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Abstract 

   The current study of head lice Pediculus humanus capiti, was conducted in 11 primary schools for 

girls in different social and economic areas of the city of Mosul on its right and left sides for the period 

from 15 October 2018 to 15 February 2019. The present study showed that the total incidence of head 

lice in the 5 schools covered by the right city was 27.44% while the total injury rate in the 6 schools 

covered by the left city side was 11.13%, the highest percentage of girls with long hair was recorded  

in the first Zubaidah school on the left side and reached 75% , and Al- Bashair school in the right side 

where it reached 83.33%, while the highest percentage of girls with short hair in the school of Genin 

in the left side at 75% and on the right side Al-Sajideen and Al-Shaheed Salem schools as the 

proportion with short hair in which 33.5 and 33.33% respectively. As for the educational level of 

mothers of infected girls, the highest rate of infection for mothers of non-educated mothers in the 

school of Al-Jahafil on the left side of the city, reaching 100%, while the school Al-Bashair recorded 

96% on the right side of the city. In addition, the percentage of casualties according to the number of 

family members was the highest rate of injury to families with fewer than 5 members of the school in 

Al-Foratain school on the left side of the city with 65%, while the highest rate of infection was recorded 

for families with more than 5 members in Al-Khalidya school, at 85.07%. As for the schools on the 

right side of the city, the highest percentage of families with fewer than 5 members in AL-Bashair 

school was 28%, while the highest percentage was recorded for families with more than 5 members in 

Al-Sajideen school has reached the percentage of 83% .   
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 الخالصة 
في احدى عشةةةةةرة مدرسةةةةةة ابعدا ية لل  ا  في   Pediculus  humanus capitisاجريت الدراسةةةةةة الحالية للعحرق ع  قمل الر       

  2018تشةةري  اتال    15م اطق معباي ة بالمسةةعوى اتجعماعي الاتقعدةةانق م  مدي ة الموصةةل في جاا يما اتالم  الاتالسةةر لل عرة م   
دراسةةة الحالية ان اسةةبة اتصةةابة القلية لرمل الر   في المدار  اللمسةةة المشةةمولة بالدراسةةة في . اظمر  ال  2019شةةبا    15اللغاالة  

% بي ما كاات اسةةةةةةبة اتصةةةةةةابة القلية في المدار  السةةةةةةعة المشةةةةةةمولة بالدراسةةةةةةة في جااب المدي ة 27.44جااب المدي ة اتالم  بلغت  
عر الطويل في مدرسةةةة دةيدة اتاللس في ال ااب اتالسةةةر الةلغت  % ، سةةة لت اعلس اسةةةبة اصةةةابة في ال  ا   الا  الشةةة11.13اتالسةةةر 

% االضةةةةا ، بي ما كاات اعلس اسةةةةبة اصةةةةابة في ال  ا   الا  الشةةةةعر 83.33% المدرسةةةةة البشةةةةا ر في ال ااب اتالم  حي  بلغت 75
لم ا  بلغت اسةةةبة  % الفي ال ااب اتالم  مدرسةةةعي السةةةاجدي  الالشةةةميد سةةةا75الردةةةير في مدرسةةةة ج ي  في ال ااب اتالسةةةر ا  بلغت 

% علس العوالي . اما فيما اللص المسةةعوى الععليمي همما  المدةةابا  فرد 33.33ال   33.5المدةةابا   الا  الشةةعر الردةةير فيمما  
% بي ما  100سةةةة لت اعلس اسةةةةبة اصةةةةابة لاالا  اتمما  الغير مععلما  في مدرسةةةةة ال حافل في جااب المدي ة اتالسةةةةر العي بلغت 

% في جااب المدي ة اتالم  . كما تباي ت اسةةب اتصةةابا  حسةةب عدن افران اتسةةرة فسةة لت اعلس  96اسةةبة  سةة لت مدرسةةة البشةةا ر  
% بي ما سةة لت 65في مدرسةةة ال راتي  في ال ااب اتالسةةر ا  بلغت اسةةبة اتصةةابة   5اسةةبة اصةةابة لاسةةر العي عدن افران ا اقل م   

% . اما فيما اللص مدار  85.07ان في مدرسةةةةةةةةة اللالدالة ا  بلغت افر  5اعلس اسةةةةةةةةبة اصةةةةةةةةابة لاسةةةةةةةةر العي عدن افران ا اعلس م   
% بي ما  28افران في مدرسةةةةةةةة البشةةةةةةةا ر القد بلغت    5ال ااب اتالم  فرد بلغت اعلس اسةةةةةةةبة اصةةةةةةةابة لاسةةةةةةةر العي عدن افران ا اقل م   

 % .  83 افران في مدرسة الساجدي  القد بلغت 5س لت اعلس اسبة اصابة لاسر العي عدن افران ا اعلس م  

  قمل الر   ، إصابة ، نراسة ، المدار  اتبعدا ية ، مدي ة الموصلالكلمات المفتاحية:  
 

 المقدمة
اجبارية ماصةةةة للدم معلدةةةدةةةة علس البشةةةر تعون الس  – و ط يليا  خارجية   Pediculus  humanus capitisقمل اتاسةةةان    

. الرمل ابعلس هللا به اتاسةةةان م ا الردم بروله تعالس أ فلرسةةةل ا عليمم الطوفان الال ران الالرمل الالضةةة ان  الالدم  phthiraptera [1]رتبة  
. تيزا  الم عمع البشرق المعاصر العااي م   لك الط يلي   133آالة  -آالا  م دال  فاسعق رالا الكااوا قوما م رمي أ  سورة اتعراف

رغم العردم الما ل في مضةةةةةةةامي  الحياة اتجعماتية ، التعباي  الم عمعا  في مدى ت شةةةةةةةي الرمل بي  اب ا ما باخعالف تركي ما الت وعما  
 . [2]في ملعلف ااحاء العالم  

ة م  ال معي  الظمرية الالبط ية  اللما قرالن اسةةعشةةعار تعللف م   الرمل حشةةرا  صةةغيرة عدالمة اتج حة التقون اجسةةامما مضةةغوط   
.  [3] دالاج م  اترجل ال ي عمي كل دالج بمللب اللما االضةةةةةةةا فعحا  تنغورة ت  سةةةةةةةية تقون ظمرية الجاا ية   3قطع كما تمعلك    3-5

ة اما نالرة حياتما فبعد ان الحدث العزاالج 1تالشكل   V  [4]الاكر الفي ال زء ال ما ي لما ااغمان علس  يئة حرف    تقون اتاثس اك ر م 
 يوم اليعرف  2-1تضع اتاثس ال يض بعد 

 

 

  

 

 البيضة  –األنثى  ج  –الذكر ، ب  -( قمل الرأس  أ1الشكل )
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اليكون شةةةةكل ال يض بيضةةةةوق التلدةةةةق اتاثس بيواةةةةما بروة في اماك  م يشةةةةعما ع د قاعدة الشةةةةعر  بواسةةةةطة مانة (Nits) بالدةةةةبان  
اسةةةةةم عية ت رد ا اتقالم الع اسةةةةةلية التضةةةةةع اتاثست ارةع الس نمانة بيضةةةةةا  يوميا التقون نرجة حضةةةةةااة ال يض قريبة م  نرجة حرارة  

 علس نم العا ل ، للحوريا    اتاسان ، بعد  لك ت رس ال يوض الس حوريا  التعغاى

 . [5]ة 2 سابيع تالشكل  3 عمار . تسعغرق مدة ال يل في قمل الر     3

 

 

 
   

 و الجون قمل ال سةم اال الر   اال العااة علس الشةلص القد الدةبل ال لد خشة ا المدة وغا في حالة العرميل  pediculosisالعرميل    
الشةةةديد التعرف  ال الحالة بمرض المعشةةةرني  ، القد تتنق العلنيرا  السةةةامة لحر  اللعاك بشةةةكل معقرر م  ق ل الحشةةةرة اعي ة للعغاالة 

. تتنق الحكة [6]رة الالقسةةل التعكير المزاج الحدالث حسةةاسةةية مثل الحكة الشةةديدة  المسةةعمرة علس العا ل الس الشةةعور بالضةة ر الاتسةةعثا
 .[7]الس اصابا  نااوية مثل حدالث تميج ال لد التورم العرد اللم االية المحيطة 

 المرض الحمس الراجعة الالاق   Rickettisia prowazekiي رل الرمل امرااةةةةةةةةا  عديدة  م ما مرض العي و  الوةا ي الاق تسةةةةةةةة به   
الالاق م  اعرااةةه ارت ا  نرجة حرارة ال سةةم ، الاعي ة تدنالان اتصةةابة برمل الرا  في  Spirochaeta recurrentisتسةة به بكعريا  

العديد م  بلدان العالم الللطورة اتمر فرد شةةكلت م ظمة الدةةحة العالمية قسةةما خاصةةا للسةةيطرة علس اتصةةابة كما خدةةدةةت العديد 
. الي عرل الرمل م  شةلص الس آخر بدةورة مباشةرة اال غير مباشةرة ع  طريق اسةعلدام حاجيا  المريض  [8]م  المواقع اتلقعرالاية  

مثل القبعا  ، فرشةةةةاة الشةةةةعر ، المالبس الغير ا ، التتنق اتصةةةةابة الشةةةةديدة للعالميا الس العسةةةة ب بمرض فرر الدم ، الالاق الدةةةةاحبه  
 . [9]راك ال وم في الليل بس ب حك الرا  الععب الال عا  القلة العركيز القد العااي المدابون م  ااط

العد العرمل مرض جلدق شةةةةةةةا ع في العراق خدةةةةةةةوصةةةةةةةا في السةةةةةةة وا  اتخيرة اعي ة للظرالف الرا  ة العي انر  سةةةةةةةلبا  علس الحالة    
ر  . ان الرمل م  الحشةةةةةرا  العي تسةةةةة ب مشةةةةةاكل كثيرة الخاصةةةةةة لطالك المدا  [10]اتجعماتية الاتقعدةةةةةانالة الالدةةةةةحية في الرطر  

. الةسةة ب اتخعال  بي  الطالك الط يعة ااعشةةار الرمل السةةرعة حدالث العدالى به فرد اجريت العديد   [11]اتبعدا ية في ال لدان ال امية 
 .   [10]،  الال اصرية  [1]، السليمااية  [2]، تقريت  [14]، ميسان  [13]، بغدان  [12]م  الدراسا  في محافظا  العراق: كركوك 

ة برمل الرا  اك ر مشةكلة ليس في الدال  ال ريرة فر  بل في الدال  المعردمة الالدة اتية االضةا  ، حي  الدةاك اكثر م   تعد اتصةاب   
مليون امريكي بماا الط يلي ، كما اكد  الدراسةةةةةا  العي اجريت في ملعلف ااحاء العالم ااعشةةةةةار قمل الرا  في اتط ا  ، حي     12

% ال 8.9% ، 13.3% ، 16.59ان اسةةةةبة اتصةةةةابة برمل الر   كاات    [15]الآخرالن   Salehiاظمر  اعا ج الدراسةةةةة العي قام بما  
 % في الم د الاليم  الةل يكا الايران علس العوالي .47

، فرد سة لت في  [11]ان اتصةابة برمل الرا  م عشةرة عالميا بشةكل الاسةع خاصةة بي  طالك المدار  اتبعدا ية الالدةم الالعميان     
االرالةا اصةةةةةةةةابا  كثيرة ترريبا في كل المدن م  فراسةةةةةةةةا الس الماايا الم  اسةةةةةةةةباايا الس اليواان الفي ال لران الس المملقة المعحدة الةول دا 

[8,16] . 

 ( دورة حياة قمل الرأس  2الشكل )
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ص فعرة  ان معال ة  ال اتصةةةةةةةةةةابة تلعلف حسةةةةةةةةةةب الدال  ، التعد الشةةةةةةةةةةام وا  م  الموان العالجية لق ما  ا  فعالية قليلة ال لك ل ر   
العما  مع فرالة الرا  ، الاالضةةةةةا اسةةةةةعلدام الم يدا  الحشةةةةةرية الماتنيوم اال ال يريثري  مواةةةةة يا الرضةةةةةي علس الرمل ، كما ال ب ادالة 
ال يوض ميكاايكيا بمشةةةة  خار معرار اتسةةةة ان الت  ب اسةةةةععما  الحاجيا  الملونة كالقبعا  الاتمشةةةةا  كما ال ب غسةةةةل الت ظي   

 . [17]  اهِسرة الالوسا د الاتمشا

المدف م  نراسةةةةةةةع ا الحالية  و ارل صةةةةةةةورة الاق ية الس ال ما  الدةةةةةةةحية المع ية للحد م   ال اتصةةةةةةةابة الط يلية اال العرليل م ما     
بالععاالن مع انارا  المدار  ال لك بعوجيه اترشةةةةةةةةةةةةةةان الال دةةةةةةةةةةةةةةل للعالميا الالعلمياا  العوا لمم م  خال  عرد م الس اتباء الاتمما   

 تط يق قواعد ال ظافة الشلدية الالعامة لما لالك م  تلنير مباشر في ترليل اتصابة .  الالعلكيد علس

 المواد وطرق العمل

تم في الدراسة الحالية العحرق ع   اسب ااعشار قمل الر   في احدى عشرة مدرسة ابعدا ية م  نمان م اطق معباي ة في المسعوى 
ل ب اا يما اتالسر الاتالم  الالم اطق  ي تحي ال زا ر، حي فلسطي ، حي المث سة في المعاشي الاتقعدانق الالثرافي في مدي ة الموص

تمود ، حي مشيرفة اتاللس ، حي مشيرفة الثاايةة في  -17ال ااب اتالسر لمدي ة الموصل التحي الش اء ، حي الرةيع ، حي             
تلمياة كاات    5636ة، الشملت الدراسة  2019شبا     15اللغاالة    2018تشري  اتال     15ال ااب اتالم  لمدي ة الموصل خال  ال عرة ت

 ة س ة. 12-6 عمار م بي  ت

 جرق ال حص العي ي اللارجي المباشر لرؤال  العلمياا  ، حي  تم فحص فرالة الر   مع تركيز ات عمام علس م طرعي   ما  
رق ال حص بالعي  الم رنة مع اسعلدام العدسة المك رة ع د  ، الاج[18]الر ا تمتخرة الر  ة الخلف اه اي  إ   ن الرمل ال ضل تلك الم اطق  

ة، تم عد 4تالشكل    الحاجة، التم تشليص اإلصابة ع د الجون الحشرة كاملة تاللو بدعوةة لسرععماة  ال  حد  طوار ا تبيضة  ال حوريةة
يان لقل مداك تشمل او  الشعر تطويل،  المدابا  في كل مدرسة بالععاالن مع إنارة المدرسة الالست مرشدة الدف، نم ملئت اسعمارة اسع 

قديرة، القسم الشعر في اإلااث إلس م موععي ، اهاللس الشعر الطويل يع االد القع ي  الالثااية الشعر الردير يالمس القع ي ، كما شملت  
 فرانة، اللرد قم ا    5كثر م    فران،    5اتسعمارة علس المسعوى الععليمي لام تمععلمة، غير مععلمةة ال الضا عدن  فران اهسرة ت قل م   

 بحساك ال سبة المئوية لإلصابة بالرمل  حسب المعانلة العالية.

  100ال سبة المئوية ت%ة = تعدن الطالبا  المدابا  بالرملة / العدن القلي للطالبا  في المدرسةة × 
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 النتائج والمناقشة 

تلمياة م  مدار  ال ااب اتالم  تالمدار    3170تلمياة م  مدار  ال ااب اتالسةةةةةةةةةةةةر ال   2469بعد اجراء ال حص العي ي علس     
اتبعدا يةة لمحافظة اي وى الالعي م  خاللما تم تشةةةةةليص عدن المدةةةةةابا  في كل مدرسةةةةةة . الجد ان اسةةةةةبة اتصةةةةةابة برمل الر   في 

% بي ما  41.87% الكاات اعلس اسةةةةبة لإلصةةةةابة في مدرسةةةةة اللالدالة حي  بلغت  11.13ات  ة كا1مدار  ال ااب اتالسةةةةر ال دال  ت
 %  2.99كاات اقل اسبة اصابة في مدرسة دةيدة اتاللس الةلغت 

 
 
 
 
 

 المدارس المشمولة بالدراسة( نماذج من اإلصابات بقمل الرأس في 3الشكل )
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 (: المدارس المشمولة بالدراسة في الجانب االيسر1الجدول)
 للمصابين )%(  عدد المصابين  العدد الكلي  اسم المنطقة  اسم المدرسة ت 
 2.99 16 534 حي ال زا ر  دةيدة اتاللس  1
 5.12 20 390 حي ال زا ر  ال حافل  2
 41.87 67 160 حي ال زا ر  اللالدالة  3
 3.28 12 365 حي ال زا ر  ال  ي   4
 10.0 60 600 حي فلسطي   ال راتي   5
 23.80 100 420 حي المث س  المث س  6

 

 

 المجموع الكلي 

2469 

 الكلي المجموع 

275 

 المعدل % 

11.13 

% الكاات اعلس اسبة لإلصابة في  27.44ة ان اسبة اتصابة برمل الر   في مدار  ال ااب اتالم  كاات 2ت ي  اعا ج ال دال  ت    
 % .20.97%بي ما كاات اقل اسبة اصابة في مدرسة البشا ر لل  ا  حي  بلغت  50مدرسة الق ود الملعلطة حي  بلغت 

 لجانب االيمن(: المدارس المشمولة بالدراسة في ا2) الجدول

 )%( للمصابين  عدد المصابين  العدد الكلي  اسم المنطقة  اسم المدرسة ت 
 23.07 150 650 حي الش اء الشميد سالم حسي   1
 20.97 150 715 حي الرةيع البشا ر لل  اا   2
 21.81 120 550 تمود -17 الوتء لل  ا   3
 50 250 500 مشيرفة اتاللس  الق ود الملعلطة  4
 26.49 200 755 مشيرفة الثااية  الساجدي   5

 
 المجموع الكلي 

3170 
 المجموع الكلي 

870 
 المعدل % 
27.44 

    

في الجون اسةةةةةةةةةةةبة اصةةةةةةةةةةةابة    Al-Samarrai and Kadir [19]تع ق اعا ج الدراسةةةةةةةةةةةة الحالية لمدار  ال ااب اتالسةةةةةةةةةةةر مع ما  كرل 
 Al-Kubiassy and Abdul% في المدار  اتبعدا ية في سةةةامراء . بي ما اعا ج  ال الدراسةةةة كاات اقل بكثير مما سةةة له 15.29
Karim [13]    الكما تعوافق 48.9في ارةع م اطق معباي ة في المسةةةةعوى الثرافي الاتقعدةةةةانق م  بغدان ا  بلغت اسةةةةبة اتصةةةةابة . %

دراسةةةةة لمدار  ال ااب اتالم  مع نراسةةةةا  اخرى اجريت في محافظا  اخرى ، فمثال  مدار  بابل كاات اسةةةةبة اتصةةةةابة  اعا ج  ال ال
. االحظ الجون اخعالف في اسةةةةةبة ااعشةةةةةار الط يلي في بعض مدار    [21]%  25الفي بعض مدار  البدةةةةةرة كاات    [20]%  23.8

ل سةةةةبة لمحافظا  الرطر يرجع الس اتخعالف في المسةةةةعوى اتجعماعي  ، ال اا العباي  في ال سةةةةب با  [22]%  42.2بغدان حي  بلغت  
الالدحي الالثرافي بي  اب اء المحافظا  الةي  اب اء المحافظة الواحدة الاالضا اتخعالف بي  فرن الآخر في كيفية اتسعحمام العدن مرا  

ااعرا  الرمل ، ااةةةةةةةةةةافة الس عدم مالحظة   اتسةةةةةةةةةةعحمام الالسةةةةةةةةةةا ل ال ظافة اتخرى ، العامل اتخعالف المك  ان العد الاحدا م  عوامل
 المدابي  م مم م  ق ل انارة  ال المدار  الإرشان  الق العالميا التوعيعمم للحد م  ااعشار  اا الط يلي م  تلميا الس اخر .

 سةةةبة  الة  870ة ان عدن المدةةةابي  في ال ااب اتالم  اكثر م  ال ااب اتالسةةةر حي  بلا عدن المدةةةابي   1اليعضةةةل م  ال دال  ت   
% العون السةةةة ب الس ان  ال الم اطق فريرة  11.13الة سةةةةبة    275ة حي  بلا العدن  2% مراراة مع ال ااب اتالسةةةةر ال دال  ت27.44
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صةةحيا الاقعدةةانالا ال ا  كثافة سةةكااية عالية حي  ترل سةة ل ال ظافة بما في  لك قلة عدن مرا  اتسةةعحمام ال لك بسةة ب قلة اللدما  
 رت ا  اسبة ال مل في  ال الم اطق كل  ال العوامل ان  الس صعوةة السيطرة علس اتصابة  .  الاارطا  الماء الالقمرةاء الا

% مراراة مع اسةةةةبة  60.36ة ان اسةةةةبة اتصةةةةابة لاالا  الشةةةةعر الطويل كاات عالية الةلغت  3اظمر  اعا ج الدراسةةةةة في ال دال  ت   
% في حي   75ة سةةة لعما مدرسةةةة دةيدة اتاللس حي  بلغت  % الكاات اعلس اسةةةب39.63اتصةةةابة لاالا  الشةةةعر الردةةةير الالعي بلغت  

% في مدرسةة ج ي  . في حي  كاات اعلس اسةبة اصةابة لاال الشةعر الردةير في مدرسةة ج ي  حي  بلغت 25بلغت اقل اسةبة اصةابة  
 % في مدرسة دةيدة اتاللس .25% الكاات اقل اسبة اصابة 75

 
 الراس حسب طول الشعر في المدارس المشمولة بالدراسة )الجانب االيسر((: النسبة المئوية لإلصابة بقمل 3الجدول)

 عدد المصابات  اسم المدرسة ت 
 المصابات  المصابات 

 % قصيري الشعر  % طويلي الشعر 
 25 4 75 12 16 دةيدة اتاللس  1
 35 7 65 13 20 ال حافل  2
 29.85 20 70.14 47 67 اللالدالة  3
 75 9 25 3 12 ال  ي   4
 45 27 55 33 60 ال راتي   5
 42 42 58 58 100 المث س  6

 39.63 109 60.36 166 275 المجموع الكلي 
 
ان   ال سبة المئوية لإلصابة برمل الرا  حسب طو  الشعر في المدار  المشمولة بالدراسة تال ااب اتالم ةة 4تظمر اعا ج ال دال  ت 

% الاقل اسةةبة اصةةابة كاات في مدرسةةة السةةاجدي  حي   83.3اعلس اسةةبة اصةةابة للشةةعر الطويل كاات في مدرسةةة البشةةا ر حي  بلغت 
 % .66.5بلغت 

 (: النسبة المئوية لإلصابة بقمل الراس حسب طول الشعر في مدارس )الجانب االيمن( 4الجدول)

 عدد المصابات  اسم المدرسة ت 
 المصابات  المصابات 

 % قصيري الشعر  % طويلي الشعر 
 33.33 50 66.66 100 150 الشميد سالم حسي   1
 16.66 25 83.33 125 150 البشا ر لل  ا   2
 29.16 35 70.83 85 120 الوتء لل  ا   3
 26 65 74 185 250 الق ود الملعلطة  4
 33.5 67 66.5 133 200 الساجدي   5

 27.81 242 72.18 628 870 المجموع الكلي 
م  ان اتصةةةةةةابة برمل الرا  تزنان بزيانة طو    [22]الآخرالن   Al-Kubiassyالت سةةةةةة م اعا ج  ال  الدراسةةةةةةة مع ما توصةةةةةةل اليه    

التغلغل المانة الكالك طريرة ت ظي       الشةةةةةعر ، ا  العمل الشةةةةةعر الطويل علس توفير معسةةةةةع اكثر للرمل مراراة مع الشةةةةةعر الردةةةةةير
 ير في اسةةةةبة  ة لم الظمر لطو  الشةةةةعر اتنر الق2. الحسةةةةب ال عا ج العي توصةةةةل اليما ت  [23]الكون اسةةةةمل بالشةةةةعر الردةةةةير   الم ظ ة

ااعشةار الرمل حي  كان ال رق  بي  اسة عي ااعشةار الرمل في كل م  الشةعر الطويل الالردةير بسةيطا جدا ، بي ما اظمر  ال عا ج العي 
اجريت في المحافظا  اتخرى فرق الااةل بي  ال سة عي  تاق ان اسةبة ااعشةار الرمل في  الا  الشةعر الطويل اعلس م  اسةبة ااعشةار 

 .[24,25]  الشعر الرديرة  الرمل في  الا
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ة ان اسةةةةةةةةةةبة اتصةةةةةةةةةةابة بالرمل للعلمياا   الا  اتمما  غير المععلما  لمدار  ال ااب اتالسةةةةةةةةةةر قد بلغت 5تظمر اعا ج ال دال  ت  
% لاالا  اتمما  الغير مععلما  بي ما كاات  100% الكاات اعلس اسةةةةةبة اصةةةةةابة سةةةةة لت في مدرسةةةةةة ال حافل حي  بلغت 57.45

 % .68.33ة لاالا  اتمما  المععلما  في مدرسة ال راتي  حي  بلغت اعلس اسبة اصاب
 

 (: النسبة المئوية لإلصابة حسب المستوى التعليمي لالم في مدارس الجانب االيسر5الجدول)

عدد   اسم المدرسة ت 
 المصابات 

المصابات من امهات  
 متعلمات 

المصابات من امهات غير   %
 متعلمات 

% 

 93.75 15 6.25 1 16 دةيدة اتاللس  1
 100 20 0 0 20 ال حافل  2
 89.55 60 10.44 7 67 اللالدالة  3
 91.66 11 8.33 1 12 ال  ي   4
 31.66 19 68.33 41 60 ال راتي   5
 33 33 67 67 100 المث س  6

 57.45 158 42.54 117 275 المجموع الكلي 
 

%  92.98للعلمياا   الا  اتمما  غير المععلما  في ال ااب اتالم  بلغت ة ان اسةةةةةةةبة اتصةةةةةةةابة بالرمل  6ت ي  اعا ج ال دال  ت    
% بي ما  86% الاقل اسةةبة اصةةابة كاات في مدرسةةة السةةاجدي  حي  بلغت  96الحدةةلت مدرسةةة البشةةا ر علس اعلس اسةةبة حي  بلغت 

اسةةبة اصةةابة سةة لعما مدرسةةة % الاقل  14كاات اعلس اسةةبة اصةةابة لاالا  اتمما  المععلما  سةة لعما مدرسةةة السةةاجدي  حي  بلغت  
 % .4البشا ر حي  بلغت 

 
 (: النسبة المئوية لإلصابة حسب المستوى التعليمي لالم في مدارس الجانب االيمن6الجدول)

عدد   اسم المدرسة ت 
 المصابات 

المصابات من امهات  
 متعلمات 

المصابات من امهات غير   %
 متعلمات 

% 

 94 141 6 9 150 الشميد سالم حسي   1
 96 144 4 6 150 البشا ر لل  ا   2
 94.16 113 5.83 7 120 الوتء لل  ا   3
 95.6 239 4.4 11 250 الق ود الملعلطة  4
 86 172 14 28 200 الساجدي   5

 92.98 809 7.01 61 870 المجموع الكلي 
حي  الجد بلن   اك عالقة مع وية بي  اسةةةبة اتصةةةابة بالرمل مع العحدةةةيل الدراسةةةي لقل   Hamad [24]التع ق اعا ج نراسةةةع ا مع   

في الجون تراب  مع وق بي  اسةبة    karwan and Fouad [26]م  اتك الاتم. كما ت سة م اعا ج الدراسةة الحالية مع ما توصةل اليه 
 Maky andي محافظة ارةيل .التعالءم اعا   ا مع ما  كرل اتصةةةةةةةةةةةةةابة بالرمل الالمسةةةةةةةةةةةةةعوى الععليمي للعا لة في المدار  اتبعدا ية ف

Darweesh [27]    بان اسبة اتصابة برمل الر   تزنان لدى العالميا الاي  ابا مم غير مععلمي  . ال لك تن اتباء المععلمي  الرومون
انر ك ير في الحد م  ااعشةار اتصةابة برمل  بح  اب ا مم علس ات عمام بال ظافة الشةلدةية الاتلعزام برواعد الدةحة العامة لما لما م   

الرا  لدى العلمياا  مراراة باآلباء غير المععلمي  الاي  ت المعلقون العي نرافي لم ع حدو  اتصابة لاا ت شت اتصابة بي  اب ا ما  
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لر    تزنان في اتااث  بلن اسةةبة اتصةةابة برمل ا  Jabbr [14]ال   Aboody [10]. كما تع ق اعا ج  ال الدراسةةة مع ما توصةةل اليه 
  الا  ابوي  غير مععلمي  مراراة باإلااث  الا  ابوي  مععلمي  .

 فران  ال تلنير علس اسةةةبة اتصةةةابة مراراة   5ة ان ديانة عدن افران اتسةةةرة اكثر م   7يعضةةةل م  اسةةةععراض ال عا ج في ال دال  ت    
 فران  5بة اتصةةةةةةةةابة بالرمل للعلمياا   الا  اهسةةةةةةةةر اتكثر م   فران. حي  بلغت اسةةةةةةةة  5مع اتسةةةةةةةةر العي تقون عدن افران ا اقل م   

%  التميز  مدرسةةةة اللالدالة بلعلس 45.45 فران    5% بي ما بلغت اسةةةبة اتصةةةابة لاسةةةر اتقل م  54.54لمدار  ال ااب اتالسةةةر 
في مدرسةةةة ال راتي  الةلغت    % ال قل اسةةةبة إصةةةابة كاات85.07 فران حي  بلغت    5اسةةةبة اصةةةابة للعلمياا   الا  اتسةةةرة اتكثر م   

35 . % 

 (: النسبة المئوية حسب عدد افراد العائلة في مدارس الجانب االيسر في الموصل7الجدول)

عدد   اسم المدرسة ت 
 المصابات 

المصابات من اسرة أقل من  
 افراد 5

المصابات من اسرة أكثر   %
 افراد 5من 

% 

 62.5 10 37.5 6 16 دةيدة اتاللس  1
 80 16 20 4 20 ال حافل  2
 85.07 57 14.92 10 67 اللالدالة  3
 83.33 10 16.66 2 12 ج ي   4
 35 21 65 39 60 ال راتي   5
 36 36 64 64 100 المث س  6

 54.54 150 45.45 125 275 المجموع الكلي 
 

%  77.7 فران لمدار  ال ااب اتالم  بلغت   5اتكثر م   ة ان اسةبة اتصةابة برمل الر   للعلمياا   الا  اهسةر 8ت ي  اعا ج ال دال  ت    
 فران في مدرسة الساجدي    5% . س لت اعلس اسبة اصابة لاسر اتكثر م   22.29 فران    5، بي ما بلغت اسبة اتصابة لاسر اتقل م   

اعلس اسةةبة اصةةابة سةة لت لاسةةر % اما 72% ، بي ما سةة لت مدرسةةة البشةةا ر اقل اسةةبة اصةةابة حي  بلغت 83حي  بلغت اسةةبة اتصةةابة  
 فران فرد سةة لعما مدرسةةة السةةاجدي     5% اما  اقل اصةةابة لاسةةر اقل م  28 فران فقاات م  حدةةة مدرسةةة البشةةا ر الالعي بلغت  5اقل م   
 %.17الالبالغة 

 
 (: النسبة المئوية حسب عدد افراد العائلة في مدارس الجانب االيمن في الموصل 8الجدول)

عدد   المدرسةاسم  ت 
 المصابات 

المصابات من اسرة أقل من  
 افراد 5

المصابات من اسرة أكثر   %
 افراد 5من 

% 

 76.66 115 23.33 35 150 الشميد سالم حسي   1
 72 108 28 42 150 البشا ر لل  ا   2
 76.66 92 23.33 28 120 الوتء لل  ا   3
 78 195 22 55 250 الق ود الملعلطة  4
 83 166 17 34 200 الساجدي   5

 77.7 676 22.29 194 870 المجموع الكلي 
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ان ديانة عدن افران اتسةةةرة يوفر فرر تاعرا  الرمل م  شةةةلص الس اخر اةةةم  اتسةةةرة الواحدة الخدةةةوصةةةا ع د اسةةةعلدام بعض     
. كما ان ا عمام العا لة لل ااب [28]اتنالا  المشةةةةعركة مثل فرشةةةةاة الشةةةةعر الاغطية الشةةةةعر تالح ابا ة الكالك ال وم في سةةةةرير الاحد 

ب اللدمي الالدةحي بسة ب الظرالف العي عاشةعما المدي ة في الثالث سة وا  اتخيرة انى الس ااعشةار الغاا ي تالمعاشةية الا ما  ال اا
ال   Al-Shekhli [12]برمل الر   علس اطاق الاسةةةةةع . التع ق اعا ج الدراسةةةةةة الحالية مع ال عا ج العي توصةةةةةل اليما كل م     اإلصةةةةةابة
Jabbr [14]   الMaky and Darweesh [27]   الSalih [29]   الAl-abaddy [30]   برمل الر   تزنان  اإلصةةةةةابةم  ان اسةةةةةبة

في العلمياا   الا  اتسةةر العي يزيد عدن افران ا ع  خمسةةة افران مراراة مع العلمياا   الا  اتسةةر العي الرل عدن افران ا ع  خمسةة  
 افران . 
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