٍجالد.ٌأُ٘ اٌّشىالد إٌبعّخ ػٓ اٌزغ١١ش اٌّزؼذد ػٍٝ اٌزمغ١ُ اإلداسٞ  ث١بْ-3

 ٍذساعخ.ٌد اإلداس٠خ خالي اٌفزشح اٌّؾذدح ٍّٕومخ رٛػؼ اٌزغ١شاد اٌزٟ ؽشأد ػٍٝ اٌزمغ١ّبٌئٔزبط خشائؾ  -4

اٌذساعخ فٟ اٌٛلٛف ػٍٝ اٌزغ١شاد اٌزٟ ؽشأد ػٍٝ اٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ فٟ ١ٌج١ب ِٚيب رىّٓ أ١ّ٘خ رابعا: أهمٍتها: 

 ٔزظ ػٕٙب ِٓ ِشىالد وبٔذ عججب فٟ طؼٛثخ رٕف١ز اٌخوؾ اٌز٠ّٕٛخ ٌٍجالد.

 ط١غذ اٌفشػ١بد اٌزب١ٌخ ٌإلعبثخ ػٍٝ رغبؤالد اٌذساعخ:خامسا: فرضٍاتها: 

 .2013خ ئٌٝ عٕ ١ٌ1551ج١ب ِٕز  داس٠خ فٟؽشأد ػذح رغ١شاد ػٍٝ اٌزمغ١ّبد اإل -1

اٌزمغي١ّبد اإلداس٠يخ اٌّزؼبلجيخ فيٟ ِٕوميخ  اٌزيٟ ٚلفيذ ٚساءاٌغغشاف١خ اٌوج١ؼ١خ ٚاٌجشش٠خ  ٌؼٛإًِ٘بن ػذد ِٓ ا-2

 اٌذساعخ.

ػٓ اٌزغ١١شاد فٟ اٌزمغ١ُ اإلداسٞ ٌٍجالد ِشىالد وبٔذ ػبئمب أِيبَ رٕف١يز اٌخويؾ اٌز٠ّٕٛيخ االلزظيبد٠خ ِٕٙيب  ٔغُ-3

 ٚاالعزّبػ١خ.

 رزّضً ِغبالد اٌذساعخ فٟ اٌزبٌٟ:سادسا: مجاالتها: 

ٟ، ؽ١يش ٌٍذساعخ فيٟ دٌٚيخ ١ٌج١يب اٌزيٟ رزٛعيؾ اٌشيّبي األفش٠ميٌّٕومخ ٠زؾذد اٌّٛلغ اٌغغشافٟ  :مىطقت انذراست -1

رّزذ ث١ٓ ٠ٓ خوٟ ؽٛي 
0
9 – 

0
ظٝ اِزذاد ٌٙب ئٌيٝ دائيشح اٌؼيشع لششلًب، ٠ٚظً أ 25

0
شيّبال ثّٕوميخ اٌغجيً  33

                                                           
() " إٌجاد أقسام إقلٌمٌة تتمتع بأجهزة إدارٌة فعالة بهدفهً العلم الذي ٌدرس التنظٌمات داخل الدولة الجغرافٌة اإلدارٌة" 

 (25، ص7991)مصطفى،
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وُ 1.665.000ثّغبؽخ رجٍغ ؽٛاٌٟ  (1996)ششف  األخؼش
2

، ٠ؾذ٘ب ِٓ اٌششق وال ِٓ ِظش ٚاٌغٛداْ، ِٚٓ 

رشبد ٚا١ٌٕغش، ِٚٓ اٌغيشة دٌٚزيٟ اٌغضائيش ٚريٛٔظ، ث١ّٕيب رزّضيً ؽيذٚد٘ب اٌشيّب١ٌخ فيٟ اٌجؾيش اٌّزٛعيؾ. ااٌغٕٛة 

 (.1اٌخش٠وخ )

 .2013ئٌٝ عٕخ  1551ؽذد اٌّغبي اٌضِٕٟ ٌٍذساعخ ثبٌفزشح اٌّّزذح ِٓ  انسمىً: انمجال-2

      .اٌزب١ٌخارجؼذ اٌذساعخ إٌّٙغ١خ سابعا: مىهجٍتها: 

 اػزّذد اٌذساعخ فٟ عّغ ث١بٔزٙب ػٍٝ ِب رٛفش ِٓ وزت ٚدساعبد، ِزؼٍمخ ثبٌّٛػٛع.    :اٌج١بٔبدِظبدس عّغ  -1

 إٌّب٘ظ اٌّغزخذِخ فٟ اٌذساعخ: اعزخذِذ اٌذساعخ إٌّب٘ظ اٌزب١ٌخ:  -2 

س٠خ اٌضبٟٔ ؽ١ش رزجؼذ اٌذساعخ اٌزغ١شاد اإلدا ٙبئعض: ٠غٍت ػٍٝ اٌذساعخ اٌوبثغ اٌزبس٠خٟ فٟ انمىهج انتارٌخً -

 .2013ئٌٝ عٕخ  1551فٟ ١ٌج١ب ػجش ِشاؽً ربس٠خ١خ ِززبثؼخ ثذا٠خ ِٓ 

اعيزخذَ اٌّيٕٙظ اإلل١ٍّيٟ ٌذساعيخ اٌخش٠وييخ اإلداس٠يخ ٌٍيجالد ٚاٌؼٛاِيً اٌّيإصشح فيٟ اٌزمغيي١ّبد  انمنىهج اإللهٍمنً: -

 .اإلداس٠خ ٚاٌّشىالد اٌّزؼٍمخ ثٙب

اٌظيب٘شاد اٌغ١بعي١خ اٌؾذٚد اإلداس٠خ وظب٘شح ِٓ أّٔبؽ  : اعزخذَ ٘زا إٌّٙظ فٟ رٛػ١ؼ انمىهج انمىرفىنىجً -

 ٔزغذ ػٕٙب.، ٚاٌّشىالد اٌزٟ  ا١ٌٍج١خ ٚاٌزغ١شاد اٌزٟ ؽشأد ػ١ٍٗ ٚاٌؼٛاًِ اٌّغججخ ٌزٍه اٌزغ١شادٌٍذٌٚخ 

ٔزيبط ئ فيٟ Arc GIS10.8اٌغغشاف١يخ  ػيٓ ؽش٠يك اعيزخذاَ ثشِغ١يخ ٔظيُ اٌّؼٍِٛيبد :األسنهى  انكنارتىارافً - 

 .ِخزٍفخربس٠خ١خ خشائؾ عغشاف١خ رٛػؼ اٌزوٛس فٟ اٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ ػجش ِشاؽً 

 (: ِٛلغ ِٕومخ اٌذساعخ1خش٠وخ )

 
فيٟ وزيبة عغشاف١يخ  اعزٕبدا ئٌٝ: ػّش اػ١ٕجخ ،اٌغغشاف١خ اٌوج١ؼ١يخ،. Arc 10.8اٌّظذس: ِٓ ػًّ اٌجبؽض١ٓ ثبعزخذاَ ثشٔبِظ

 .14ص ،2010 ٛ ِذ٠ٕخ، داس ِٚىزجخ اٌشؼت، ِظشارخ،ثِظشارخ، رؾش٠ش ١ٔٚظ اٌششوغٟ، ؽغ١ٓ أ

 

 ِٓ ث١ٓ اٌذساعبد اٌغبثمخ اٌزٟ رٕبٌٚذ ِٛػٛع اٌذساعخ:حامىا: انذراساث انسابقت: 

(، ؽٛي اٌغغشاف١ب اإلداس٠خ ٌّٕومخ اٌغجً األخؼش فٟ ١ٌج١ب، اٌزيٟ ٘يذفذ ئٌيٝ 2012ثٓ ػّٛس، ٚداٚد،ا) دساعخ-1 

ث١بْ ِشاؽً روٛس اٌخش٠وخ اإلداس٠خ ٌّٕومخ اٌغجً األخؼش ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصشح ف١ٙب، ٚاٌّشبوً إٌبعّخ ػٕٙب، ٚليذ 
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ٚرّضٍيذ ػالليخ ٘يزٖ اٌذساعيخ ثذساعيزٕب فيٟ  اٌذساعخ.لبَ اٌجبؽضبْ ثٛػغ خش٠وخ ِمزشؽخ ٌٍٛؽذاد اإلداس٠خ ٌّٕومخ 

 دساعزٕب.رزجؼٙب ٌٍزمغ١ّبد اإلداس٠خ ألؽذٜ ِٕبؽك اٌششق ا١ٌٍجٟ اٌزٟ ٟ٘ عضء ِٓ 

أصش اٌؼ١ٛة اٌغ١ٛث١ٌٛز١ى١خ ػٍٝ اٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ فيٟ ١ٌج١يب، ٚرٌيه ثغ١يخ  ذ)ثٓ ػّٛس، د.د( اٌزٟ رٕبٌٚ دساعخ-2

ىبٟٔ ِٚؾ١وٙب اٌغغشافٟ، ٚلذ ؽشؽذ اٌذساعخ اٌؼذ٠ذ ِيٓ اٌظيؼٛثبد اٌٛطٛي ئٌٝ ثٕبء دٌٚخ فؼبٌخ فٟ ئؽبس٘ب اٌّ

 ٚاإلشىب١ٌبد فٟ ِؾبٌٚخ ٌّؼبٌغزٙب ٌٍؾفبظ ػٍٝ اٌزشو١ت اٌغ١بعٟ اٌذاخٍٟ ٌٍجالد.

 شييؼج١خ( اٌزييٟ رٕبٌٚييذ ثبٌذساعييخ ٚاٌزؾ١ٍييً اٌزوييٛس اٌؼّشأييٟ ٌٍّشاوييض اإلداس٠ييخ ث 2008دساعييخ : )إٌّزظييش، -3

ِظشارخ ِج١ٕخ أصش اٌؼٛاًِ اٌوج١ؼ١خ فٟ رىْٛ ٚرٛص٠غ رٍه اٌّشاوض، ِززجؼخ ِخزٍف اٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ اٌزٟ ِيشد 

ئٌيٝ ػشلٍيخ اٌؼ١ٍّيبد أدد اٌزغ١١يشاد اإلداس٠يخ اٌّغيزّشح أْ  ٘ب إٌّومخ ، ٚرٛطٍذ ئٌٝ ػذد ِيٓ إٌزيبئظ ِيٓ ث١ٕٙيب

ٚرٍزمٟ دساعيزٕب ِيغ دساعيخ إٌّزظيش فيٟ رزجيغ اٌذساعيز١ٓ  ألخشٜزغ١ش ؽذٚد إٌّبؽك ِٓ فزشح ٔز١غخ ٌاٌزخو١و١خ، 

 ٌٍزوٛس اإلداسٞ فٟ ِظشارخ ػجش ِشاؽً ربس٠خ١خ ِخزٍفخ .

رٕبٌٚذ ٘زٖ اٌذساعخ فٟ عبٔت ِٓ عٛأجٙب اٌزغ١شاد اإلداس٠خ فٟ ِظشارخ (2013)أثٛؽّشح دساعخ )أثٛؽّشح(  -4

ِجشصح أشىبي رٍيه اٌزغ١يشاد ػٍيٝ خيشائؾ ٌٍّٕوميخ ، ِج١ٕيخ أّٔيبؽ ِٚغي١ّبد رٍيه  2006ئٌٝ  1964فٟ اٌفزشح ِٓ 

غ١يش ٚرٛطٍذ اٌذساعخ ئٌٝ ٔزبئظ ِيٓ ث١ٕٙيب أْ رؼيذد اٌزمغي١ّبد خٍيك ؽيذٚدا اٌزغ١شاد فٟ وً ِشؽٍخ ِٓ ِشاؽٍٙب 

ٚاػؾخ ٚرغجت فيٟ ٚعيٛد اعيزمشاس ئداسٞ ِٚيب ٔغيُ ػٕيٗ ِيٓ آصيبس عيٍج١خ ػٍيٝ اٌزخوي١ؾ ٚػٍيٝ ِخزٍيف إٌيٛاؽٟ 

 ثبٌّٕومخ .

ثؼٕٛاْ اٌزويٛس اإلداسٞ ٌيذٌزب ا١ٌٕيً خيالي اٌميشْ ٟٚ٘ دساعخ ػشث١خ  (1996)ع. ِظوفٝ  ( )ِظوفٝ دساعخ-5

ث١ييبْ اٌؼٛاِييً اٌّييإصشح فييٟ اٌزمغيي١ّبد اإلداس٠ييخ ٌييذٌزب ا١ٌٕييً ػييذح أ٘ييذاف ِييٓ ث١ٕٙييب ؽييذد اٌجبؽييش ٌذساعييزٗ اٌؼشييش٠ٓ 

ِييٓ ث١ٕٙييب أْ ئٌييٝ ػييذد ِييٓ إٌزييبئظ  اٌجبؽييش ٚرٛطييً  ،ِذػِٛييخ ثييبٌخشائؾ  ٚرفظيي١ً روييٛس أػييذاد ٘ييزٖ اٌزمغيي١ّبد

ٚرٍزمٟ ٘يزٖ اٌذساعيخ ٌٍؼٛاًِ اٌغغشاف١خ أصشا ٚاػؾب ػٍٝ رغ١ش اٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ فٟ اٌذٌزب ػجش ربس٠خٙب اٌو٠ًٛ. 

رغ١ييشاد اٌزمغيي١ُ اإلداسٞ إللٍيي١ُ ِؾييذد ٚث١يبْ أػييذاد ٚأشييىبي ٘ييزٖ اٌزمغيي١ّبد  رزجؼزيبِيغ دساعييزٕب فييٟ أْ اٌذساعييز١ٓ 

 اٌخشائوٟ.ثبعزخذاَ اٌزّض١ً 

اٌؾيذٚد اٌزغ١يشاد فيٟ ِٛػيٛع  برٕبٌٚزي سعيبٌز١ٓ ٚفٟ ئؽبس ثؾش اٌجبؽضبْ ػٓ ِظبدس رخيذَ دساعيزّٙب ػضيش ػٍيٝ

ٌٍجبؽيش فزؾيٟ ِؼ١يٛف اٌغيبػذٞ سعيبٌخ دوزيٛساٖ  األٌٚيٝ :اٌزٞ ٘ٛ ٔفظ ِٛػيٛع ٘يزٖ اٌذساعيخ ج١ب فٟ ١ٌاإلداس٠خ 

( ٚاٌذساعييخ 2015_ 1970فييٟ ١ٌج١ييب  ) ٞٚاٌزييٟ رؾّييً ػٕييٛاْ اٌّشرىييضاد اٌغغشاف١ييخ ٚأصش٘ييب ػٍييٝ اٌزمغيي١ُ اإلداس

١ٌج١يب دساعيخ فيٟ اٌغغشاف١يخ  ثٓ ػّٛس: ثؼٕٛاْ ِٕومخ اٌغجً األخؼش فٌٍٟجبؽش خبٌذ  أ٠ؼب اٌضب١ٔخ سعبٌخ دوزٛساٖ 

أّٔٙب ٌُ ٠زّىٕب ِٓ اٌؾظٛي ػ١ٍّٙب سغُ ػضٛسّ٘يب ػٍيٝ ِٛليغ رٛاعيذّ٘ب ػيّٓ ِىزجيخ داس إٌّظِٛيخ  ئالاإلداس٠خ 

اٌزٟ رشزشؽ ٌٍؾظيٛي ػٍيٝ ٔغين ِيٓ ٘يزٖ اٌشعيبئً أْ رىيْٛ اٌّإعغيخ اٌزيبثغ ٌٙيب اٌجبؽيش ِشيزشوخ فيٟ إٌّظِٛيخ 

فميؾ االؽيالع ػٍيٝ ش ِشزشوز١ٓ فيٟ ٘يزٖ إٌّظِٛيخذ ٌيزٌه فبٌّغيّٛػ ٌّٙيب ٚاٌّإعغز١ٓ اٌٍز١ٓ ٠زجؼّٙب اٌجبؽضبْ غ١

 ٍِخض اٌشعبئً .

 انمحىر انخاوً: انتطىر انتارٌخً نهتقسٍماث اإلدارٌت فً نٍبٍا

ٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزغ١يشاد فيٟ إٌظيبَ  اإلداسٞ، فميذ رغ١يشد اٌؾيذٚد اإلداس٠يخ ِشد ١ٌج١ب ػجش ربس٠خٙب اٌمذ٠ُ ٚاٌّؼبطش ثب

فييٟ أوضييش ِييٓ ِييشح، ثييً فييٟ ثؼييغ األؽ١ييبْ  رغ١ييشد أوضييش ِييٓ ِييشح فييٟ اٌغييٕخ اٌٛاؽييذح، خبطييخ ِييب ثيي١ٓ عييجؼ١ٕ١بد 

ِٚيب  ،ػيذَ اعيزمشاس  ئداسٞ فيٟ ويً ِٕيبؽك ١ٌج١يب رمش٠جيب دشا١يرغؼ١ٕ١بد اٌمشْ اٌّبػٟ، ٚلذ رشرت ػٍٝ رٍه اٌزغٚ

ليذ رىيْٛ  فّضيً رٍيه اٌّشيىٍخ ، (2013)أثيٛؽّشح  ٔزغٗ ِٓ ِشىالد ِٓ أثشص٘ب ػذَ ٚعٛد ؽذٚد ئداس٠خ ٚاػؾخأ
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ػبئمب أِب ئعشاء رؼذاداد عىب١ٔخ ٟ٘ فٟ ؽبعخ  ئٌٝ اٌزذل١ك ثؾ١ش ٠زـُ اعزجؼبد عيىبْ أٞ فيشع ِيب ليذ ػيـُ ٌّٕوميخ 

رؼشػذ ١ٌج١ب فٟ فزشاد ص١ِٕخ ِزمبسثخ ٚػجش ؽىِٛبد ِخزٍفيخ ٌزغ١يشاد ػذ٠يذح  ، ٚلذأخشٜ فٟ فزشح ص١ِٕخ ِؾذدح

، ِيشًٚسا ثفزيشح االؽيزالي اإل٠ويبٌٟ صيُ اإلداسح اٌجش٠وب١ٔيخ 2013ئٌيٝ عيٕخ  1551فٟ رمغ١ّبرٙب اإلداس٠يخ، ِٕيز عيٕخ 

ْ  ٌزٍيه  اٌزغ١يشاد ، ٚويب2011ٚاٌفشٔغ١خ فبعزمالي اٌجالد ِٓ ػٙذ اٌٍّّىخ ؽزٝ ؽىُ اٌمزافٟ ئٌٝ صٛسح فجشا٠يش فيٟ 

األصش اٌىج١ش ػٍٝ ِخزٍف ِٕبؽٟ اٌؾ١بح فٟ اٌجالد، ٚف١ّيب ٠ٍيٟ دساعيخ ٌزٍيه اٌزغ١يشاد ػجيش ٘يزٖ اٌّشاؽيً اٌزبس٠خ١يخ 

 ٚاٌغ١بع١خ اٌّؾذدح واؽبس صِٕٟ ٌٍذساعخ :

عيٕزٟ  خؼيؼذ ١ٌج١يب ٌٍؾىيُ اٌؼضّيبٟٔ فيٟ اٌفزيشح اٌّّزيذح ثي١ٓأوال: انتقسٍماث اإلدارٌنت فنً فتنرة انحكنع انعخمناوً: 

اٌزيٟ أٌؾميذ ثٙيب اٌغيشة ( ثا٠بٌخ ؽشاثٍظ 1864-1551، ٚلذ ُػشفذ ١ٌج١ب خالي اٌفزشح اٌّّزذح ِٓ )1911- 1551

   ،خؽيشاثٍظ ٔظيُ اٌؾىيُ اٌؼضّيبٟٔ اٌّوجميخ فيٟ اٌذٌٚيخ اٌؼضّب١ٔيخ ػبِيٚال٠يخ فيٟ ؽجك اٌؼضّب١ْٔٛ  ،ضاْ وغٕغك ربثغف

، وبٔذ ٚال٠خ ؽشاثٍظ اٌغشة ِمغيّخ ئداس٠يب ئٌيٝ صيالس ِمبؽؼيبد ٘يٟ 1843ثذا٠خ ِٓ اٌؼٙذ اٌمشِبٍٟٔ ؽزٝ عٕخ ٚ

ٌزظجؼ لغ١ّٓ ّ٘ب ٚال٠خ ؽشاثٍظ اٌغشة ِٚزظشف١خ  1943، صُ أػ١ذ رمغ١ّٙب عٕخ (ؽشاثٍظ ٚثٕغبصٞ ِٚظشارخ)

)فشؽييبد  أٌييف ٔغيّخ3000عيىبٔٙب  رزىيْٛ ِييٓ أسثيغ لبئّمب١ِييبد ٚرغيغ ِييذ٠ش٠بد ٠ٚجٍيغ ػييذداٌزيٟ وبٔييذ  ،ثٕغيبصٞ

رزجيغ اعيزٕجٛي ِجبشيشح ف١ّيب ػيذا اٌشيإْٚ اٌؼغيىش٠خ ٚاٌمؼيبء ٚاٌغّيبسن اٌزيٟ وبٔيذ رزجيغ ٚوبٔذ ثٕغيبصٞ  (2003

٘زّبِيب خبطيب ػٕيذ ل١يبَ ا ثشليخ ئلٍي١ُ اٌذٌٚيخ اٌؼضّب١ٔيخ  أٌٚيذ ،(1953)س. سشذٞ، ؽشاثٍظ اٌغشة اٌٛاٌٟ ِجبششح 

ِؼزجيشح  (1971)اٌيذعبٟٔ  1863اٌؾشوخ اٌغٕٛع١خ ف١ٗ فشثوزٗ ِغ ئعوٕجٛي رّش١ب ِغ ع١بعخ اٌّشوض٠خ ٚرٌه عيٕخ

( فمذ ُػشفذ 1911-1864أِب فٟ اٌفزشح ث١ٓ ) ،)ؽّذاْ )د.د(( ٚال٠خ لبئّخ ثزارٙب ِٖٕفظال دْٚ أْ رؼذ بعٕغمئ٠بٖ 

ثٛال٠خ
( )

 .ب( رٛػؼ ِٛلغ ئ٠بٌخ ؽشاثٍظ ث١ٓ اإل٠بالد اٌّغبٚسح 2ٌٙاٌخش٠وخ ) ،ؽشاثٍظ اٌغشة

اعيزّش ٘يزا  ،ٚلذ ؽزد ئ٠بٌخ  ؽشاثٍظ ؽزٚ ع١شأٙب فٟ االعزمالي ػيٓ اٌجيبة اٌؼيبٌٟ رؾيذ ؽىيُ األعيشح اٌمشِب١ٍٔيخ

، أِييب فييٟ اٌؼٙييذ اٌؼضّييبٟٔ اٌضييبٟٔ فمييذ لغييّذ اٌييجالد ئٌييٝ خّييظ 1835 -1711االعييزمالي ٌفزييشح اِزييذد ثيي١ٓ عييٕزٟ 

ِزظشف١بد )عٕبعك(، ٟ٘: ِزظشف١خ ثٕغبصٞ، ِزظشف١خ ؽشاثٍظ، ِزظشف١خ اٌخّيظ، ِزظيشف١خ اٌغجيً اٌغشثيٟ، 

٘ب لغّذ ئٌٝ ٔٛاؽٟ، ٚرٌيه ثؼيذ طيذٚس أٚي ِزظشف١خ فضاْ، ٚلغّذ وً ِزظشف١خ ئٌٝ لبئُ ِمب١ِبد ٚاٌزٟ ثذٚس

 . 1864لبْٔٛ ٠ٕظُ رمغ١ّبد اٌٛال٠بد اٌؼضّب١ٔخ فٟ 

ِيشد اٌزمغي١ّبد اإلداس٠يخ ١ٌٍج١يب خيالي (: 1940-1911حاوًٍا: انتقسٍماث اإلدارٌت خالل فتنرة االحنتالل اإلٌطنانً )

 ٘زٖ اٌفزشح ثضالصخ ِشاؽً:

٠وبٌٟ ثؼُ ؽشاثٍظ ئٌٝ أِالن سِٚب ٚأطجؼ ٘زا اٌّشعيَٛ ئطذس ِشعَٛ ٍِىٟ  1911عٕخ  فٟ انمرحهت األونى:

وٛؽيذح ئداس٠يخ  ١ٌج١يب أد٠يشد 1927ئٌيٝ 1912اٌفزيشح ِيٓ ٚفٟ  ( 1970)اٌضاٚٞ  لبٔٛٔب ِٓ لٛا١ٔٓ اٌذٌٚخ اإل٠وب١ٌخ

لغيي١ّٓ، ّ٘ييب: اٌمٛس٠ٕبئ١ييخ رؾييذ ِغييّٝ )شييّبي أفش٠م١ييب اإل٠وب١ٌييخ( ٚلغييّذ ئ٠وب١ٌييب اٌييجالد فييٟ ٘ييزٖ اٌّشؽٍييخ ئٌييٝ 

 .اإل٠وب١ٌخ، ٚرش٠ج١ٌٛزبٔب اإل٠وب١ٌخ

ٚال٠زييٟ ؽييشاثٍظ 11/4/1935ئ٠وب١ٌييب ثزيبس٠ن ٚؽييذد  3/12/1934ثّٛعيت ِشعييَٛ طييذس فيٟ  :انمرحهنت انخاوٍننت

 ٚثشلخ فٟ ِغزؼّشح ٚاؽذح رؾذ اعُ ١ٌج١ب اإل٠وب١ٌخ ٚلغّذ اٌجالد ئٌٝ صالصخ ألب١ٌُ ٟ٘: ثشلخ، ؽشاثٍظ، فضاْ.

                                                           
()  ًالدولة العثمانٌة فً أواخر القرن السادس عشر للمٌالد للداللة على أكبر وحدة إدارٌة فً الدولة، أما استخدم مصطلح اإلٌالة ف

ا ألول مرة فً  ًٌ عندما صدر قانون الوالٌات العثمانً، وتقرر بموجبه استخدام مصطلح الوالٌة  7111مصطلح الوالٌة فاستخدم رسم

 (.3172وترك مصطلح اإلٌالة. )المنصوري 
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لغُ ئل١ٍُ ؽشاثٍظ ئٌٝ ئل١ّ١ٍٓ: ئلٍي١ُ ؽيشاثٍظ ٚئلٍي١ُ ِظيشارخ، ٚلغيُ ئلٍي١ُ ثشليخ  1937فٟ ػبَ  انخانخت: انمرحهت

ئٌٝ ئل١ٍّٟ ثٕغبصٞ ٚدسٔخ، ٚثزٌه ٚطً ػذد اٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ ٌٍجالد فٟ رٍه اٌفزشح ئٌيٝ خّيظ ِمبؽؼيبد، ٘يٟ: 

ويي104.364.4ُٟ ثٍغييذ ِغييبؽبرٙب اٌزيي ؽييشاثٍظ، ثٕغييبصٞ، ِظييشارخ، دسٔييخ، ٚإٌّومييخ اٌؼغييىش٠خ اٌغٕٛث١ييخ
2
اٌزييٟ  

  عّٟ ئل١ٍُ اٌغٕٛة 1938لغّذ ثذٚس٘ب ئٌٝ أسثؼخ ِٕبؽك ػغىش٠خ، ٟ٘: غبد، ْ٘ٛ، ثشان، ِشصق، ٚفٟ 

 رىْٛ ِٓ لؼبء ٚاؽذ ػبطّزٗ ْ٘ٛ ِمغُ ئٌٝ دٚائش ٟ٘: ْ٘ٛ،  اٌؼغىشٞ ثبإلل١ٍُ اٌؼغىشٞ ٌظؾشاء ١ٌج١ب،

 اٌؼضّبٟٔ(: ئ٠بٌخ ؽشاثٍظ خالي فزشح اٌؾىُ 2خش٠وخ )

 
  TefeyyuzAtlas: Istanbul Mufassal ,Mehmed Nasrullah, Mehmed Rüşdi, Mehmed Eşref ,اٌّظذس: 

Kitabhanesi．Shirket Murettebiye Matbaasi .P108                                           

 .اٌؼغىشٞ ٌظؾشاء ١ٌج١بعّٟ ئل١ٍُ اٌغٕٛة اٌؼغىشٞ ثبإلل١ٍُ  1938ٚفٟ ِشصق، ثشان، اٌغٛف، 

ٚؽييذد اٌّمبؽؼييبد ا١ٌٍج١ييخ األسثييغ ِييغ ئلٍيي١ُ اٌٍّّىييخ اإل٠وب١ٌييخ ٚاؽييزفأ اإللٍيي١ُ  9/1/1939ِشعييَٛ  ٚثّٛعييت 

( رجيي١ٓ اٌزمغيي١ّبد اإلداس٠ييخ 3)ٚرجيي١ٓ اٌخش٠وييخ   ،(1991)ث١شييْٛ  اٌؼغييىشٞ ٌظييؾشاء ١ٌج١ييب ثٕظبِييٗ االعييزؼّبسٞ

 .1937فزشح االؽزالي اإل٠وبٌٟ عٕخ ٌٍجالد خالي 

 1937اٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ ١ٌٍج١ب عٕخ أشىبي ِٚغبؽبد (: 3خش٠وخ )

 
(. اٌّغيأٌخ ا١ٌٍج١يخ فيٟ رغي٠ٛخ اٌغيالَ )ػٍيٟ 1991اعيزٕبدا ئٌيٝ ث١شيْٛ، عيبن، ) Arc Gis 10.8اٌّظذس: اٌجبؽضبْ ثبعيزخذاَ

 .36ص  اٌؼشثٟ،ػٛٞ، ِزشعُ(. ث١شٚد: داس اٌّؾ١ؾ 

 ARC GIS 10.8*اٌّغبؽخ ِٓ ؽغبة اٌجبؽضبْ ثبعزخذاَ ثشٔبِظ 
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خغيبسح ئ٠وب١ٌيب فيٟ  ؼيذث (: 1950-1940حانخًا: انتقسٍماث اإلدارٌت خالل عهنذ اإلدارتنٍه انبرٌطاوٍنت وانفروسنٍت )

اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ ٚػؼذ ٚال٠زٟ ثشلخ ٚؽشاثٍظ رؾذ ئداسح اٌؾىُ اٌؼغىشٞ اٌجش٠ويبٟٔ ٚٚال٠يخ فيضاْ رؾيذ 

ِذ١ٔخ ِٕفظٍخ فٟ ٚال٠زٟ ؽشاثٍظ ٚثشلخ  لغُ اٌجش٠ويب١ْٔٛ  دأٔشأ اإلٔغ١ٍض ئداسا ،ئداسح اٌؾىُ اٌؼغىشٞ اٌفشٔغٟ

صييالس ِمبؽؼييبد ٘ييٟ ؽييشاثٍظ ٚاٌّمبؽؼييخ اٌغشث١ييخ ِشوض٘ييب ؽييشاثٍظ ئٌييٝ ؽييشاثٍظ اٌغييشة ِييٓ إٌبؽ١ييخ اإلداس٠ييخ 

  21ٚوبٔيذ ويً ِمبؽؼيخ ِمغيّخ ئٌيٝ  ٚاٌّمبؽؼخ اٌششل١خ ِٚشوض٘ب ِظشارخ ٚاٌّمبؽؼخ اٌٛعوٝ ِٚشوض٘ب غش٠يبْ

( 4ٚرٛػيؼ اٌخش٠ويخ ) ،(1953)س. سشذٞ  دْٚ رغ١١ش بلؼبء أٚ ِزظشف١خ ػٍٝ ٔفظ إٌظبَ اٌزٞ ٚػؼزٗ ئ٠وب١ٌ

 .اٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ أثبْ ػٙذ اإلداسح اٌجش٠وب١ٔخ ٚاٌفشٔغ١خ ٌٍجالد

 24/12/1951ٔبٌيذ اٌيجالد اعيزمالٌٙب فيٟ  (:1969-1951ا: انتقسنٍماث اإلدارٌنت فنً عهنذ انممهكنت انهٍبٍنت )عراب

د٠غييّجش  22اٌظييبدس فييٟ  وذٌٚييخ ف١ذسا١ٌييخ، ٚلييذ أعّؼييذ اٌغّؼ١ييخ اٌٛؽ١ٕييخ اٌزييٟ أػييذد دعييزٛس اٌييجالد فييٟ لشاس٘ييب

٘يييٟ: ٚال٠يييخ  ،ِيييغ ِغيييبؽبرٙب (5، ػٍيييٝ رمغييي١ُ اٌيييجالد ئداس٠يييب ئٌيييٝ صيييالس ٚال٠يييبد، رظٙش٘يييب اٌخش٠ويييخ )1950

(و811.000ُ)ثشلخ
2
(و289.000ُ)ٚٚال٠خ ؽشاثٍظ 

2
( و653.000ُ)ٚٚال٠خ فضاْ. 

2
 ( .1اٌغذٚي ) 

ِٚغبؽبرٙب وُ (: اٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ 4اٌخش٠وخ )
2

 اٌجش٠وب١ٔخ ٚاٌفشٔغ١خ ٌٍجالد ر١ٓخالي ػٙذ اإلداس

 
اعزٕبدا ئٌٝ ػجبط غبٌٟ داٚد، خبٌذ ِؾّيذ ثيٓ ػّيٛس، ِٕوميخ اٌغجيً األخؼيش   Arc Gis 10.8اٌّظذس: اٌجبؽضبْ ثبعزخذاَ

 .1596. ص2012(، 203إلداس٠خ. ِغٍخ األعزبر، )ا اٌغغشاف١بفٟ ١ٌج١ب دساعخ فٟ 

 ARC GIS 10.8اٌّغبؽخ ِٓ ؽغبة اٌجبؽضبْ ثبعزخذاَ ثشٔبِظ *

 ٚؽيذاد ئٌيٝ ١ٌج١يب رمغيُ: "اٌّؾ١ٍيخ اإلداسح ؽيٛي اٌذعيزٛس راد ِيٓ اٌؼبشيش اٌفظيً فيٟ( 176) اٌّيبدح فيٟ عبء ٚلذ

 اٌميبْٔٛ ٠ٚؾيذد ثٍذ٠خ، ِٚغبٌظ ِؾ١ٍخ ِغبٌظ ف١ٗ رشىً أْ ٠ٚغٛص اٌشأْ، ٘زا فٟ ٠ظذس اٌزٞ ٌٍمبْٔٛ ٚفمًب ئداس٠خ

)ػّيشٚ  ،٘زٖ اٌٛال٠يبد اٌيضالس ئٌيٝ ِمبؽؼيبد ِٚزظيشف١بدٔوبق ٘زٖ اٌٛؽذاد وّب ٠ٕظُ ٘زٖ اٌّغبٌظ"، ٚلغّذ 

 ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ : .(2012
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 ( انىالٌاث انخالث وتقسٍماتها اإلدارٌت1ذول )ج

 انمذٌرٌاث اثٍانمتصرف انمقاطعاث انىالٌت رلع

 66 22 3 ٚال٠خ ؽشاثٍظ 1

 46 7 0 ٚال٠خ ثشلخ 2

 21 5 0 ٚال٠خ فضاْ 3

 .1596. ص2012اٌّظذس: ػجبط غبٌٟ داٚد، خبٌذ ِؾّذ ثٓ ػّٛس،                    

 ٚال٠خ ؽشاثٍظ: ػّذ صالس ِمبؽؼبد:  -1

اٌّمبؽؼخ اٌغشث١خ: ٚػيّذ صيالس ِزظيشف١بد، ئػيبفخ ئٌيٝ ِذ٠ٕيخ ؽيشاثٍظ، ٚ٘يٟ: ِزظيشف١خ اٌضا٠ٚيخ ٚػيّذ  -أ

 ِذ٠ش٠بد، ِزظشف١خ عٛق اٌغّؼخ ٚػّذ رغغ ِذ٠ش٠بد، ِزظشف١خ صٚاسح ٚػّذ صالس ِذ٠ش٠بد. صّبْ

ِذ٠ش٠يخ، ِزظيشف١خ  12اٌّمبؽؼخ اٌٛعيوٝ: ٚػيّذ أسثيغ ِزظيشف١بد، ٘يٟ: ِزظيشف١خ غش٠يبْ ٚرىٛٔيذ ِيٓ  -ة

 فشْ ِٓ عذ ِذ٠ش٠بد، ِزظشف١خ غذاِظ ِٓ أسثغ ِذ٠ش٠بد.٠

ٟ٘: ِزظشف١خ اٌخّظ ٚػّذ عذ ِذ٠ش٠بد، ِزظيشف١خ ص١ٌيزٓ  اٌّمبؽؼخ اٌششل١خ: ٚػّذ عذ ِزظشف١بد، -ط

ِٓ صالس ِذ٠ش٠بد، ِزظشف١خ رش٘ٛٔخ ِيٓ خّيظ ِيذ٠ش٠بد، ِزظيشف١خ ثٕيٟ ١ٌٚيذ ِيٓ خّيظ ِيذ٠ش٠بد، ِزظيشف١خ 

 .عشد ِٓ عذ ِذ٠ش٠بد، ِزظشف١خ ِظشارخ ِٓ أسثغ ِذ٠ش٠بد

رمغ١ُ اٌٛال٠بد اٌضالس ِٚغبؽبرٙب )أٌف وُ(: 5خش٠وخ )
2
) 

 
ِبسوٛط ثٛوٕفٛسد ذ ِٕظٛس اٌجيبثٛس، ؽيبسق ِغش٠غيٟ،  رمش٠يش  :اعزٕبدا ئٌٝ Arc Gis 10.8 اٌجبؽضبْ ثبعزخذاَاٌّظذس: 

)رؾش٠ييش(، ِإعغييخ طييبدق، عبِؼييخ ثٕغييبصٞ، ِشوييض اٌجؾييٛس  اٌالِشوض٠ييخ فييٟ ١ٌج١ييب. ِب٠ىييً ِييب٠ش، س٠غييٕذا ثىييبسد ٚدأىييٓ

 .12ص،  2013ٚاالعزشبساد، 

 ARC GIS 10.8ثشٔبِظ  اٌّغبؽخ ِٓ ؽغبة اٌجبؽضبْ ثبعزخذاَ*
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رمغ ث١ٓ طؾشاء ِظيش اٌغشث١يخ شيشلب ٚٚال٠يخ ؽيشاثٍظ اٌغيشة غشثيب ٚرّزيذ عٕٛثيب ؽزيٝ اٌغيٛداْ  ٚال٠خ ثشلخ: -2

ويُ 700.000ِغيبؽخ رض٠يذ ػٍيٝ ) رشيغً اٌّظشٞ اإلٔغ١ٍضٞ ٚأفش٠م١ب االعزٛائ١خ اٌفشٔغي١خ،
2

ػيذد عيىبٔٙب ثٍيغ ( ٚ

ٔغّخ وُ 45 ثىضبفخ ؽغبث١خ ثٍغذ  أٌف ٔغّخ320
2
 (1953)س. سشذٞ، ؽشاثٍظ اٌغشة فيٟ اٌّبػيٟ ٚاٌؾبػيش  ،

ِذ٠ش٠ييخ، ِزظييشف١خ  12ٚشييٍّذ عييجغ ِزظييشف١بد ئػييبفخ ئٌييٝ ِذ٠ٕييخ ثٕغييبصٞ، ٚ٘ييٟ: ِزظييشف١خ ثٕغييبصٞ ٚػييّذ 

ِزظيشف١خ اٌّشط ِٓ عذ ِذ٠ش٠بد، ِزظشف١خ دسٔيخ ِيٓ رغيغ ِيذ٠ش٠بد، ِزظيشف١خ اٌج١ؼيبء ِيٓ صّيبْ ِيذ٠ش٠بد، 

 اعذاث١ب ِٓ عذ ِذ٠ش٠بد، ِزظشف١خ ؽجشق ِٓ خّظ ِذ٠ش٠بد، ِٚزظشف١خ اٌىفشح.

اٌفشٔغيي١خ االعييزٛائ١خ عٕٛثييب ٚٚال٠ييخ ثشلييخ شييشلب ٚٚال٠ييخ  برمييغ ثيي١ٓ رييٛٔظ ٚاٌغضائييش غشثييب ٚأفش٠م١يي فييضاْ: ٚال٠ييخ-3

وي800.000ُ ؽٛاٌٟؽشاثٍظ غشثب رجٍغ ِغبؽزٙب 
2
ٔغيّخ /ويُ 5.25ثىضبفيخ عيىب١ٔخ ثٍغيذ ٔغيّخ ٠42.000موٕٙيب  

2
 

خّييظ ِزظييشفبد، ٘ييٟ: ِزظييشف١خ عييجٙب ٚػييّذ صييالس اٌٛال٠ييخ ػييّذ  (1953)س. سشييذٞ، ؽييشاثٍظ اٌغييشة 

ِذ٠ش٠بد، ِزظشف١خ اٌشبؽئ ِٓ خّظ ِذ٠ش٠بد، ِزظشف١خ ِيشصق ِيٓ عيذ ِيذ٠ش٠بد، ِزظيشف١خ اٌغفيشح
 ()

ِيٓ  

 أسثغ ِذ٠ش٠بد، ِزظشف١خ غبد ِٓ صالس ِذ٠ش٠بد. ٌُٚ رزٛفش ٌٍجبؽض١ٓ خش٠وخ رج١ٓ ٘زٖ اٌزمغ١ّبد.

ييب أٞ فييٟ ػييبَ  ًِ رييُ رؼييذ٠ً ٘ييزٖ اٌّييبدح ٚئٌغييبء ٔظييبَ اٌٛال٠ييبد ٚلغييّذ اٌييجالد ئٌييٝ ػشييش  1963ٚثؼييذ اصٕييب ػشييش ػب

)ٚاٌزؼٍي١ُ  ، اٌغيبثمخِغ اؽزفبظ وً ئل١ٍُ ِٓ األليب١ٌُ اٌيضالس ثؾيذٚدٖ  (1964)ِظٍؾخ اإلؽظبء ٚاٌزؼذاد  ِمبؽؼبد

 وبٌزبٌٟ:  )د.د((

 اٌج١ؼييبء، ِذ٠ٕييخ ئٌييٝ ئػييبفخ ِذ٠ش٠ييخ 11 ٚػييّذ اٌج١ؼييبء ِزظييشف١ز١ٓ، ٚػييّذ: األخؼييش اٌغجييً ِمبؽؼييخ -1

 .اٌّشط ِذ٠ٕخ ئٌٝ ئػبفخ ِذ٠ش٠بد ػشش ٚاٌّشط

ػّذ صالس ِزظشف١بد، ٟ٘: ِزظشف١خ عجٙب ٚرزجؼٙب صالس ِذ٠ش٠بد، ِزظيشف١خ اٌشيبؽئ ٚثٙيب  ِمبؽؼخ عجٙب: -2

 خّظ ِذ٠ش٠بد، ِزظشف١خ اٌغفشح ثخّظ ِذ٠ش٠بد.

ِمبؽؼخ أٚثبسٞ: ػّذ صالس ِزظشف١بد، ٘يٟ: ِزظيشف١خ أٚثيبسٞ ثيضالس ِيذ٠ش٠بد، ِزظيشف١خ ِيشصق ثغيذ  -3

 االعُ.ِذ٠ش٠بد، ِزظشف١خ أٚسغٓ ثّذ٠ش٠خ ٚاؽذح رؾًّ راد 

ِمبؽؼخ ثٕغبصٞ: ػّذ صالس ِزظشف١بد، ٟ٘: ِزظيشف١خ ثٕغيبصٞ ٚرشيًّ ِذ٠ٕيخ ثٕغيبصٞ ثّيذ٠ش٠برٙب اٌخّيظ  -4

 ػشش، ِزظشف١خ اعذاث١ب ثغجغ ِذ٠ش٠بد، ِزظشف١خ اٌىفشح ثخّظ ِذ٠ش٠بد.

ِمبؽؼخ دسٔخ: ػّذ ِزظشفز١ٓ، ّ٘ب: ِزظشف١خ دسٔخ، ِٚزظشف١خ ؽجشق اٌزٟ ػيّذ عيجغ ِيذ٠ش٠بد ئػيبفخ  -5

 ِذ٠ٕخ ؽجشق. ئٌٝ

ِمبؽؼيييخ اٌضا٠ٚيييخ: ٚثٙيييب صيييالس ِزظيييشف١بد، ٘يييٟ: ِزظيييشف١خ اٌضا٠ٚيييخ ثضّيييبْ ِيييذ٠ش٠بد، ِزظيييشف١خ طيييجشارخ  -6

 ثّذ٠ش٠ز١ٓ، ِزظشف١خ صٚاسح ثضالس ِذ٠ش٠بد.

ِمبؽؼخ اٌغجً اٌغشثٟ: ٚرؼُ صالس ِزظشف١بد، ٟ٘: ِزظشف١خ غش٠بْ ثخّظ ِذ٠ش٠بد، ِٚزظيشف١خ غيذاِظ  -7

 ِٚزظشف١خ ٠فشْ ثغذ ِذ٠ش٠بد.ثأسثغ ِزظشف١بد، 

ِؾٍيخ، ِٚزظيشف١خ عيٛق اٌغّؼيخ ثزغيغ  19ِمبؽؼخ ؽشاثٍظ: ٚرؼُ ِزظشف١ز١ٓ، ّ٘ب: ؽشاثٍظ اٌّمغيّخ ئٌيٝ  -8

 ِذ٠ش٠بد.

 ِمبؽؼخ اٌخّظ: ثخّظ ِزظشف١بد، ٟ٘: اٌخّظ، ص١ٌزٓ، رش٘ٛٔخ، ِغالرٗ، ثٕٟ ١ٌٚذ. -9

 ٚق، اٌّؾغٛة.ِمبؽؼخ ِظشارخ: ثضالس ِزظشف١بد، ٟ٘: ربٚسغبء، اٌضس -10

                                                           
( )

كانت منطقة الجفرة تابعة لمدٌرٌة تاورغاء إحدى مدٌرٌات متصرفٌة مصراتة، ثم أصبحت بعد أربع سنوات فقط أي فً  7957فً 

 (.11، 3111قائمة بذاتها ضمن متصرفٌات والٌة فزان. )الشركسً،  7951
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 1969 خعيٕ اٌيجالدبٌٕظيبَ اٌٍّىيٟ فيٟ ث ثؼيذ اإلؽبؽيخ(: 2011-1969خامًسا: انتقسٍماث اإلدارٌت فً انفترة منه )

ِغ رغ١ش فٟ اٌؾذٚد اإلداس٠خ ٚرغ١ش فٟ أعّبء ِؾيبفظزٟ اٌغجيً اٌغشثيٟ اٌزمغ١ُ اإلداسٞ وّب وبْ ِؼّٛال ثٗ  اعزّش

 (.7اٌخش٠وخ )ٔظش ، ااٌج١ؼبءٚاٌغجً األخؼش، ؽ١ش ع١ّذ األٌٚٝ ثّؾبفظخ غش٠بْ، ٚع١ّذ اٌضب١ٔخ ثّؾبفظخ 

ثٍذ٠يخ رغ١١ًشا، رٕٛػذ رغي١ّبرٙب ِيب ثي١ٓ  15شٙذد فزشح ؽىُ اٌمزافٟ ٌٍجالد رغ١شاد ػذح رمغ١ّبد ئداس٠خ رغبٚصد   

ب ِٕٙب رغ١شاد ِٓ ػبَ ٢خش، ٚف١ّب ٠ٍٟ ػشع ألُ٘ ٘زٖ اٌزغ١شاد:  ًّ  ئٌٝ وِْٛٛ ئٌٝ شؼج١خ، ٚشٙذ وً ِغ

 . (2وّب فٟ اٌغذٚي ) )اٌششوغٟ )د.د((وبٔذ اٌجالد ِمغّخ ئٌٝ ػشش ِؾبفظبد  1973فٟ رؼذاد اٌغىبْ عٕخ  -

 ١ٌٍ1970ج١ب عٕخ (: اٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ 7خش٠وخ )

 
 .12ص ،2013، ِغش٠غٟ ؽبسق اٌجبثٛس، ِٕظٛس ،ثٛوٕفٛسد ِبسوٛط اعزٕبدا ئٌٝ Arc GIs 10.8اٌّظذس: اٌجبؽضبْ ثبعزخذاَ

 ARC GIS 10.8*اٌّغبؽخ ِٓ ؽغبة اٌجبؽضبْ ثبعزخذاَ ثشٔبِظ 

 1973( انتقسٍماث اإلدارٌت سىت 2ذول )ج

 انبهذٌاث انتابعت نها انمحافظت رلع

 شؾبد، اٌج١ؼبء، اٌّشط. اٌغجً األخؼش   1

 ؽجشق، دسٔخ، اٌمجخ. دسٔخ  2

 رٛوشٖ، ثٕغبصٞ، ل١ّٕظ، األث١بس. ثٕغبصٞ   3

 اعذاث١ب، عبٌٛ، ثٓ عٛاد، عشد، اٌىفشح. اٌخ١ٍظ   4

ِظشارخ، ص١ٌزٓ، اٌغفشح ِظشارخ  5
()
. 

 اٌخّظ، اٌمظجبد، رش٘ٛٔخ، ثٕٟ ١ٌٚذ. اٌخّظ   6

 اٌمشٖ ثٌٍٟٛ، ربعٛساء، ؽشاثٍظ، عٕضٚس، ثٓ غش١ش، اٌؼض٠ض٠خ. ؽشاثٍظ    7

 اٌض٘شاء، اٌضا٠ٚخ، طشِبْ، طجشارخ، اٌؼغ١الد، اٌغ١ًّ، صٚاسح. اٌضا٠ٚخ   8

 غش٠بْ، ٠فشْ، ٔبٌٛد، عبدٚ، غذاِظ، ِضدح. غش٠بْ   9

 عجٙب، اٌشبؽئ، أٚثبسٞ، ِشصق، غبد عجٙب  10

 .44-43، ص)د.د( ، ص١ٌزٓ: سؤ٠ب ٌٍىزبة1أثؾبس فٟ عغشاف١خ ِظشارخ، ؽاٌّظذس: ١ٔٚظ ػجذ اٌمبدس اٌششوغٟ، 

ئٌٝ اعُ ثٍذ٠يخ،  1970ُغ١شد اٌٛؽذح اإلداس٠خ اٌّؾ١ٍخ ِٓ اعُ اٌّؾبفظخ اٌزٞ وبْ ِؼّٛال ثٗ فٟ  1975فٟ ػبَ  -

)ؽيبسق  بثٍيذ٠ً  بفشًػي 160( ثٍذ٠يخ، لغيّذ ويً ثٍذ٠يخ ئٌيٝ فيشٚع ثٍذ٠يخ ٚطيً ػيذد٘ب ئٌيٝ 46ٚػّذ اٌيجالد ثيزٌه )

( رٛػيؼ أعيّبء ٚأشيىبي ِٚغيبؽبد ثٍيذ٠بد رمغي١ُ 8ٚاٌخش٠ويخ ) ٘يزٖ اٌجٍيذ٠بد.٠جي١ٓ ( 3، ٠ٚج١ٓ اٌغيذٚي )(2013

 .ِٕٚٙب ٠زج١ٓ أْ ثٍذ٠خ اٌىفشح ٟ٘ أوجش اٌجٍذ٠بد ِغبؽخ .1975

                                                           
() ظة الخلٌج. )الشركسً )د.ت((.أعٌدت الجفرة فً هذا التقسٌم مرة أخرى إلى بلدٌة مصراتة، أما سرت فأصبحت تابعة لمحاف 
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ب، صيُ لٍظيذ ثٍيذ٠ً  بفشًػي 176اٌجٍذ٠يخ ئٌيٝ ثٍذ٠يخ، ٚٚطيً ئعّيبٌٟ اٌفيشٚع  44لٍيض ػيذد اٌجٍيذ٠بد ئٌيٝ  1979فٟ ػبَ  -

 .1980ب ٚرٌه فٟ ػبَ ثٍذ٠ً  بفشػً  170ثٍذ٠خ، ٚػّذ  24ِغذًدا ئٌٝ 

 فشػبً ثٍذ٠بً، ٚلغُ وً فشع ثٍذٞ ئٌٝ ِؾالد ثٍغذ 135ثٍذ٠خ، ػّذ  25لٍظذ أػذاد اٌجٍذ٠بد ئٌٝ  1984 -

 .1975( اٌزمغ١ُ اإلداسٞ 8خش٠وخ )

 
 .25،ص1978 اٌّغبؽخ، ؽشاثٍظ اٌزخو١ؾ، ِظٍؾخأِبٔخ  ،اٌٛؽٕٟ ظاألؽٍ اٌخشائؾ،اٌّظذس: ششوخ ا٠غ١ٍذ ٌخذِخ 

 ARC GIS 10.8*اٌّغبؽخ ِٓ ؽغبة اٌجبؽضبْ ثبعزخذاَ ثشٔبِظ 

 1975(: أسماء انبهذٌاث حسب انتقسٍع اإلداري نهبالد سىت 3جذول )

ثٍذ٠بد إٌّومخ 

 اٌششل١خ

  -ثٕغبصٞ -ؽجشق -دسٔخ -اٌج١ؼبء -ل١ّٕظ -رٛوشح -اٌمجخ -األث١بس -اعذاث١ب

 شؾبد -ثٓ عٛاد -اٌّشط

ثٍذ٠بد إٌّومخ 

 اٌغشث١خ

ثٕٟ  -ربعٛساء -رش٘ٛٔخ -طجشارخ -ِغالرخ -ثٌٍٟٛ اٌمشٖ-اٌخّظ-اٌغ١ًّ-اٌؼض٠ض٠خ-ؽشاثٍظ

 -غش٠بْ -اٌؼغ١الد -عبدٚ -اٌض٘شاء -لظش ثٓ غش١ش -عٕضٚس -اٌضا٠ٚخ -طشِبْ -١ٌٚذ

 ِظشارخ -عشد -صٚاسح  -٠فشْ -ص١ٌزٓ -ِضدح -ٔبٌٛد -غذاِظ

ثٍذ٠بد إٌّومخ 

 اٌغٕٛث١خ
 اٌغفشح -عبٌٛ -عجٙب -غبد -اٌشبؽئ -أٚثبسٞ -اٌىفشح -ِشصق

 .25، ص 1978 اٌّغبؽخ، ؽشاثٍظششوخ ا٠غ١ٍذ ٌخذِخ اٌخشائؾ، األؽٍظ اٌٛؽٕٟ، أِبٔخ اٌزخو١ؾ /ِظٍؾخ اٌّظذس:   

 

(، ٚاٌخش٠ويييخ 4ػٍيييٝ إٌؾيييٛ اٌّجييي١ٓ فيييٟ اٌغيييذٚي ) (1984)ا١ٌٙئيييخ اٌٛؽ١ٕيييخ ٌٍّؼٍِٛيييبد ٚاٌزٛص١يييك ِؾٍيييخ،  674

رىجييش فييٟ اٌغٕييٛة الؽييأ ِغييبؽخ اٌىفييشح ِٚييشصق الؽييأ اخييزالف أشييىبي ٚ ِغييبؽبد اٌٛؽييذاد اإلداس٠ييخ اٌزييٟ (.9)

 رظغش ثبالرغبٖ  شّبال خبطخ اٌشّبي اٌغشثٟ.ٚ
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وُ)اٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ  ِٚغبؽبدأشىبي ٚأعّبء ( 9خش٠وخ )
 2
 1984ٌغٕخ  (

 
، 1فيٟ عغشاف١يخ ِظيشارخ، ؽ اٌششوغيٟ أثؾيبس١ٔٚظ ػجذ اٌميبدس  :اعزٕبدا ئٌٝ Arc Gis 10.8اٌّظذس: اٌجبؽضبْ ثبعزخذاَ 

 .55ص )د.د( ص١ٌزٓ: سؤ٠ب ٌٍىزبة،

  ْثبعزخذاَ اٌّغبؽبد ِٓ ؽغبة اٌجبؽضبArc Gis 10.8. 

 

 1984( انتقسٍع اإلداري سىت 4جذول )

 اٌجٍذ٠خ سلُ ػذد اٌّؾالد ػذد اٌفشٚع اٌجٍذ٠خ سلُ
ػذد 

 اٌفشٚع

ػذد 

 اٌّؾالد

 24 5 اٌشبؽئ 13 20 5 اعذاث١ب 1

 17 6 ؽجشق 14 16 6 أٚثبسٞ 2

 63 11 ؽشاثٍظ 15 58 8 ثٕغبصٞ 3

 19 4 اٌؼض٠ض٠خ 16 21 4 رش٘ٛٔخ 4

 28 11 غذاِظ 17 32 9 اٌغجً األخؼش 5

 48 8 غش٠بْ 18 31 3 خ١ٍظ عشد 6

 25 6 اٌفبرؼ 19 32 5 اٌخّظ 7

 6 2 اٌىفشح 20 27 7 دسٔخ 8

 24 6 ِشصق 21 41 9 اٌضا٠ٚخ 9

 24 6 ِظشارخ 22 20 3 ص١ٌزٓ 10

 36 6 إٌمبؽ اٌخّظ 23 10 2 عجٙب 11

 35 5 ٠فشْ 24 17 2 عٛف اٌغ١ٓ 12

 674 139 اٌّغّٛع 

 .53-50، )د.د( ص ص ، ص١ٌزٓ: سؤ٠ب ٌٍىزبة1ؽ ِظشارخ،اٌششوغٟ، أثؾبس فٟ عغشاف١خ  ١ٔٚظ ػجذ اٌمبدس اٌّظذس:

 

( ِغ١ّبرٙب ٚؽيذٚد٘ب 10، ٚرج١ٓ اٌخش٠وخ )بثٍذ٠ً  بفشػً  52ثٍذ٠خ، ػّذ  12لٍظذ اٌزمغ١ّبد ِغذًدا ئٌٝ  1986 -

 اإلداس٠خ.         
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 1986( اٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ ١ٌٍج١ب فٟ 10خش٠وخ )

 
 .1597(. ص2012) ػّٛس،ثٓ خبٌذ ِؾّذ  داٚد،ػجبط غبٌٟ اعزٕبدا ئٌٝ  Arc Gis 10.8اٌّظذس: اٌجبؽضبْ ثبعزخذاَ

 .Arc Gis 10.8ثبعزخذاَ اٌّغبؽبد ِٓ ؽغبة اٌجبؽضبْ *

فشًػيب ثٍيذ٠ًب اٌخش٠ويخ  40ػيّذ  (1990)اٌؼبِيخ  ( ثٍيذ٠بد 7رمٍض أػيذاد اٌزمغي١ّبد اإلداس٠يخ ٌزظيجؼ ) 1991 -

ويُ 862.642ػٍيٝؽ١يش اعيزؾٛرد ثٍذ٠يخ خٍي١ظ عيشد اٌجٍذ٠بد ِمشٚٔب ثّغبؽبرٙب ٘زٖ أشىبي ( رٛػؼ 11)
2
أريذ  

وي498.175ُثٍذ٠خ اٌششاسح األٌٚٝ فٟ اٌّشرجخ اٌضب١ٔخ ثّغبؽخ ٚطٍذ ئٌيٝ
2
فيٟ ؽي١ٓ ٌيُ ريضد ِغيبؽخ ثٍذ٠يخ إٌميبؽ   

وُ 8297اٌخّظ ػٍٝ 
2
٠ٚظٙش أصش اٌؼبِيً اٌغ١بعيٟ فيٟ ٘يزا اٌزمغي١ُ ِيٓ خيالي  (11)إٌؾٛ اٌّج١ٓ فٟ اٌخش٠وخ   

 شح ؽىُ إٌظبَ .اٌّغ١ّبد اٌزٟ اسرجوذ ثأؽذاس ع١بع١خ فٟ فز

( شىً ٚأعّبء ِٚغبؽبد اٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ و11ُاٌخش٠وخ)
2
 1991عٕخ  

 
(. ِٕومخ اٌغجيً 2012اعزٕبدا ئٌٝ داٚد، ػجبط غبٌٟذ ثٓ ػّٛس، خبٌذ ِؾّذ، ) Arc Gis 10.8اٌّظذس: اٌجبؽضبْ ثبعزخذاَ

 .1598ص(، 203إلداس٠خ. ِغٍخ األعزبر )ااألخؼش فٟ ١ٌج١ب دساعخ فٟ اٌغغشاف١ب 

 .Arc Gis 10.8ثبعزخذاَ اٌّغبؽبد ِٓ ؽغبة اٌجبؽضبْ * 
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 1495رييُ ئٌغييبء اٌجٍييذ٠بد وٛؽييذاد ئداس٠ييخ ِؾ١ٍييخ ثييبٌجالد ٚاعييزجذٌذ ثييبٌىِْٛٛ، ؽ١ييش لغييّذ اٌييجالد ئٌييٝ  1992 -

 .(2016ٚاإلعزشار١غ١بد )ِؾٍخ شؼج١خ.  297ئٌٝ  1993وِْٛٛ، ٚلغّذ فٟ 

شييؼج١خ، ٚلغييّذ وييً شييؼج١خ ٌٛؽييذاد 13اعييزجذي اٌىِٛييْٛ وٛؽييذح ئداس٠ييخ ثبٌشييؼج١خ، ٚرىٛٔييذ اٌييجالد ِييٓ  1995 -

شيؼج١خ فيٟ  32، ثً ٚاسرفغ ئٌٝ 1998شؼج١خ فٟ  26ئداس٠خ أطغش ع١ّذ ثبٌّإرّشاد، ٚاصداد ػذد اٌشؼج١بد ئٌٝ 

 . (2013)ؽبسق  ثبإلػبفخ ئٌٝ صالس ِٕبؽك ئداس٠خ 2001

(، ٚرؼيّٕذ ويً شيؼج١خ ػيذد ِيٓ اٌّيإرّشاد 5شيؼج١خ، وّيب ِٛػيؾخ ثبٌغيذٚي ) 32ثمٟ ػيذد اٌشيؼج١بد  2005 -

 2006فييٟ اصداد رمٍييض ػييذد اٌشييؼج١بد ، )اٌششوغييٟ )د.د((( ِييإرًّشا شييؼج١ًب أعبعيي١ًب 468ٚطييً ئعّب١ٌٙييب ئٌييٝ )

( ِيإرّش، ؽ١يش ريُ ئػيبدح رظي١ٕف اٌّيإرّشاد ػٍيٝ 468اٌّيإرّشاد وّيب ٘يٟ )شؼج١خ، ٚثميٟ ػيذد  ١ٌ22ظً ئٌٝ 

 ( رٛص٠غ اٌشؼج١بد ٚػذد اٌّإرّشاد ٌىً ِٕٙب.6اٌشؼج١بد ثّب ٠زالءَ ِغ اٌٛػغ اٌغغشافٟ، ٠ٚج١ٓ اٌغذٚي )

شيؼج١خ،  32فجشا٠يش ليبَ اٌميزافٟ ثض٠يبدح ػيذد اٌشيؼج١بد  17فٟ ٔٙب٠خ فزشح ؽىُ اٌمزافٟ ٚأثبْ أذالع صيٛسح  2011 -

رغيزمً ويً ِذ٠ٕيخ ؽ١يش ٚػيذ ٚٔفيز فؼياًل لج١يً عيمٛؽ ؽىّيٗ ثيأْ  (2019)وبِٛويخ  ٚرٌه وزٕبصي ِٕٗ ؽغت ِب ٠شاٖ

 ثشؼج١خ خبطخ ثٙب.

 2005ع اإلداري نهبالد فً ٍحسب انتقس انتىزٌع انمكاوً نهشعبٍاث(: 5جذول )

شييييييؼج١بد إٌّومييييييخ 

 اٌششل١خ
 اٌجوٕبْ -اٌّشط -اٌؾضاَ األخؼش -اٌغجً األخؼش -ثٕغبصٞ -دسٔخ -اٌمجخ -اعذاث١ب

شييييييؼج١بد إٌّومييييييخ 

 اٌغشث١خ

-اٌخّيظ إٌميبؽ-ِظيشارخ-عيشد-٠فيشْ- غيذاِظ-غش٠يبْ-اٌضا٠ٚخ-١ٌٚذ ثٕٟ-ؽشاثٍظ

 رش٘ٛٔيييخ-األسثيييغٚإٌيييٛاؽٟ  ريييبعٛساء-ٔيييبٌٛد-ِيييضدح-ٚطيييشِبْ طيييجشارخ-اٌغفيييبسح

 .اٌّشلت -ِٚغالرخ

شييييييؼج١بد إٌّومييييييخ 

 اٌغٕٛث١خ
 اٌٛاؽبد -غبد -ٚادٞ اٌؾ١بح -ٚادٞ اٌشبؽئ -اٌغفشح -عجٙب -اٌىفشح -ِشصق

 .62-61ص ص ، )د.د(ٟاٌمبدس، اٌششوغ١ٔٚظ ػجذ اٌّظذس:        
 

 2006(: انشعبٍاث وعذد انمؤتمراث نكم شعبٍت حسب انتقسٍع اإلداري نهبالد فً 6جذول )

 ثٕغبصٞ اٌّشط اٌغجً األخؼش دسٔخ اٌجوٕبْ اٌشؼج١خ

 33 31 23 18 20 اٌّإرّشاد ػذد

 اٌّشلت ِظشارخ عشد اٌىفشح اٌٛاؽبد اٌشؼج١خ

 38 25 25 2 17 ػذد اٌّإرّشاد

 اٌغجً اٌغشثٟ إٌمبؽ اٌخّظ اٌضا٠ٚخ اٌغفبسح ؽشاثٍظ اٌشؼج١خ

 35 16 32 26 37 ػذد اٌّإرّشاد

 ٚادٞ اٌؾ١بح عجٙب ٚادٞ اٌشبؽئ اٌغفشح ٔبٌٛد اٌشؼج١خ

 11 13 20 5 23 ػذد اٌّإرّشاد

 ِغّٛع ػذد اٌّإرّشاد ِغّٛع اٌشؼج١بد ِشصق غبد اٌشؼج١خ

 468 22 13 5 ػذد اٌّإرّشاد

 ،2006ا١ٌٙئيخ اٌٛؽ١ٕيخ ٌٍّؼٍِٛيبد ٚاٌزٛص١يك، إٌزيبئظ إٌٙبئ١يخ ٌٍزؼيذاد اٌؼيبَ ٌٍغيىبْ ِٓ رغ١ّغ اٌجبؽضبْ اعزٕبدا ئٌٝ اٌّظذس: 

 .24ص

ريُ ئٔشيبء اٌّغيبٌظ  2011فجشا٠ش فيٟ  17ثؼذ ل١بَ صٛسح : 2011فبراٌر  17سادًسا: انتقسٍماث اإلدارٌت بعذ حىرة 

( ثشيأْ ٔظيبَ 59طيذس ليبْٔٛ سليُ ) 2012، ٚفيٟ ػيبَ رغي١١ش٠ٗرغ١شٖ ٌغبْ  بِؾ١ٍ بِغٍغ 45اٌّؾ١ٍخ ٚثٍغ ػذد٘ب 

ثّىٛٔبد إٌظبَذ " ٠زىْٛ ٔظبَ اإلداسح اٌّؾ١ٍخ فٟ  ( اٌخبطخ3اإلداسح اٌّؾ١ٍخ، عبء فٟ اٌفظً اٌضبٟٔ ِٕٗ ثبٌّبدح )
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 ( ثأشيبء اٌجٍيذ٠بد، عيبء في180ٟليشاس سليُ ) ١ٌ2013ج١ب ِٓ: اٌّؾبفظبد ٚاٌجٍذ٠بد ٚاٌّؾالد"، ٚطذس فيٟ ػيبَ 

 2013( ٌغييٕخ 180( ثزؼييذ٠ً ؽىييُ لييشاس )540( ثٍذ٠ييخ، ٚطييذس فييٟ راد اٌؼييبَ لييشاس سلييُ )99( ئٔشييبء )1اٌّييبدح )

 ( ثٍذ٠خ.90(، ثزؼذ٠ً ػذد اٌجٍذ٠بد ئٌٝ ػذد )1ؽ١ش عبء فٟ اٌّبدح ) ثأشبء اٌجٍذ٠بد،

أٞ ِيٓ ػٙيذ اٌٍّّىيخ  1951( ِغًّ اٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ اٌشئ١غ١خ ٚاٌفشػ١خ فٟ ١ٌج١ب فٟ اٌفزيشح اٌّّزيذح ِيٓ ٠ٚ7ج١ٓ اٌغذٚي )

 . 2013ا١ٌٍج١خ ئٌٝ عٕخ 

 :اري فً نٍبٍاانتقسٍع اإلد عهىانمحىر انخانج: انعىامم انجغرافٍت انمؤحرة 

ٍىيً دٌٚيخ خظٛطي١خ ِؼ١ٕيخ ثٙيزا اٌشيأْ، ٚػٕيذ فرخزٍف اٌؼٛاًِ اٌّإصشح ػٍٝ اٌزمغ١ُ اإلداسٞ ِٓ دٌٚيخ ألخيشٜ، 

رزجغ رغ١شاد اٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ فٟ ١ٌج١ب، لذ ال رجذٚ رٍه اٌؼٛاًِ ٚاػؾخ فٟ رؾذ٠ذ٘ب ٚال فٟ رغ١ش٘ب، فٕٙيبن ػيذح 

عغشاف١خ، ربس٠خ١يخ، الزظيبد٠خ، د٠ّٛغشاف١يخ، ٚاالثزؼيبد : اٌؾذٚد اإلداس٠خ ِؼب١٠ش وبْ ِٓ اٌٙبَ األخز ثٙب ػٕذ رؾذ٠ذ

 ػٓ رٍه اٌّؼب١٠ش اٌغ٠ٛٙخ ٚاٌمج١ٍخ اٌزيٟ ريإصش عيٍجًب ػٍيٝ اٌزمغي١ّبد اإلداس٠يخ ثيبٌجالد، ٚئْ ويبْ ٌٍؼٛاِيً اٌغغشاف١يخ

 .اٌغىب١ٔخٚاٌىضبفخ اٌؼبًِ اٌزؼبس٠غٟ أرٟ فٟ ِمذِزٙب ٠األصش اٌىج١ش أ٠ؼب فٟ رؾذ٠ذ رٍه اٌؾذٚد ٚ

رخزٍف اٌزؼبس٠ظ فٟ ١ٌج١ب ثي١ٓ اٌشيّبي ٚاٌغٕيٛة ؽ١يش ٠غٍيت اٌويبثغ اٌغيٍٟٙ ِزّيضال فيٟ  انتضارٌسً:انعامم  -1

ِغّٛػخ ِٓ اٌغٙٛي ِؾظٛسح ثي١ٓ اٌجؾيش ٚاٌّشرفؼيبد اٌشيّب١ٌخ وغيًٙ اٌغفيبسح ٚعيًٙ ِظيشارخ ٚعيًٙ ثٕغيبصٞ  

 خ ٚعًٙ اٌّشط ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌغٙٛي اٌزٟ ٠ٕفشد وً عًٙ ِٕٙب ثخظبئض ر١ّضٖ ػٓ غ١شٖ ِٓ اٌغٙٛي وخظٛث

 2013إنى  1951انتقسٍماث اإلدارٌت انرئٍسٍت وانفرعٍت فً نٍبٍا خالل انفترة (: 7جذول )

اٌزغ١يشاد ا١ٌٙى١ٍيخ فيٟ إٌظيبَ اٌّإعغيٟ ٌٍزخوي١ؾ فيٟ ١ٌج١يب  اٌّظذس: ػٍٟ ػجذ اٌغالَ اٌغشٚشيٟ، ِظيؼت ِؼزظيُ أسثيبة،

 ،2021ثش٠ييًئ ،8)اٌّغٍييذ اٌخييبِظ(، اٌؼييذد ،اٌّغٍييخ اٌؼشث١ييخ ٌٍؼٍييَٛ ٚٔشييش األثؾييبس، 2012ئٌييٝ  1960خييالي اٌفزييشح ِييٓ 

 .110ص
 

 اٌفشػ١خ اٌزمغ١ّبد ػذد اٌٛؽذاد ٌزمغ١ُ اٌشئ١غٟا اٌغٕخ َ

 ِذ٠ش٠بد ِزظشف١بد 3 ٚال٠بد 1951 1

 ِذ٠ش٠بد ِزظشف١بد ٚثٍذ٠بد 10 ِمبؽؼبد 1963 2

 ِذ٠ش٠بد فشٚع ثٍذ٠خ 10 ِؾبفظبد 1969 3

 ِذ٠ش٠بد ِٚؾالد فشٚع ثٍذ٠خ 10 ِؾبفظبد 1973 4

 ِؾالد فشٚع ثٍذ٠خ 46 ثٍذ٠بد 1975 5

 ِؾالد فشٚع ثٍذ٠خ 44 ثٍذ٠بد 1979 6

 ِؾالد فشٚع ثٍذ٠خ 25 ثٍذ٠بد 1980 7

 ِؾالد فشٚع ثٍذ٠خ 24 ثٍذ٠بد 1984 8

 ِؾالد فشٚع ثٍذ٠خ 12 ثٍذ٠بد 1986 9

 ِؾالد فشٚع ثٍذ٠خ 7 ثٍذ٠بد 1991 10

 ِؾالد ِإرّشاد شؼج١خ 1495 وِٛٛٔبد 1992 11

 ِؾالد ِإرّشاد شؼج١خ 297 شؼج١بد 1993 12

 ِؾالد ِإرّشاد شؼج١خ 13 شؼج١بد 1995 13

 ِؾالد ِإرّشاد شؼج١خ 26 شؼج١بد 1998 14

 ِؾالد ِإرّشاد شؼج١خ 27 شؼج١بد 2000 15

 ِؾالد ِإرّشاد شؼج١خ 31 شؼج١بد 2002 16

 ِؾالد ِإرّشاد شؼج١خ 33 شؼج١بد 2003 17

 ِؾالد ِإرّشاد شؼج١خ 32 شؼج١بد 2005 18

 ِؾالد ِإرّشاد شؼج١خ 22 شؼج١بد 2006 19

 ِؾالد ِإرّشاد شؼج١خ 20 شؼج١بد 2007 20

 ِؾالد ِإرّشاد شؼج١خ 32 شؼج١بد 2011 21

خٌظ ِؾ١ٍبِغ 2011 22  ِؾالد ــــــــــــــــــــــــ 45 

ثٍذ٠خفشٚع  99 ثٍذ٠بد 2012 23  ِؾالد 

 ِؾالد فشٚع ثٍذ٠خ 90 ثٍذ٠بد 2013 24
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اٌزشثخ ٚاٌغش٠بْ اٌغوؾٟ اٌّزّضً فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ األٚد٠خ اٌزٟ رغشٞ ا١ٌّبٖ ف١ٙب فٟ فظً اٌشزبء ؽ١ش ِٛعُ عمٛؽ 

 ٚلذ أعّٙذ ٘زٖ اٌخظبئض فٟ رشوض اٌغىبْ ِّب أٔزظ رشوًضا ٚص٠بدح فٟ أػذاد (1998)اٌّٙذٚٞ  األِوبس

ؽ١يش رّزيذ اٌظيؾشاء ِيٓ ث١ّٕيب اٌؼىيظ فيٟ األعيضاء اٌغٕٛث١يخ ٌٍيجالد  ،ثغضئٙب اٌشّبٌٟاٌٛؽذاد اإلداس٠خ فٟ اٌجالد 

% ِيٓ ِغيبؽخ 90اٌّشرفؼبد اٌشّب١ٌخ ٚخ١ٍظ عشد فٟ اٌشّبي ؽزٝ اٌؾذٚد اٌغٕٛث١خ ِٓ اٌجالد شيبغٍخ ألوضيش ِيٓ 

ٚليذ ويبْ ٌٙيزٖ اٌوج١ؼيخ  (1998)اٌّٙيذٚٞ  ٚعفبفيب ٚرؼذ ٘زٖ إٌّبؽك أشيذ اٌغٙيبد ا١ٌٍج١يخ لؾٌٛيخ ،األسػٟ ا١ٌٍج١خ

 اٌظؾشا٠ٚخ أصش٘ب فٟ اخزالف ٘زٖ إٌّبؽك ػٓ إٌّبؽك اٌشّب١ٌخ فٟ أػذاد اٌغىبْ ِٚغبؽخ اٌٛؽذاد اإلداس٠خ.

( ٠ج١ٓ ّٔٛ اٌغيىبْ ٚرويٛس 8: شٙذد ١ٌج١ب روٛسا فٟ ّٔٛ عىبٔٙب خالي فزشاد ربس٠خ١خ ِزؼبلجخ اٌغذٚي )انسكان-2

ٚأخفيبع  ثي١ٓ اسرفيبع  رزثيزثب: ِٕٚيٗ ٠زجي١ٓ أْ ِؼيذالد إٌّيٛ شيٙذد  2006ئٌٝ 1931أػذادُ٘ خالي اٌفزشح ِٓ 

عييٕخ  3.8ؽ١ييش اسرفييغ اٌّؼييذي ِييٓ  1984ئٌييٝ  1964ٚئْ وييبْ اٌّؼييذي لييذ اعييزّش فييٟ االسرفييبع خييالي اٌفزييشح ِييٓ 

عييٕخ  4.21ئٌييٝ  1964ٔغييّخ عييٕخ  1.564.369فييٟ ػييذد اٌغييىبْ ٚطييً ئٌييٝ اسرفبػييبِّييب رشرييت ػ١ٍييٗ  1964

عٕخ  20ٔغّخ خالي  2.078.207ٔغّخ، ثض٠بدح لذس٘ب  3.642.576اٌزٟ اسرفغ  ف١ٙب ػذد عىبْ  ١ٌج١ب ١ٌظً 1984

ِٚيشد رٌيه ئٌيٝ ا٢صيبس اإل٠غبث١يخ اٌّزشرجيخ ػيٓ ِيب ٚفيشٖ اٌيٕفؾ ٌخض٠ٕيخ  ٔغيّخ،103.910.35ٚثض٠بدح ع٠ٕٛخ لذس٘ب 

 اٌذٌٚخ ِٓ أِٛاي اعزغٍذ فيٟ ِشيبس٠غ ئّٔبئ١يخ ٌّخزٍيف اٌموبػيبد اٌظيؾ١خ ِٕٙيب ٚاٌزؼ١ّ١ٍيخ ٚاإلٔزبع١يخ ِّيب أؽيذس

  .اسرفبػب فٟ ِؼذالد اٌذخً

 2006إنى  1931(: تعذاداث انسكان انهٍبٍٍه فً انفترة مه 8جذول )

اٌغـىـبْ فـٟ ٌـ١ـجـ١ـب ٌزوٛس ٚآفبق اٌّغزمجً دساعيخ فيٟ اٌج١ٕيخ  ،١ِالد ِفزبػ اٌغشٚشٟ ،اٌٍو١ف ػ١غٝ ؽٍٛثخ ػجذ اٌّظذس :

، عبِؼخ اٌغىبْ ٚاٌزغ١شاد اٌذ٠ّغشاف١خ ٚأصش٘ب ػٍٝ اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خإرّش ٌّ اٌغىبٟٔ: ٚسلخ ثؾض١خ ِمذِخٚإٌّٛ ٚاٌّغزمجً 

 .8، ص2014، دِظشارخ، و١ٍخ االلزظب

لزظييبد٠خ ٔز١غييخ ٌٍظييشٚف اال 2006عييٕخ  1.72ٚطييً ئٌييٝ 1984ٚشييٙذ ِؼييذي إٌّييٛ اٌغييىبٟٔ أخفبػييب ثؼييذ عييٕخ 

 رّضٍييذ رٍييه اٌغييىبٟٔ،ٚوييبْ ٌٙييب أؼىبعييبد عييٍج١خ ػٍييٝ إٌّييٛ  ٙبػّييب عييجماخزٍفييذ  ٚاٌغ١بعيي١خ اٌزييٟ عزّبػ١ييخالٚا

 :فٟاٌظشٚف 

 .ِغز٠ٛبد اٌذخٛيفٟ رذ٘ٛس ِب ٔزظ ػٕٗ ِٓ أخفبع أعؼبس إٌفؾ ٚ -1

 .اٌٝ اٌزمشف ِٕٙب اٌٝ االٔفزبػ خبطخ ِٕز ِٕزظف اٌضّب١ٕٔبد ألشةرجبع ع١بعبد الزظبد٠خ ا -2

اٌج١ٕيخ االعزّبػ١يخ ٚأعغيٙب اٌّزٛاسصيخ ِضٍّيب ٘يٛ اٌؾيبي فيٟ أزشبس أّٔبؽ اعزّبػ١خ ٚالزظبد٠خ عبّ٘ذ فٟ رغ١١ش  -3

رأخش عٓ اٌضٚاط ٚاٌزؾبق اٌّشأح ثبألػّبي خبسط إٌّضي ٚأزغبة عً شش٠ؾخ اٌفز١بْ أٚ اٌشجبة ثّإعغبد اٌزؼ١ٍُ 

 .ئػبفخ

 ِغّٛع اٌغىبْ ١ٌج١١ٓغ١ش  ١ج١ٌْٛ اٌغٕٛاد

 ِؼذي إٌّٛ اٌؼذد ِؼذي إٌّٛ اٌؼذد ِؼذي إٌّٛ اٌؼذد)ٔغّخ(

1931 654716 - - - 654716 - 

1936 732973 2.26 - - 732973 2.26 

1954 1041599 1.92 - - 1041599  1.92 

1964 1515501 3.8 48868 - 1564369 3.8 

1973 2052372 3.49 196865 16.7 2249237 4.1 

1984 3231059 4.28 411517 6.9 3642576 4.21 

1995 4389739 2.83 409326 0.05 - 4799065 2.83 

2006 5323991 1.80 349040 1.4 - 5673031 1.72 
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ٗ ػييذد عييىبْ ٚطييً ئٌييٝ لبثٍيي (2014)ؽٍٛثييخ أخفييبع ِؼييذي اٌخظييٛثخ ٚثبٌزييبٌٟ أخفييبع ِؼييذي اٌّٛا١ٌييذ   -4

 ٚاٌغٕٛث١ييخ  ٚئرا ِييب لييٛسْ ػييذد عييىبْ إٌّييبؽك اٌغييبؽ١ٍخ  2.030.464ٔغييّخ ثض٠ييبدح ٚطييٍذ ئٌييٝ   5673031

ئداس٠يخ طيغ١شح  فيٟ اٌشيّبي ٚؽيذاد اإلداس٠خ فغيزىْٛ إٌز١غيخ أػيذاد عيىبْ وج١يشح ِٚغيبؽبد ثّغبؽبد اٌٛؽذاد 

ِّيب أٔيزظ وضبفيخ عيىب١ٔخ فيٟ اٌشيّبي لجبٌٙيب ػيغؾ ػٍيٝ وج١يشح فيٟ اٌغٕيٛة  ٚؽيذاد ئداس٠يخ ٚلٍخ عىبْ ِٚغيبؽبد 

 ثٍذ٠يخ ِيب 55ئٌيٝ  2013فّضاًل ٚطً ػذد اٌجٍذ٠بد فٟ شّبي غشة ١ٌج١ب فٟ آخيش رمغي١ُ ئداسٞ فيٟ ػيبَ اٌخذِبد، 

 (.12عّبٌٟ ػذد اٌجٍذ٠بد وّب ٘ٛ ِٛػؼ ثبٌخش٠وخ )ئ% ِٓ  55.5ٔغجزٗ 

ػًّ اٌزغ١ش اٌغش٠غ فٟ ّٔؾ اٌؾ١بح ئػبفخ ئٌٝ اٌض٠بدح فٟ ػذد اٌغىبْ ٚؽبعزُٙ اٌّزٕب١ِيخ ئٌيٝ  تجاوس انسكان: -3

ٌمبء ِض٠ذا ِيٓ األػجيبء ػٍيٝ وب٘يً اٌؾىِٛيبد فبرغيغ ِيذٜ ِٙبِٙيب اٌزيٟ ٌيُ رؼيذ فميؾ ِؾشيٛسح فيٟ ئاٌخذِبد ػٍٝ 

ظيبد٠خ ٚاعزّبػ١يخ ِزؼيذدح، ِٓ ِٛاؽ١ٕٙب، ئّٔيب رغيبٚص رٌيه ثّشاؽيً ِغيذ ثزأص١شارٙيب ِوبٌيت ع١بعي١خ ٚالزأرؾم١ك 

ْ رزٕبصي ػٓ عضء ِٓ ِغئ١ٌٛبرٙب ٚاخزظبطبرٙب ئٌٝ ١٘ئبد ئداس٠خ ِٕزخجخ ِٓ اٌمبػذح اٌشؼج١خ أاألِش اٌزٞ دفؼٙب ث

 رٕٛة ػٕٙب فٟ رؾم١ك اٌّٙبَ إٌّٛؽخ ثٙب ِٓ رميذ٠ُ اٌخيذِبد األعبعي١خ ٌٍغيىبْ ٚؽيً ِشيىالرُٙ ٚاٌم١يبَ ثبٌّشيبس٠غ

ِغيزٜٛ اٌضمبفيخ  ب ػٍيٝ رؼيذ ١ٌج١يب ِيٓ أوضيش اٌيذٚي رغبًٔغي )١ِٕٕيخ )د.د(( ،١يخ ِغزّؼيبرُٙاإلٔزبع١خ اٌزٟ رغُٙ فٟ رّٕ

، ٌٍيجالد فيٟ رؾذ٠يذ اٌؾيذٚد اإلداس٠يخػبئميب  ؼيذال ٠ٌزٌه فاْ اٌيذ٠ٓ  (2013)ؽبسق  ٟٚاٌذ٠ٓ فٟ أفش٠م١ب ٚاٌؼبٌُ اٌؼشث

ص١ٕيخ ثيبٌجالد، ٘يٟ: اٌؼشث١يخ، ئِغيب١ِغ  ثؼي١ٓ االػزجيبس، ٚرٌيه ٌٛعيٛد أسثيغ ّبص١ٕيخ ٠غيت أخيز٘اإلٌٚىٓ ػبًِ اٌٍغخ ٚ

 أْ اٌزبس٠ن اٌغ١بعٟ ١ٌٍج١ب ٠ىشف أْ اخزالف اٌخٍف١خ (1989)اٌؾغبعٟ  ٚلذ أشبس األِبص٠غ١خ، اٌوٛاسق، اٌزجٛ،

 2013اٌزمغ١ُ اإلداسٞ ( ثٍذ٠بد اٌغشة ا١ٌٍجٟ ؽغت 12 خش٠وخ )

 
ثزؼيذ٠ً ؽىيُ فيٟ ليشاس سليُ  2013ٌغيٕخ  540ليشاس ِغٍيظ اٌيٛصساء سليُ  :اعزٕبدا ئٌٝ  Arc GIs 10.8 اٌجبؽضبْ ثبعزخذاَ

 ثأشبء اٌجٍذ٠بد. 2013ٌغٕخ  180
 

 اٌضالس. اٌزبس٠خ١خ ٚاٌّغّٛػبد اٌؼشل١خ ٚاٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ وبْ ٌّٙب أصش عٍجٟ خٍك طؼٛثخ فٟ رٛؽ١ذ ٚال٠بد ١ٌج١ب

٠مٍك اٌجؼغ ِٓ  ػّبفجؼ١ًذا  ٘ب،رؼذدسغُ سغُ أ١ّ٘خ ٘زا اٌؼبًِ فأٗ ٌُ ٠إخز فٟ االػزجبس فٟ اٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ ٚ

اعيزمشاس اٌيجالد األِيش اٌيزٞ ليذ ٠ٌٛيذ ٔضػيبد اعيزمال١ٌخ  ٚػيغ اٌزمغي١ّبد اإلداس٠يخ ِيٓ صػضػيخ اػزّبد األص١ٕخ فيٟ

إٌيٛع ِيٓ اٌزمغي١ُ اإلداسٞ ثيبٌجالدذ ئال أْ رٌيه ال ٠ؼٕيٟ ثبٌؼيشٚسح ٌجؼغ اٌٛؽيذاد اٌّؾ١ٍيخ فيٟ ؽيبي ٚعيٛد ٘يزا 
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ثبألِيبْ ٌٙيزٖ اٌؼٕبطيش خبطيخ ف١ّيب ػبٔزيٗ عيبثمًب ِيٓ رّٙي١  ٚرؼي١١غ  ٚعٛدٖ فؼاًل ثً لذ ٠غيبػذ رٌيه فيٟ اٌشيؼٛس

 ٌؾمٛلٙب اٌضمبف١خ ٚاٌزٟ أثغوٙب ٌغزٙب األَ.     

اٌىج١يش فيٟ ػيذَ اعيزمشاس اٌؾيذٚد اإلداس٠يخ ثيبٌجالدذ ثيً رؼيذ  ؼٛاِيً اٌغ١بعي١خ رأص١ش٘يب: ٌٍأحر انعىامنم انسٍاسنٍت -4

اٌؼبًِ األٚي فٟ رٌه، ؽ١يش ٌيُ ٠غيزمش ٚػيغ اٌيجالد ع١بعي١ًب ٌزؼبليت ػيذح ؽىِٛيبد أعٕج١يخ ِٚؾ١ٍيخ ويبْ ٌىيً ِٕٙيب 

ِييٓ اٌؾىييُ اٌؼضّييبٟٔ ٌٍييجالد ثييضالس ٚال٠ييبد ِييشًٚسا ثييبالؽزالي اإل٠وييبٌٟ ثذا٠ييخ ،  ٔظبِييٗ ٚع١بعييزٗ ٚأ٘ذافييٗ اٌخبطييخ

ثخّظ ِمبؽؼبد، ٚفزشح اإلداسح اٌفشٔغ١خ اٌجش٠وب١ٔخ ثيضالس ِٕيبؽك، ئٌيٝ صيالس ٚال٠يبد صيُ ػشيش ِمبؽؼيبد خيالي 

ػٙذ اٌٍّّىخ، ٌززؼذد خالي فزشح ؽىُ اٌمزافٟ ػذًدا ِٚغيّٝ فزيبسح ِؾبفظيبد ٚريبسح ثٍيذ٠بد ٚريبسح وِٛٛٔيبد ٚريبسح 

 ػٍٝ ٔظبَ اٌجٍذ٠بد. 2011ؼذ صٛسح أخشٜ شؼج١بد، ٌزغزمش ث

ٌٍغ٠ٛٙخ ٚاٌمج١ٍخ رأص١ش٘ب أ٠ؼب ػٍٝ اٌؾيذٚد اإلداس٠يخ ثيبٌجالد، فؼٍيٝ عيج١ً اٌّضيبي رغيىٓ وبْ  جهىٌت وانقبهٍت:ان -5

فٟ عٕٛة اٌجالد ؽ١ش اٌظؾشاء ِغّٛػبد لج١ٍخ سػ٠ٛخ ِخزٍفخ رؾبٚي ويً ِٕٙيب ِيذ عي١وشرٙب ػٍيٝ ِيٛاسد ا١ٌّيبٖ 

رؾذ٠ًذا لج١ًٍب فيٟ ِغٍّيٗ ٚظيً اٌٛػيغ ويزٌه ثيذْٚ ِٕٚبؽك اٌشػٟ ًٌزا عبء رؾذ٠ذ اٌؾذٚد اإلداس٠خ فٟ رٍه إٌّبؽك 

إٌظيبَ ، وبٌؾيبي ػٕيذِب عيؼٝ ) ( رذخً اٌؾىِٛبد اٌّززبثؼخ ػٍٝ اٌجالد فيٟ شيأْ رٍيه اٌمجبئيً وغيجًب ٌٛد٘يب ٚرأ١٠يذ٘ب

ع٠ٛٙخ  ع١بع١خ ٚ ئٌٝ عؼً وً ِذ٠ٕخ شؼج١خ ِغزمٍخ ثزارٙب ٚرٌه ٌذٚافغ 2011أثبْ أذالع صٛسح فجشا٠ش فٟ  اٌغبثك 

 ٚلج١ٍخ.    

رغ١ش اٌؾذٚد اإلداس٠يخ ثيبٌجالد خبطيخ ثؼيذ اوزشيبف  فٟ اثبسصً ا دٚسً وبْ ٌٙزا اٌؼبًِ  :تىزٌع انمىارد االلتصادٌت -6

اٌيٕفؾ فيٟ عيز١ٕ١بد اٌميشْ اٌؼشيش٠ٓ، ٚظٙيٛس رغّؼيبد ِذ١ٔيخ عذ٠يذح وّذ٠ٕيخ اٌجش٠ميخ ٚسأط الٔيٛف، ؽ١يش رزٛاعيذ 

ٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ، ِغ رٛاعذ اٌؾمٛي إٌفو١يخ فيٟ افٟ رؾذ٠ش  أعُٙاٌّٛأئ إٌفو١خ فٟ ِٕومخ اٌٙالي إٌفوٟ، ِّب 

 د. عٕٛة اٌجال

ٚاعٗ اٌّخزظ١ٓ فٟ رخو١ؾ اٌؾيذٚد اإلداس٠يخ فيٟ اٌيجالد ِشيىٍخ ػيذَ ٚعيٛد لبػيذح ربس٠خ١يخ  :انمعٍار انتارٌخً -7

ِٚب ١ّ٠ض ٚػؼ١خ اٌؾيذٚد اإلداس٠يخ فيٟ ١ٌج١يب أْ  ،حاٌغذ٠ذ بددل١مخ ٚٚاػؾخ ٠ّىٓ االسرىبص ػ١ٍٙب فٟ ٚػغ اٌزمغ١ّ

ِؼظّٙب ؽذًٚدا ٕ٘ذع١خ، خبطخ رٍه اٌزيٟ رّزيذ فيٟ اٌظيؾشاء ٌّغيبفبد ؽ٠ٍٛيخ ٚفيٟ ِٕيبؽك غ١يش ِأٌ٘ٛيخ ثبٌغيىبْ 

 .(2012)ػّشٚ  ٚاٌؼّشاْ، ِضً ؽذٚد ثٍذ٠خ اٌىفشح ِغ ؽذٚد اٌغجً األخؼش ٚدسٔخ ٚؽجشق ٚاٌّشط

 :فً نٍبٍا تاإلدارٌاث انمحىر انرابع: انمشكالث انىاجمت عه تغٍر انتقسٍم

ِّٙب وبٔذ األعجبة ٚساء رغ١ش اٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ فٟ اٌجالد فال ٠ّىٓ أْ رىْٛ ثٙزا اٌشىً اٌّجبٌغ ف١ٗ، ؽ١يش ٠يذي 

ؼ١ًب ٚثشش٠ًب ٚالزظيبد٠ًب، ٘يزا ٘زا اٌزغ١١ش اٌّغزّش ػٍٝ ػذَ اٌزٛاصْ ٚػذَ اٌذساعخ اٌغبدح ٌؾم١مخ عغشاف١خ اٌجالد ؽج١

اٌزغ١ش اٌّغزّش ٔغُ ػٕٗ ػذح عٍج١بد ِٚشىالد أصشد ثشىً ؽيبد ػٍيٝ فيشص اٌز١ّٕيخ ثيبٌجالد ٚٚػيغ اٌّخوويبد 

ٌييزٌه، فييال ٠ّىييٓ أْ رُجٕييٝ خوييؾ ر٠ّٕٛييخ فييٟ ػييٛء ٘ييزا اٌزغ١ييش اٌّغييزّش ٌٍؾييذٚد اإلداس٠ييخ اٌزييٟ ال رزّضييً فييٟ رغ١ييش 

ش ٌزغ١يش فيٟ ِغي١ّبد رٍيه اٌزمغي١ّبد فيٟ ثؼيغ األؽ١يبْ، صد ػ١ٍيٗ أْ ٘يزٖ ؽذٚد٘ب اٌّىب١ٔخ فميؾ ثيً رغيبٚصٖ األِي

اٌزغ١شاد وبٔذ فٟ فزشاد ص١ِٕخ لظ١شح، ثً وبْ ثؼؼٙب ٠زُ ثؼذ عيٕخ ِيٓ ٚػيغ اٌزمغي١ُ اٌغيبثك، ِضيً اٌزمغي١ّبد 

ؽ١ش رُ  1993ٚ  1992ثٍذ٠خ، ٚوزٌه فٟ  23ثٍذ٠خ ٚاٌضب١ٔخ  44ؽ١ش ػّذ األٌٚٝ  1980ٚ  1979اإلداس٠خ فٟ 

وِٛيْٛ،  1495فٟ اٌغٕخ األٌٚٝ ئٌغبء اٌجٍذ٠بد ٚاعزجذٌذ ثبٌىِٛٛٔبد وٛؽذح ئداس٠خ ٚطً ػذد ٘زٖ األخ١يشح ئٌيٝ 

شؼج١خ  297عجغ ثٍذ٠بد، ٌزظجؼ ثؼذ رٌه  1990فٟ ؽ١ٓ ٌُ ٠زغبٚص ػذد اٌٛؽذاد اإلداس٠خ لجً عٕز١ٓ فمؾ أٞ فٟ 

 13شيؼج١خ ئٌيٝ  297شيؼج١بد رمًٍظيب وج١يًشا ِيٓ ، ثً ثؼذ عٕز١ٓ  فمؾ ِٓ ٘يزا اٌزمغي١ُ رمٍيض ػيذد ٘يزٖ ا1993ٌفٟ 

شيؼج١خ  31ئٌيٝ  2002عيٕخ  اٌيجالد ؽ١يش لغيّذ 2003ٚ 2002 ػيبِٟ.ٚاألِش ويزٌه خيالي 1995شؼج١خ فمؾ فٟ 
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 20، 22، 32ؽ١يش ثٍغيذ  2007ٚ 2006ٚ 2005ويزٌه خيالي صالصيخ أػيٛاَ ِززب١ٌيخ ، شيؼج١خ 33ئٌٝ  2003ٚفٟ 

 ( اٌزغ١شاد اٌزٟ ؽشأد ػٍٝ أػذاد اٌٛؽذاد اإلداس٠خ ثبٌجالد. 1شؼج١خ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ، ٠ٚج١ٓ اٌشىً )

 
 2013 – 1951(: اٌزغ١شاد فٟ ػذد اٌٛؽذاد اإلداس٠خ فٟ ١ٌج١ب خالي اٌفزشح 1شىً )  

 (.7ٌّظذس: اٌجبؽضبْ اعزٕبًدا ئٌٝ ث١بٔبد اٌغذٚي )ا                          

 :ِٚٓ اٌّشىالد إٌبعّخ ػٓ رغ١ش اٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ اٌّغزّشح ٚغ١ش اٌّزٛاصٔخ ثبٌجالد

ؽ١يش ٠ظيؼت  أخيشٜ،ػٍٝ أٞ دساعخ ثشيش٠خ  أ٠ًؼبرٌه ٠ٕٚوجك  ،ئداس٠خِزبثؼخ ّٔٛ اٌغىبْ ألٞ ٚؽذح  طؼٛثخ-1

فييٟ اٌزمغيي١ّبد اإلداس٠ييخ  ْ اٌزغ١ييشادئ "٠ًٕٛب خبطييخ أْ ٘ييزٖ اٌزمغيي١ّبد رؾييذس عيي ،رزجؼٙييب ػجييش فزييشاد ِييٓ اٌييضِٓ

ىْٛ ػميت ؽيذٚس ِيإصشاد ٚػٛاِيً رغيزٛعت ئعيشاء رػمذ ِٓ اٌضِٓ أٚ أوضش  ثؼذاٌزٟ لذ رمَٛ ثٙب اٌذٌٚخ  اٌّمٕؼخ

ب  اٌؾبي فٟ ١ٌج١ب ِخبٌف   فٟ ؽ١ٓ أْ " رغ١١ش فٟ اٌؾذٚد اإلداس٠خ ًِ  .)اٌششوغٟ )د.د((رّب

ؾييذٚد اإلداس٠ييخ عييٍجًب ػٍييٝ وبفييخ اٌذساعييبد اٌزوج١م١ييخ ٚإٌظش٠ييخ ثّييب ف١ٙييب اٌذساعييبد ٌٍش ذ أصييش اٌزغ١ييش اٌّغييزّٚليي 

اٌزيٟ رؼزّيذ فيٟ ث١بٔزٙيب ػٍيٝ اإلؽظييبءاد اٌّشرجويخ ثّىيبْ ٚصِيبْ ِؾيذد٠ٓ ٌٍذساعيخ ٚليذ ٠زظييبدف أْ  اٌغغشاف١يخ

اٌّىبْ اٌّؾذد ٌٍذساعخ لذ أػ١يذ رمغي١ّٗ ِيٓ عذ٠يذ ثؾ١يش أػي١ف أٚ ؽيزف ِيٓ ِىيبْ آخيش ِّيب ٠ؾيذس اخزالفيب فيٟ 

 اٌج١بٔبد اٌّىب١ٔخ.

اٌزفبٚد ٚػذَ اٌزٕبعيت ثي١ٓ اٌّغيبؽخ ٚاٌّيٛاسد ِيٓ ٔبؽ١يخ ٚػيذد  ػٍٝ ثبٌجالداٌّززب١ٌخ اإلداس٠خ  اٌزمغ١ّبد أصشد-2

 .اٌغىبْ ِٓ ٔبؽ١خ أخشٜ، األِش اٌزٞ أصش عٍجًب ػٍٝ ِمزؼ١بد اٌز١ّٕخ ٚعجٍٙب ثبٌجالد

 .عٍجًب ثىبفخ أٔٛاػٙب ػٍٝ رٛص٠غ اٌخذِبداٌزغ١ش اٌّغزّش فٟ اٌؾذٚد اإلداس٠خ  أصش-3

 ٌىضبفخ اٌغىب١ٔخ ث١ٓ اٌٛؽذاد اإلداس٠خ.رٛص٠غ اٌغىبْ ٚاصجبد ٘زا اٌزغ١ش ػٍٝ  أصش-4

ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ رؼذد ٘زٖ اٌزمغ١ّبد ئال أٔٙب ٌُ رزٕبٚي ئشىب١ٌخ اٌّشوض٠خ اٌزٟ رؼبٟٔ ِٕٙب اٌذٌٚخ خبطيخ ِيغ ارغيبع 

اٌّٛاطيالد، فيال ريضاي  بئًسلؼزٙب اٌغغشاف١خ ٚطؼٛثخ اٌّٛاطالد ث١ٓ أعضاء٘ب ٌؼؼف شجىخ إٌمً ٌٚزخٍيف ٚعي

 .ٌٍجالدبٌغٍوخ اٌّشوض٠خ ِم١ذح ثاٌّؾ١ٍخ اإلداسح 

اٌفشػ١يخ )اٌذاخ١ٍيخ(  اٌزمغي١ّبدػٍٝ اٌزمغ١ّبد اٌشئ١غ١خ ٌٍجالد ثً رؼذاٖ ئٌيٝ  خٌُٚ ٠مزظش اٌزغ١ش فٟ اٌؾذٚد اإلداس٠

ٚرٌيه  ،اإلداس٠يخاٌزيٟ ؽبٌزٙيب اٌزغ١١يشاد فيٟ رمغي١ّبرٙب  وّضيبيٌٍٚزذ١ًٌ ػٍٝ رٌيه ٔأخيز ِظيشارخ  ئداس٠خ،ٌىً ٚؽذح 

 ٟ:ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌ

٘ييٟ:  ِييذ٠ش٠بد،اٌشييشل١خ ٌٛال٠ييخ ؽييشاثٍظ ِزؼييّٕخ أسثييغ  ِزظييشف١خ ربثؼييخ ٌٍّمبؽؼييخ 1951 فييِٟظييشارخ  بٔييذو -

ٚوبٔذ ِٕومخ اٌغفيشح ربثؼيخ ٌّذ٠ش٠يخ ربٚسغيبء  (2008)إٌّزظش ٚثٛٔغ١ُ ، ؽ١ّٕخ، ربٚسغبء اٌضسٚق، اٌّؾغٛة،

 .1954أٞ ربثؼخ ٌّزظشف١خ ِظشارخ صُ الزوؼذ ِٕٙب ٚأطجؾذ ػّٓ ِزظشف١بد فضاْ فٟ 
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 اٌيضسٚق،٘يٟ:  ِيذ٠ش٠بدئٌيٝ ػشيش ِمبؽؼيبد ػيّذ ِمبؽؼيخ ِظيشارخ صيالس  1964ِب لغّذ اٌيجالد فيٟ ػٕذٚ -

 .(2013)أثٛؽّشح . (13خش٠وخ ) ربٚسغبء ،اٌّؾغٛة

٘يٟ:  ثٍذ٠بد،ِؾبفظخ ِظشارخ صالس  شٍّذ( 2شىً ) 1973ػٕذِب رغ١شد رغ١ّخ اٌّمبؽؼبد ئٌٝ ِؾبفظبد فٟ  -

ِٕومييخ اٌغفييشح ئٌييٝ ِظييشارخ ثؼييذِب وبٔييذ أؽييذٜ ِزظييشف١بد فييضاْ فييٟ  ػييّذص١ٌييزٓ، اٌغفييشح، ؽ١ييش  ِظييشارخ،

 .، ٚػّذ ثٍذ٠خ ِظشارخ ثزٌه اٌغفشح ٚأثٛ ٔغ1954ُ١

 (.14خش٠وخ ) (1976)اٌجٍذ٠بد فشٚع  8لغّذ ثٍذ٠خ ِظشارخ ئٌٝ  1976فٟ  -

ؽ١ّٕيخ، اٌذاف١ٕيخ،  اٌيضسٚق،ػّذ ثٍذ٠يخ ِظيشارخ آٔيزان عيزخ فيشٚع ثٍذ٠يخ، ٘يٟ: ِظيشارخ اٌّشويض،  1984عٕخ  -

 اٌّؾغٛة، ربٚسغبء.

اٌٛاؽيبد عيشد،  ص١ٌيزٓ، ثٕيٟ ١ٌٚيذ، ِظيشارخ،اٌغيجغ )ؽذٜ ثٍذ٠بد خٍي١ظ عيشد ئأطجؾذ ِظشارخ  1990عٕخ  -

 .اعذاث١ب، اٌىفشح(

 1964( اٌزمغ١ُ اإلداسٞ ٌجٍذ٠خ ِظشارخ 13خش٠وخ )                                      

 
اعزٕبدا ئٌٝ: ػٍٟ ػو١خ أثٛؽّشح،  ّٔٛ ٚ ٚرٛص٠غ اٌغىبْ  Arc Gis 10.8اٌّظذس : ِٓ ػًّ اٌجبؽضبْ ثبعزخذاَ ثشٔبِظ    

ًْ ثّٕومخ ِظشارخ، إٌّظٛسح: سعبٌخ دوزٛساٖ )غ١ش ِٕشٛسح (، و١ٍخ ا٢داة، عبِؼخ  ٚأصشٖ ػٍٝ اِزذاد اٌؼّشا

 .14، ص2013إٌّظٛسح، 

ضسٚق، لظيش اٌغ١يشاْ، صا٠ٚيخ اٌّؾغيٛة، اٌذاف١ٕيخ، اٌيِيإرّشاد شيؼج١خ ٘يٟ  8لغيّذ إٌّوميخ ئٌيٝ  2000عٕخ  -

 . (2000)اٌؾذٚد اإلداس٠خ ٌّإرّشاد شؼج١خ ِظشارخ  ِٚظشارخ اٌّذ٠ٕخأؽّذ، ؽ١ّٕخ، ربٚسغبء 

وُ 2770رمذس ثٕؾٛ ِإرّشا شؼج١ب ػٍٝ ِغبؽخ ٚثؼذد أؽذٜ ػشش  ِظشارخ شؼج١خ ٌٛؽذ٘بأطجؾذ  2002فٟ  -
2
 

١ٌٛ٠يٛ، سأط اٌوٛثيخ، اٌغ١يشاْ، صا٠ٚيخ اٌّؾغيٛة، اٌذاف١ٕيخ، اٌيضسٚق، لظيش  9ٟ٘: راد اٌشِبي، شٙذاء اٌش١ٍِخ، 

 (.15. اٌخش٠وخ )أؽّذ، ؽ١ّٕخ، ربٚسغبء،
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 9191: التقسيم اإلداري لمنطقة مصراتة سنة (0شكل)

فبؽّخ ػجذ اٌٍو١ف إٌّزظش. "اٌؼٛاًِ اٌوج١ؼ١خ ٚأصش٘ب ف١ّٕٛ ِشاوض اٌؼّشاْ فٟ شؼج١خ ِظشارخ دساعخ فٟ  اٌّظذس:

 .171، ص2008أوزٛثش،  7ِبعغز١ش "غ١ش ِٕشٛسح" ِظشارخ: عبِؼخ  اإلل١ٍّٟ. سعبٌخاٌزخو١ؾ 

 1976( اٌزمغ١ُ اإلداسٞ ٌجٍذ٠خ ِظشارخ 14خش٠وخ )

 
اعيزٕبدا ئٌيٝ ٚصاسح اٌجٍيذ٠بد ثٍذ٠يخ ِظيشارخ ، ٚطيف اٌؾيذٚد اإلداس٠يخ  Arc Gis 10.8اٌّظذس: ِٓ ػًّ اٌجبؽضيبْ ثبعيزخذاَ ثشٔيبِظ    

 .5ص  ،1976ٌجٍذ٠خ ِظشارخ ٚفشٚػٙب ٚاٌّؾالد اٌزبثؼخ ٌٙب ،

 (.16اٌخش٠وخ )  أؽذ ػشش ِإرّشا شؼج١ب. ػّذ شؼج١خ ِظشارخ 2006فٟ اٌزمغ١ُ اإلداسٞ ػبَ  -

ػّذ ثٍذ٠خ ِظشارخ وً ِٓ ِٕومخ أثٛ لش٠ٓ ٚاٌٛشىخ ٌزظجؼ فشًٚػب ٌٙب،  2014( ٌغٕخ 42ٚثّٛعت لشاس سلُ )

، ٟ٘: ِظشارخ اٌّشوض، شٙذاء اٌش١ٍِخ، راد اٌشِبي، بثٍذ٠ً  بفشػً  12ئٌٝ  2015ُ لغّذ ثٍذ٠خ ِظشارخ فٟ ر

                                         (.17خ )اٌخش٠و أثٛ لش٠ٓ، اٌٛشىخ. غٛة،ؽ١ّٕخ، اٌذاف١ٕخ، اٌغ١شاْ، اٌضسٚق، لظش أؽّذ، سأط اٌوٛثخ، اٌّؾ
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اٌزمغ١ُ اإلداسٞ ِٚغبؽبد اٌٛؽذاد اإلداس٠خ وُ( 15خش٠وخ )
2
 2002ٌّظشارخ عٕخ  

 
ػجذ اٌٍو١ف إٌّزظش. "اٌؼٛاًِ اٌوج١ؼ١خ  فبؽّخ: ئٌٝاعزٕبدا  Arc Gis 10.8اٌجبؽضبْ ثبعزخذاَ ثشٔبِظ : ِٓ ػًّ ّظذساٌ

ّٔٛ ِشاوض اٌؼّشاْ فٟ شؼج١خ ِظشارخ دساعخ فٟ اٌزخو١ؾ اإلل١ٍّٟ. سعبٌخ ِبعغز١ش "غ١ش ِٕشٛسح" ِظيشارخ:  ٚأصش٘ب فٟ

 .193،ص2008أوزٛثش،  7عبِؼخ 

 .Arc Gis 10.8ثبعزخذاَ اٌّغبؽبد ِٓ ؽغبة اٌجبؽضبْ *

 

وٌُّظشارخ ِٚغبؽبد اٌٛؽذاد اإلداس٠خ ( اٌزمغ١ُ اإلداسٞ ٠16وخ )خش
2
 2006عٕخ  

 
ػجذ اٌٍو١ف إٌّزظش. "اٌؼٛاًِ اٌوج١ؼ١خ  فبؽّخ: ئٌٝاعزٕبدا  Arc Gis 10.8ثبعزخذاَ ثشٔبِظ  اٌجبؽضبِْٓ ػًّ  :ّظذساٌ

ِظيشارخ: ّٔٛ ِشاوض اٌؼّشاْ فٟ شؼج١خ ِظشارخ دساعخ فٟ اٌزخو١ؾ اإلل١ٍّٟ. سعبٌخ ِبعغز١ش "غ١ش ِٕشٛسح"  ٚأصش٘ب فٟ

 .194ص ،2008أوزٛثش،  7عبِؼخ 

 .Arc Gis 10.8ثبعزخذاَ اٌّغبؽبد ِٓ ؽغبة اٌجبؽضبْ *
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 2015( اٌزمغ١ُ اإلداسٞ ٌج١ٍخ ِظشارخ 17خش٠وخ )

 
جٍذ٠يخ ِظيشارخ، اٌزمغي١ُ اإلداسٞ ٌجٍذ٠يخ ِظيشارخ اٌّغٍيظ اٌجٍيذٞ ٌاعيزٕبدا اٌيٝ  Arc GISاٌّظيذس: اٌجبؽضيبْ ثبعيزخذاَ ثشٔيبِظ 

 .3، ص2015،ِٚؾالرٙب 

 

 رٛطٍذ اٌذساعخ ٌّغّٛػخ ِٓ إٌزبئظ أّ٘ٙب اٌزبٌٟ:انىتائج: 

آخيش رمغي١ُ ئداسٞ  ئٌيٝ 1551فٟ اٌفزشح ِيٓ اإلداس٠خ فٟ ١ٌج١ب ٚاخزالف ِغبؽبد ٚأشىبي اٌٛؽذاد  ٚرٕٛع رؼذد-1

 .2013ٌٍجالد فٟ

دساعيخ عيبدح ٌؾم١ميخ عغشاف١يخ اٌيجالد ؽج١ؼ١ًيب اعيزٕبد٘ب ػٍيٝ اٌزٛاصْ ٚػذَ  ثؼذَاإلداس٠خ رغ١شاد اٌؾذٚد  ارغّذ-2

 ٚفشٚػٙيبِٚغيبؽبرٙب  ِٚغي١ّبرٙبٚأشيىبٌٙب ٚثشش٠ًب ٚالزظبد٠ًب، ؽ١ش وبٔذ رزؼشع ٌزغ١شاد ِغيزّشح فيٟ أػيذاد٘ب 

 اٌذاخ١ٍخ.

 فيٟرّضٍيذ اٌؼٛاِيً اٌوج١ؼ١يخ اٌؼٛاًِ اٌّإصشح ػٍٝ اٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ ثبٌجالد ِٕٙيب اٌوج١ؼ١يخ ٚاٌجشيش٠خ،  رؼذدد-3

ع١ِٛشفٌٛٛع١خ اٌجالد ٚاٌّٛاسد اٌوج١ؼ١خ اٌّزّضٍخ ثشىً أعبط فٟ اٌيٕفؾ، ث١ّٕيب رزّضيً اٌؼٛاِيً اٌجشيش٠خ فيٟ اٌىضبفيخ 

 اٌغىب١ٔخ، ٚاٌؼٛاًِ اٌغ١بع١خ، ٚاٌغ٠ٛٙخ.

٠جيذٚ ئال أٔٗ  ،2011ئٌٝ 1969اٌفزشح ِٓ  ٟسغُ غّٛع األعجبة اٌىبِٕخ ٚساء اٌزغ١شاد فٟ اٌؾذٚد اإلداس٠خ ف-4

 اٌغ١بعٟ ٘ٛ اٌؼبًِ األثشص فٟ رٌه.اٌؼبًِ  أْ

عي١ّذ ثبٌشيشاسح األٌٚيٝ  الِيضئوزغجذ ثؼيغ اٌزمغي١ّبد اإلداس٠يخ ِغي١ّبرٙب ِيٓ ؽيذس ع١بعيٟ ٚليغ ف١ٙيب فغيجٙب -5

ثّييب ػييشف ؽ١ٕٙييب ثييبٌضٛسح  بٚصٚاسح عيي١ّذ ثبٌٕمييبؽ اٌخّييظ السرجبؽبرٙيي ف١ٙييب، 1969ٌظييذٚس أٚي ث١ييبْ الٔمييالة 

 .اإلداس٠خ ٚاٌزٟ أٌغ١ذ ثّٛعجٙب وبفخ اٌمٛا١ٔٓ اٌّؼّٛي ثٙب فٟ اٌجالد

٘يٟ ؽبٌزٙيب ؽ١يش اٌزغ١شاد فٟ اٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ ٌّظيشارخ ثّيب شيٙذرٗ ١ٌج١يب ثشيىً ػيبَ ِيٓ رغ١يشاد  اسرجوذ-6

بد ِخزٍفيخ ٌىيً رمغي١ُ ػيٓ ػ١ٍّبد فظً ٚػُ ِٕيبؽك داخيً ؽيذٚد٘ب اإلداس٠يخ ِّيب أٔيزظ أشيىبال ِٚغيبؽاألخشٜ 

  اٌذساعخ.ِب رج١ٕٗ اٌخشائؾ اٌّؼذح ػّٓ ٘زٖ  ١ٍ٠ٗ ٚ٘ٛاٌزٞ عجمٗ ٚػٓ اٌزٞ 
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اٌزغ١ش اٌّغزّش فٟ اٌخش٠وخ اإلداس٠يخ ٌٍيجالد ِشيىالد عّيخ أصيشد ػٍيٝ فيشص اٌز١ّٕيخ ثيبٌجالد ٚػٍيٝ وبفيخ  أٔزظ-7

 اٌذساعبد اٌزوج١م١خ ٚإٌظش٠خ.

فؼيُ أٚ رمٍي١ض  ،ٌٙزٖ اٌزغ١شاد اٌّغزّشح فٟ اٌزمغ١ُ اإلداسٞ أصيش ػٍيٝ اٌجؾيبس خبطيخ اٌغغشاف١يْٛ ِيُٕٙ وبْ-8

فّيب وبٔييذ  ،اٌج١بٔييبد االلزظيبد٠خفيٟ عيٛاء فيٟ اٌج١بٔييبد اٌّزؼٍميخ ثبٌغيىبْ أٚ ثؼيغ إٌّيبؽك رشريت ػ١ٍييٗ اخيزالف 

 .ٙبٕرخض ثٍذ٠خ ثؼ١ٕٙب رذاخٍذ ِغ غ١ش٘ب ٔز١غخ اٌؼُ ِّب ٠خٍك طؼٛثخ فٟ اٌمظً ث١

 

 فٟ ػٛء ِب أعفشد ػ١ٍٗ اٌذساعخ ِٓ ٔزبئظ ٠ّىٓ رمذ٠ُ اٌزٛط١بد اٌزب١ٌخ: انتىصٍاث:

 ِشاػبح اٌزبٌٟ: ٠غت اٌؾبعخ ئٌٝ اعزؾذاس أٚ رغ١١ش اٌزمغ١ّبد اإلداس٠خ ٌٍجالد  ػٕذ-1

 ٍٝ ٌٍٛؽذاد اإلداس٠خ. اٌّغبؽخ اٌّض -

 . ؽغُ ٚوضبفخ اٌغىبْ فٟ إٌّومخ -

 ِٕبؽك إٌضاػبد اٌمج١ٍخ ٚاٌغ٠ٛٙخ.  -

 اٌزشو١ت اٌؼشلٟ. -

ػذَ ئغفبي اٌؼبًِ االلزظبدٞ فيٟ رخوي١ؾ اٌؾيذٚد اإلداس٠يخ ؽ١يش ٠غيت ريٛف١ش اٌج١ٕيخ األعبعي١خ ٚشيجىبد إٌميً  -2

 ١ذح.اٌغ١ذح اٌشاثوخ ث١ٓ إٌّبؽك ٚٚعٛد لبػذح الزظبد٠خ ع

االرفييبق ػٍييٝ رمغيي١ُ ئداسٞ ٠شاػييٟ اٌّؼييب١٠ش اٌغغشاف١ييخ ٚاٌغ١بعيي١خ ٚااللزظييبد٠خ ٚاٌذ٠ّٛغشاف١ييخ ٚغ١ش٘ييب ِييٓ  -3

 اٌّؼب١٠ش اٌزخو١و١خ ٚاالعزّشاس ػ١ٍٗ.
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