

 

 
 

 تخصـصه   الـذي رغم الدعم الكبير    
الدولة للخدمات إال أنهـا ال تتـوافر بالقـدر      

 نقص  هيوليست المشكلة األساسية    ، الكافي  
 سـوء   فـي الموارد المالية فقط وإنما تكمن      

 ظل غياب معـايير     في هذه الموارد    خداماست
أو معدالت  ،وضوابط حاكمة لعملية التوزيع     

 فـي تتحدد على أساسها االحتياجات     ، مالئمة
  )١(. ضوء الموارد المتاحة

 هـذا   فـي ومن الدراسات الـسابقة     
) ٢٠١١عبـدالنبى   ( دراسـة     ، الموضوع  

جغرافيـة  ”تعرض هذه الدراسة لموضـوع      
، ”افظـة الفيـوم   الخدمات التعليمية فـي مح    

وتتكون الرسالة من خمسة فـصول تنـاول        
الفصل األول سكان محافظة الفيـوم، حيـث        
  عرض تطور النمو السكاني خـالل الفتـرة       

ــاني  )٢٠٠٦ – ١٩٦٠(  ،أمــا الفــصل الث
فيختص بدراسة حجم الخـدمات التعليميـة       

                                                             

المرافـق والمجتمعـات    وزارة اإلسكان و   )١( 
الهيئة العامة للتخطيط العمراني    العمرانية ،   

،دليل المعـدالت والمعـايير التخطيطيـة       
المجلد  ، للخدمات بجمهورية مصر العربية   

 ، القـاهرة  ، ، الخدمات التعليمية  ، األول  
 .٧ص ٢٠١٤

وتوزيعها الجغرافـي بمحافظـة الفيوم،أمـا       
ت الفصل الثالـث فيـدرس كفـاءة الخـدما        

التعليمية بالمحافظة، ويبرز الفـصل الرابـع       
نموذج للمشكالت التعليميـة التـي تواجـه        
المحافظة، حيث يـدرس مـشكلتي األميـة        

ويدرس الفصل الخامس العوامـل     . والتسرب
المؤثرة في حجم وتوزيع الخدمات التعليميـة      

تقوم ) ٢٠٠٧إسماعيل  (دراسة)٢(. بالمحافظة
 لمواقـع   الدراسة بتحليل التوزيـع المكـاني     

مؤسسات الخدمة التعليمية في مركـز كفـر        
الشيخ والعوامل التي تـؤثر علـى توزيـع         
مؤسسات الخدمة التعليمية بالمركز ودراسـة     
مدى كفاءة الخدمة التعليمية وتقييم مـستوى       
األداء الحالي للخدمـة مقارنـة بعناصـرها        
ومقارنة بأعداد السكان الملزمين لهذه الخدمة      

 التعليمية وتطورهـا    ودراسة حجم الخدمات  
بدراسة اإلقليم الجغرافي للخدمات التعليميـة      

دراسـة   بالمركز سواء النظري أو الفعلـي       
األبعاد االجتماعية واالقتصادية ألسر تالميذ     

                                                             

جغرافيـة  ، حمدى جمعة حسين عبد النبى      ) ٢( 
يـوم ،   الخدمات التعليمية فى محافظـة الف     

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب      
  .٢٠١١جامعة بنى سويف ، 



 

 ١٨٩٠

مدارس المركز للكشف عن مساوئ توزيـع       
الخدمات وإظهار إيجابيته وترسـم صـورة       

  )١(. مستقبلية للتوزيع لهذه الخدمة
ــد( دراســة   ــتم ) ٢٠٠١ اهللا عب اه

الباحث بدراسة موضـوع كثافـة الفـصل        
وتبايناته المكانية، كما ركز جهوده فى هـذا        
البحث على مرحلة التعليم اإلبتدائى لما لهـذه   
المرحلة من أهمية بالنسبة لمراحـل التعلـيم        
األخرى ،سواء من حيث أنها تهدف إلى محو     
األمية، أو أنها تحدد أعداد الطلبة للمراحـل        

وبناء علـى ذلـك ركـز       . عليمية األخرى الت
الباحث دراسته على ثالثة محـاور أساسـية       
وهى الطلبة والفصول والمدرسين ألنها تمثل      

أبو ( دراسة)٢(. عناصر دراسة كثافة الفصل   
عن تعليم الفتيات والتحـوالت     ) ١٩٩٧عيانه  

، االقتصادية واالجتماعية  فى العالم العربي       
ت تعليم الفتيات   يهدف  البحث لتحليل مستويا    

ومشكالته فى العالم العربى وذلك الكتـشاف       
ــصاديـــة    ــالتحوالت االقت ــه ب عالقت

، ماعية التي شهدتــــها هذه الدول    واالجت
                                                             

جغرافيـة  ، عمرو أحمد أحمد إسـماعيل      ) ١( 
الخدمات التعليمية فى مركـز كفرالـشيخ،       
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب      

  .٢٠٠٧جامعة المنوفية ، 
التعليم اإلبتدائى  ، عالء سيد محمود عبداهللا     ) ٢( 

 دراسة جغرافية الخدمات، المجلة     فى مصر 
الجغرافية العربيـة ، الجمعيـة الجغرافيـة     
المصرية ، العدد السابع والثالثون ، الجزء       

  .٢٠٠١األول ، القاهرة ، 

  ويقوم البحث بتوقع اإلمكانيـات المـستقبلية       
فى ضوء المتغيرات التى شـهدتها الـدول         

تناولـت  )١٩٩٤إبراهيم  (   دراسة  )٣(العربية  
ركـز بـيال محافظـة      الدراسة خصائص م  

كفرالشيخ الطبيعية بهدف إبـراز شخيـصته       
اإلقليمية ، كما تناولت الخـدمات التعليميـة        
بمدينة بيال وامتداد نفوذها التعليمـى للقـرى    

  )٤(المجاورة 
ويهدف البحث لدراسة لتقويم للخدمات     
 التعليمية بمركز بيال فـى ضـوء المعـايير        

 وزارة اإلسـكان    أعـدتها  التـي التخطيطية  
بهـدف  ، المرافق والمجتمعات العمرانيـة     و

مساعدة متخذي القرارات المتعلقة  بالتخطيط      
  .التعليمي

وقد استعان الطالب فى دراسته لهـذا       
الموضوع بأسلوب الدراسة الميدانيـة مـن       
خالل إجـراء المقـابالت الشخـصية مـع         

ن بالمـدارس والمعاهـد     ي والمعلم المسئولين
سة مجمـع   وأولياء األمور بمدر  ، األزهرية  

                                                             

(٣) Fathy M. Abou-Ainah‚ (1997): 
Girls Education and Socio-   
Economic Transition in the Arab 
World‚Bulletin of Egyptian 
Geographical Society‚tome Lxx‚ 
Vol.71. 3 -31. 

مركز بيال ، على محمد أمين محمد إبراهيم ) ٤( 
محافظة كفرالشيخ دراسة فـى الجغرافيـا       
اإلقليمية ، رسالة ماجستير غير منـشورة ،       

  .١٩٩٤كلية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، 



 

 ١٨٩١

وأسـلوب أسـلوب نظـم      ،رخا التجريبيـة  
المعلومات الجغرافيةمن خالل تطبيق وظائف     
التحليل المالئمة التي توفرها نظم المعلومات      
الجغرافية من أجل التعرف على االختالفـات   
المكانية لمواقع المدارس، ومسببات ذلك من      
أجل الوصول إلـى تفـسير وتعليـل لتلـك          

ستخدام برنامـج نظم   با، االختالفات المكانية 
  . ArcGIS 10.2المعلومات الجغرافية

 

يمتــد مركــز بــيال بــين دائرتــي 
ْ  شـماال    ٣١ ً ١٩ً    ٥١ْ  ،    ٣١ َ ٧ً    ٢٨عرض

َ  ١٨ً  ١٧ْ ، ٣١َ ٣ً   ٥٦، وبين خطى طول     
  .ْ  شرقا ٣١

يقع مركز بيال شرقي محافظة كفـر       
فى وسط خمسة مراكز إدارية ، يحد       ، الشيخ  

لمركز من الشمال نـواحي مركـز بلقـاس       ا
ومن الجنـوب نـواحى     ، ) محافظة الدقهلية (

) محافظـة الغربيـة  (مركز المحلة الكبـرى    
محافظـة  (،ومن الشرق نواحى مركز بلقاس      

، ومـن الغـرب نـواحى مركـز         ) الدقهلية
ومن الجنـوب   ) محافظة كفرالشيخ (الحامول  

، )محافظـة الدقهليـة   (الشرقى مركز نبروه    
ــز ومـــن الج نـــوب الغربـــى مركـ

، كما يتـضخ    ) محافظة كفر الشيخ  (كفرالشيخ
   ). 1( من الشكل  

  
  :عمل الطالب اعتمادا على : المصدر 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
نـسخة  ، الخريطة اإلدارية لمحافظة كفر الشيخ    ، 

 .م٢٠١٦رقمية إصدار 

مجموعة ،الهيئة المصرية العامة للمساحة   
: ١لطبوغرافيــة للمركــز مقيــاس  الخــرائط ا

 ،  NH36-M3aلوحات أرقام  بيال       ، ٥٠٠٠٠
-NH36 ، الحامول    NH36-M3bالمنصوره    

M3c الخاللة ، NH36-M3d.  
الجهاز المركزي للتعبة العامة واإلحصاء     
، عدد األسر والسكان بتوابع القرى طبقا للنتائج        

 محافظة كفر الشيخ ، ٢٠٠٦النهائية للتعداد العام   
  ١١١ص . م٢٠٠٨غسطس أ

 .الدراسة الميدانية للطالب 

   )1( الشكل  
  موقع مركز بيال محافظة كفرالشيخ



 

 ١٨٩٢

وسيتم تناول تقويم الخدمات التعليميـة   
  :بمركز بيال فى ضوءالنقاط التالية

 .أوالً موقع المدارس 

  .ثانيا كثافة الفصل
  .ثالثاً االشتراطات البيئية

  .  القرب من المقابر-١
 .  من خطوط السكة الحديد القرب-٢

 القرب مـن  الطـرق ذات كثافـات          -٣
  .المرور العالية 

 القرب من  حواف الترع والمصارف       -٤
  . المكشوفة 

  .  توافر المسطحات الخضراء -٥
  :أوالً موقع المدارس 

فيما يتعلق بمواقع المدارس هنـاك      
عوامل مهمة ينبغي التأكيد علـى وجودهـا        

 علـى أن تكـون      التأكيد: وممارستها وهى   
، مواقـع المــدارس مطابقــة لالحتياجــات  
  ، ورغبـات المهتمـين بالعمليـة التعليميــة    

ــاء األمــور ــيهم أولي ــا ف ــذ، ، بم   والتالمي
والعـاملون  ، وأعضاء المجتمـع المـدني      

  .بالمدرسة
ضرورة التأكد مـن دقـة التوقعـات        
السكانية الخاصة بنمو الـسكان فـي سـن         

  .المدرسة
  

أولياء األمور  ضرورة استطالع رأى    
، وتأكيد دور المجتمعات المحلية في عمليات       
اختيار الموقع ،والتعبير عما يفضلونه بالنسبة      

 .ألنواع المدارس التي يريدونها

وإن تجاهل العوامل الـسابقة قـد       
يؤدى لبناء مدارس جديدة فى مواقـع غيـر         
مالئمة ، ومن ثم فإن التأصـيل المؤسـسي         

ـ       بح يمثـل   لالمركزية بقطـاع التعلـيم أص
ضرورة ملحة لتحسين نظم بنـاء المـدارس        

  ) ١(. وإدارة الصيانة
 :  رياض األطفال-١

ال تلبى مواقع المدارس والمعاهـد      
األزهرية بمركز بيال حاجة السكان بمرحلـة       

فالشياخة الثانيـة بالمدينـة     ، رياض األطفال 
كما يوضح شكل   ، تخلو من رياض األطفال     

ناسـب ال   فنطاق رياض األطفـال الم     ) ٢( 
  . يصل إليها

                                                             

وزارة اإلسكان والمرافـق والمجتمعـات       )١( 
 .٢١ص ،ع سبق ذكره مرجالعمرانية ، 

 



 

 ١٨٩٣

  
  :عمل الطالب اعتمادا على : المصدر 

  .مصدرسابق،الهيئة المصرية العامة للمساحة 
 .الدراسة الميدانية للطالب 

نطاق خدمة رياض األطفال بمدينة  ) ٢(شكل 
  م٢٠١٦/٢٠١٧بيال عام 

كما يمثل خط الـسكة الحديـد قلـين         
شربين عقبة فى سـبيل وصـول التالميـذ         

  .دينةلشمالى الم
ويأخذ إتجاه توزيع ريـاض األطفـال    

ْ  مـن شـرق      ٨١,٦بالمدينة زواية مقدارها    
، الشمال الشرقى نحوغرب الجنوب الغربى      

ويرجع الطالب السبب   ) ٣(كما يوضح شكل    
فى تركزالمدارس حـول الـشياخة الرابعـة      
بسبب قدم العمران البشرى بهـا فالـشياخة        

مت الرابعة تمثل حوض داير الناحية والذى ن      
  .حوله المدينة

  
  :عمل الطالب اعتمادا على : المصدر 

  .مصدرسابق،الهيئة المصرية العامة للمساحة 
 .الدراسة الميدانية للطالب 

إتجاه توزيع رياض األطفال بمدينة  ) ٣(شكل 
  م٢٠١٦/٢٠١٧بيال عام 

لذلك تحتاج المدينة لفـصول جديـدة       
  بـشمالي لخفض مستويات الكثافة المرتفعـة      

 تلميـذا بالفـصل   ٤٧,٥ بلغت  والتينة    المدي
بمدرسة السيد حجازى وبناء مدارس جديـدة       
بجنوبى المدينة لخدمة المناطق المحرومة من      
الخدمة وهذا يؤكد على افتقار توزيع رياض       

  .األطفال بالمدينة للكفاية والعدالة فى التوزيع
 كما يتضح عدم عدالة توزيعها بقرى      

حرومة تماما من   المركز فناحية دار السالم م    
وتوجد رياض األطفال في ناحيـة      ، الخدمة  



 

 ١٨٩٤

الهمة بعزبة الجزار التابعة لهـا وال توجـد         
  .بالقرية األم 

لذلك فهناك ضرورة إلنشاء فـصول      
جديدة لريـاض األطفـال لتـوفير الخدمـة         

بناحية دار الـسالم و     ،  بالجهات المحرومة   
والتي يصعب علـى تالميـذها    ، قرية الهمة   

  .  هذه السن الصغيرة فياالنتقال 
أما التوزيع الجغرافي لمعاهد ريـاض      
األطفال باألزهر في مركز بيال فاقتصر على       

وتخلو مدينـة   ، ناحيتي الحوة وكوم الحجنة     
بيال من رياض األطفـال األزهريـة ، بمـا      
يوضح أهمية إنشاء رياض أطفال أزهريـة       
بمدينة بيــــــال ونـواحى المركـز       

  .األخرى
  :اإلبتدائى التعليم -٢

 االبتدائيـة يوجد عجزفى المـدارس     
بمدينة بيال بالمنطقة الواقعـة جنـوبى خـط     
السكك الحديدية خط شربين قلين والذى يقسم       
المدينة تقريبا لنصفين إلى مـدارس إبتدائيـة    
جديدة فال يوجد به سوى مدرستين فقط مـن         

بينمـا  ،مدارس التعليم العام ومدرسة خاصة      
 مـدارس حكوميـة     يوجد شمالى الخط سبعة   

مما يضطر بعـض التالميـذ      ، أحدها لغات 
بمـا يعرضـهم   ، لعبور خط السكة الحديدية    

للمخاطر فضال عن طـول المـسافة التـى         
  . يقطعها التلميذ

 االبتدائيةويأخذ إتجاه توزيع المدارس     
ْ  من الشمال    ٦٥,٤٩بالمدينة زواية مقدارها    

كمـا  ، الشرقى نحو الجنوب الغربى تقريبـا     
ويرجع الطالب السبب فى    ) ٤(كل  يوضح ش 

كما سبق لقدم العمران البشرى بها فالشياخة       
الرابعة تمثل حوض داير الناحية الذى نمـت      

  .حوله المدينة

  
  :عمل الطالب اعتمادا على : المصدر 

  .مصدر سابق،الهيئة المصرية العامة للمساحة 
 .الدراسة الميدانية للطالب 

س اإلبتدائية إتجاه توزيع المدار ) ٤( شكل 
  م٢٠١٦/٢٠١٧بمدينة بيال عام 

ومن خالل الـشكل يتبـين حاجـة      
المنطقة الواقعة جنوبي خط السكك الحديديـة      

والذى يقسم المدينة تقريبا    ) خط شربين قلين  (
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ممـا يـضطر    ، لنصفين إلى مدارس جديدة   
، بعض التالميذ لعبور خط السكة الحديديـة        

  . فى ذهابهم للمدرسة 
دالة توزيع المعاهد   كما يتبين عدم ع   

فبينمـا توجـد    ،اإلبتدائية األزهرية بالمركز    
توجـد  ، معاهد بتوابع أربعة من النـواحى       

  .أربعة نواحي ال توجد بهامعاهد

  
  :عمل الطالب اعتمادا على : المصدر 

  .مصدرسابق،الهيئة المصرية العامة للمساحة 
اإلحصاء السنوي  : المنطقة األزهرية بكفر الشيخ   

م  ، قسم اإلحصاء ٢٠١٦/٢٠١٧دراسي   للعام ال 
 .٢٠١٧، ،بيانات غير منشورة ،

 .الدراسة الميدانية للطالب 

توزيع المعاهد األزهرية على نواحى  ) ٥( شكل 
  م٢٠١٦/٢٠١٧مركز بيال عام 

وتوزيع المعاهـد األزهريـة فـي       
، المركز أقل انتشار من مدارس التعليم العام        

 تخلو تماما   فهناك أربعة نواحي تابعة للمركز    
من التعليم األزهري وهى الشطوط والهمـة       

ومع ذلك يعد التعليم    ، وكفرالقتة والناصرية   
اإلبتدائى األزهرى أكثر المراحـل انتـشارا       
بالمركز حيث يوجد بمدينـة بـيال وجميـع         
نواحي المركز باسـتثناء األربعـة نـواحي        

   ).٥( السالفة الذكركما يوضح شكل 
  : التعليم اإلعدادى-٣

تبين حاجة المنطقة الواقعة جنـوبي      ي
) خـط شـربين قلـين     (خط السكك الحديدية    

والذى يقسم المدينة تقريبـا لنـصفين إلـى         
مدارس إعدادية جديدة فال يوجد به مـدارس        

مما يضطر بعض التالميذ لعبـور      ، حكومية
  .فى ذهابهم للمدرسة ، خط السكة الحديدية 

وعدد ما تخدمه المدرسة من الـسكان      
م اإلعدادي بمركز بيال يتوزع بـشكل       بالتعلي

غير عادل بين نواحي المركز وغير كـافي        
خاصة بناحية دار السالم ومدينة بيال وناحية       

وهو ما يؤكد علـى أهميـة بنـاء      ، وإبشان  
مدارس جديـدة بهـذه النـواحي ألن هـذه          

  تـدخل ضـمن مرحلـة التعلـيم        المدارس  
  .األساسي 

أمــا التوزيــع الجغرافــي للمعاهــد 
رية بنون في مركز بيال يتبين وجـود        األزه

عشرة نواحى بالمركز ال تتوفر بها معاهـد        
بينما يوجد معهـدان  ، أزهرية إعدادية للبنين    

بما يـشير للتوزيـع غيـر       ، بناحية واحدة   
  .المتوازن للمعاهد األزهرية بالمركز



 

 ١٨٩٦

أمــا التوزيــع الجغرافــي للمعاهــد 
يتبين خلو ناحية    األزهرية للفتيات فى األزهر   

بينما كانت  ، عزبة بدوى من معاهد الفتيات      
هذه الناحية تـضم معهـدين للبنـين بـنفس      

وتلي مدينة بيال من حيث أعـداد       ، المرحلة  
ويرجع السبب في ذلـك إلنـشاء       ، التالميذ  

المعاهد من تبرعات األهالي وفقا لرغبـاتهم       
  .ويتم ضمها بعد اإلنشاء لألزهر

  
  :عمل الطالب اعتمادا على : المصدر 

  .مصدرسابق،الهيئة المصرية العامة للمساحة 
اإلحصاء السنوي  : المنطقة األزهرية بكفر الشيخ   

م  ، قسم اإلحصاء    ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الدراسي     
 .٢٠١٧، ،بيانات غير منشورة ،

اإلحصاء اإلستقرارى للعام   :إدارة بيال التعليمية    
م ، قـسم اإلحـصاء ،       ٢٠١٦/٢٠١٧الدراسي  

 .٢٠١٧بيانات غير منشورة ،

 .الدراسة الميدانية للطالب 

إتجاه توزيع المدارس بمختلف  ) ٦( شكل 
  م٢٠١٦/٢٠١٧مراحلها بمدينة بيال عام 

   :وفى ضوء ما سبق يقترح الطالب
         االستفادة من أراضـى أمـالك الدولـة

رفض ( بمدينة بيال لبناء مدارس جديدة      
مركز المعلومات بمركز ومدينة بـيىال      

ومـن  ) نات عنها   إعطاء الطالب أى بيا   
بينها محطة قطار سـكك حديـد الـدلتا         

، الملغاه ومسار القطـار بمدينـة بـيال        
ويرى الطالب ضرورة إزالـة تعـديات       
األهالي عليها وتخصيـصها للخـدمات      

  .التعليمية 
  تغطيــة المــصارف والتــرع بمنطقــة

الدراســة الموجــودة أمــام المــدارس 
والمعاهد األزهريـة واالسـتفادة مـن       

ناتجة عن تغطيتها في إقامـة  األراضي ال 
 .مالعب وحدائق مدرسية للتالميذ

 :ثانيا كثافة الفصل

تعد كثافة الفصل أحد المؤشـرات      
الهامة التى توضح مـدى الـضغوط التـى         

ومـن  ،تتعرض لها مرحلة تعليميـة معينـة      
المعروف أنه  كلما انخفضت كثافة الفـصل        
كلما زادت اإلستفادة من التعليم وزادت قدرة       

   )١ (.يذ على التحصيل والفهمالتالم

                                                             

التعليم اإلبتدائى   ،عالء سيد محمود عبداهللا     ) ١( 
 ،  فى مصر دراسة فى جغرافية الخـدمات      

، الجـزء األول  ،  المجلة الجغرافية العربية  
الجمعية الجغرافية   ،   العدد السابع والثالثون  

  .٤٢٩ص . ٢٠٠١القاهرة ، ، المصرية



 

 ١٨٩٧

  :  مرحلة رياض األطفال بالتعليم العام -١
بلغ عدد رياض األطفال بمركز بـيال       

منهـا تـسعة    ،  فصال ١٣٣ مدرسة بها    ٥٨
 فصال  ٢٢مدارس بمدينة بيال وتوابعها تضم      

ــضم  ٤٩و، ــز ت ــف المرك ــة بري  مدرس
 .م٢٠١٦/٢٠١٧فصال بالعام الدراسـي   ١١١

)١(  
ض األطفـال     ويقتصر وجود ريـا   

الخاص عربي و الرسمي لغات على مدرسة       
واحدة لكل منهما تقع داخل الحيز العمرانـي        
لمدينة بيال تبلغ كثافة الفصل وتبلغ الكثافـة        

تلميـذاً     ٣١بمدرسة السيد الشيخ الخاصـة      
و بمدرسة  ، بالفصل وهى تعد كثافة مناسبة      
 تلميـذا ً   ٤٦مجمع رخا الرسـمية للغـات       

 مرتفعة تزيد عن الحـد      بالفصل وهى كثافة  
 تلميـذ   ٣٦األعلى للكثافة بالمرحلـة وهـو     

  .)٢(بالفصل 
وتختلف كثافة الفصل داخل مـدارس      

 ٥٠قرى المركزعنها بالتوابع ، فتصل إلى         
ً  بالفصل بقريـة العالميـة تـنخفض          تلميذا

، بالجارحى أحد توابعها إلى ثمانية تالميـذ        
  تلميـذاً بكـوم    ١١ تلميذاً بقرية الحوة و    ٥٠و

 تلميـذا   ٥٠وبلغت  ،شيخ العرب أحد توابعها   

                                                             

قرارى اإلحصاء اإلست :إدارة بيال التعليمية    )  ١(
ــسم ٢٠١٦/٢٠١٧للعــام الدراســي  م ، ق

   .٢٠١٧اإلحصاء ، بيانات غير منشورة ،
وزارة اإلســكان والمرافــق والمجتمعــات  )٢(

 .٢٣ص . العمرانية ،مرجع سابق

 ١٦ًبمدرسة أحمد عبدالعزيز بمدينة بـيال و      
 ويرجـع   )٣ (،تلميذاً  بأبو شريف أحد توابعها     

، ذلك لقة عدد السكان بتوابع المدينة والقرى       
كثافـة الفـصل     ) ٧(  شكل   ويوضح شكل 

 عـام   بمرحلة رياض األطفال بمركز بـيال     
  م٢٠١٦/٢٠١٧

  
  :لطالب اعتمادا على عمل ا: المصدر 

  .مصدرسابق،الهيئة المصرية العامة للمساحة 
اإلحصاء اإلستقرارى للعام   :إدارة بيال التعليمية    

م ، قـسم اإلحـصاء ،       ٢٠١٦/٢٠١٧الدراسي  
 .٢٠١٧بيانات غير منشورة ،

  .والنسب من حساب الطالب

كثافة الفصل بمرحلة رياض األطفال  ) ٧( شكل 
  م٢٠١٦/٢٠١٧ عام يالبالتعليم العام بمركز ب

                                                             

 :النسب من إعداد الطالب اعتمادا على  )٣(
  . مرجع سبق ذكره: إدارة بيال التعليمية -



 

 ١٨٩٨

مما سبق يتضح عدم كفايـة ريـاض        
األطفال وعدم عدالة توزيعها بمنطقة الدراسة      

  ر الـسالم محرومـة تمامـا مـن         فناحية دا 
وتوجد رياض األطفال فـي ناحيـة       ، الخدمة

ـ          دالهمة بعزبة الجزار التابعة لهـا وال توج
  .القرية األم 

لذلك فهناك ضرورة إلنشاء فـصول      
   بنـواحى العجـز خاصـة       لرياض األطفال 

لتـوفير  ، ناحية دار السالم وفى قرية الهمة       
والتي يـصعب   ، الخدمة بالجهات المحرومة    

  على تالميذها االنتقـال فـى هـذه الـسن           
  .الصغيرة 

   مـدارس التعلــيم اإلبتــدائى بــالتعليم  -٢
  :العام

تعد مدارس التعليم اإلبتـدائى أكثـر       
يـة  المدارس بالمركز  انتشارا حيث تعد بدا      

ويوجد فى المركز   ، لمرحلة التعليم األساسي    
فـصل دراسـى منهـا    ٧٣٥مدرسة  بها    ٧٤

فـصآل  ٥٦٠فصآل بالمدينة وتوابعهـا و    ١٩٣
ــز ــرى المرك ــى ، بق ــام الدراس ــى الع ف

  .  م٢٠١٦/٢٠١٧

  
  :عمل الطالب اعتمادا على : المصدر 

  .مصدرسابق،الهيئة المصرية العامة للمساحة 
حصاء اإلستقرارى للعام   اإل:إدارة بيال التعليمية    

م ، قـسم اإلحـصاء ،       ٢٠١٦/٢٠١٧الدراسي  
 .٢٠١٧بيانات غير منشورة ،

  .والنسب من حساب الطالب

كثافة الفصل بالمرحلة االبتدائية  ) ٨( شكل 
  م٢٠١٦/٢٠١٧ عام بالتعليم العام بمركز بيال

 حاجـة    يتبـين  )٨(شكل  ومن خالل   
ة رتفاع كثاف إل منطقة الدراسة لمدارس جديدة   

بجميع نواحى المركز بإستثاء ناحيتى     الفصل  
خاصـة وأن المرحلـة     ، الهمة والناصـرية  

  .اإلبتدائية تمثل بداية مرحلة التعليم األساسى



 

 ١٨٩٩

 : مرحلة التعليم اإلعدادي بالتعليم العام-٣
بلغ عدد الفصول الدراسية بالمرحلـة      
اإلعدادية في المركز فـي العـام الدراسـي         

زعون على  فصآل يتو ٣٧٥م    ٢٠١٦/٢٠١٧
وبلغ عـدد الفـصول بمدينـة       ، مدرسة   ٥٤

 فصآل يتوزعون علـى ثمانيـة      ٩٣وتوابعها  
بينما بلغ عـدد الفـصول بريـف        ، مدارس  
 ٤٦ فـصآل يتوزعـون علـى    ٢٨٢المركز  
  .مدرسة 

  
  :عمل الطالب اعتمادا على : المصدر 

  .مصدرسابق،الهيئة المصرية العامة للمساحة 
ء اإلستقرارى للعام   اإلحصا:إدارة بيال التعليمية    

م ، قـسم اإلحـصاء ،       ٢٠١٦/٢٠١٧الدراسي  
 .٢٠١٧بيانات غير منشورة ،

  .والنسب من حساب الطالب
كثافة الفصل بالمرحلة اإلعدادية  ) ٩( شكل 

  م٢٠١٦/٢٠١٧ عام بالتعليم العام بمركز بيال

 حاجـة    يتبـين  )٩(شكل  ومن خالل   
مدينة بيال وأربعة مـن النـواحى بمنطقـة         

 رتفاع كثافة الفصل  إل  لمدارس جديدة  الدراسة
  .بها
  :  مرحلة التعليم الثانوي بالتعليم العام -٤

بلغ عدد المـدارس الثانويـة العامـة        
،  فـصال  ١٦٢بمركز بيال تسعة مدارس بها      

 ٢٢منها خمسة مدارس بمدينة بـيال تـضم         
 مدرسة بريف المركـز تـضم       ٤٩و،فصال  
  .م٢٠١٦/٢٠١٧فصال بالعام الدراسي ١١١

كثافة الفصل بمدارس  التعليم  ) ١ ( جدول
   م٢٠١٦/٢٠١٧للثانوي العام عام 

 إسم المدرسة م
كثافة 
 الفصل

كثافة الفصل إسم المدرسة م

١ 
بيال الثانوية 
 الجديدة بنات

٦ ٥١,٩ 
أنور سعيد 
الثانوية 
 المشتركة

٣٦,٨ 

٢ 

الشهيد 
محمد لطفى /المقدم

العشرى الثانوية 
 بنين

٧ ٤٦,٨ 
ية أبوبدوى الثانو
 المشتركة

٣٥,٤ 

٣ 
بيال الثانوية 

 الخاصة
٨ ٤٥,٨ 

ابشان الثانوية 
 بناين

٣٥,٣ 

٤ 
كفرالجرايدة 

 الثانوية المشتركة
٩ ٤٢ 

ارض مضرب 
رخا الثانوية 
المشتركة 
 التجريبى

٦,٧ 

٥ 
ابشان الثانوية 

 بنات
٣٧,٥    

  :الجدول من إعداد الطالب اعتمادا على : المصدر

  .مرجع سابق : إدارة بيال التعليمية-١
 يتضح ارتفاع كثافـة     )١(جدول  ومن  

الفصل بمدارس مدينة بيال عن الحد األعلـى        



 

 ١٩٠٠

باستثناء مدرسة ارض مضرب رخا الثانوية      
المشتركة التجريبي التـى يقـوم الطـالب         

، بالتحويل منها للمدارس الرسـمي عربـى        
ويرجع الرتفاع أسعار الدروس الخصوصية     

وعـدم تـوافر    بها مقارنة بالتعليم العربى و      
الملخصات الخارجية بالمركز فى المكتبـات      
بشكل دائم بالمركز ويـتم شـرائها حـسب         
الطلب لقلة أعـداد الطـالب والعجـز فـى          
المعلمين المؤهلين للتدريس بهذه المدارس فى      
بعض التخصصات لذلك ينظر أولياء األمور      
لهذه المدرسة كوسيلة لرفع مستوى التلميـذ       

تعليم األساسـي ثـم     فى اللغات فى مرحلة ال    
يقوم بالتحويل منها فى المدرسـة الثانويـة        

   )١(. للمدارس الرسمي عربى
  كما ترتفع كثافة الفصل بمدرسة بيال      
الثانوية الخاصة فتزيد عن  األعلى ويرجـع        
ذلك لقبولها الطالب بمجموع درجات أقل من       

  . المدارس الحكومية
أما كثافة الفصل بقرى المركز فتزيـد       

د األعلى بناحية كفرالجرايدة  لزيادة      عن  الح  
وتقـل  ، عدد ما تخدمه المدرسة من السكان     

بنواحى إبشان والكوم الطويل وأبوبدوى لقلة      
  .عدد ما تخدمه المدرسة من السكان 

                                                             

 مقابالت شخصية مع مجموعة من أولياء) ١(
األمور  قاموا بالتحويل من مدرسة مجمع 

  .٢٠١٧رخا خالل شهرى فبراير ومارس

  :  مدارس التعليم الثانوي الصناعى -٥
يوجد بالمركز بمدينة بيال مدرسـتين      

 فـصآل واألخـرى     ٤٦أحدهما للبنين تضم    
وتبلغ الكثافة بمدرسة   ، فصآل٢٠ تضم   للبنات
 طالبآ بالفصل وبمدرسة البنـات      ٣٣,٢البنين  
طلبة بالفصل وهو يعد حـد مفـضل         ٣٤,٨

  .ومرغوب لكثافة الفصل
  :  مدارس التعليم الثانوي الزراعى -٦

يوجد بالمركز مدرسة واحدة بمدينـة      
 فصآل وتبلـغ كثافـة      ٤٣عدد فصولها   ، بيال

صل وهـى تزيـد     طالبآ بالف ٤١,٣الفصل بها   
 .عن الحد األعلى للكثافة

  :  مدارس التعليم الثانوي التجارى -٧
يوجد بالمركز أربعة مدارس بمدينـة      
بيال وقرى كفر الجرايدة وإبـشان والكـوم        

،  فـصآل  ٦٩الطويل مجموع الفصول بهـا      
وتختلف الكثافة بين المدارس فترتفع بمدرسة      

 طالبـآ  ٤٥,٢ابشان التجارية الملحقـة إلـى     
فصل وبمدرسة عبدالحميد نورى التجارية     بال

بينمـا  ، طالبآ بالفصل  ٤٤,١بكفرالجرايدة إلى   
تعد الكثافة مناسبة بمدرسـة فـصول بـيال         
الثانوية التجارية الملحقة المـشتركة حيـث       

بينما قلت عـن    ،  طالبآ بالفصل    ٣١,٧بلغت  
الحد األدنى بمدرسة الكوم الطويل التجاريـة       

لبآ بالفـصل    طا ١٤,٧المشتركة حيث بلغت    
ويرجع ذلك لتوفر التعليم الثانوى األزهـرى        



 

 ١٩٠١

للبنين والفتيات بالقرية باإلضـافة للثـانوي       
  .العام

  :  مدارس التعليم الثانوي الفندقي -٨
يوجد بالمركز مدرسة واحدة بمدينـة      

 فصآل وتبلـغ كثافـة      ١١عدد فصولها   ، بيال
طالبآ بالفصل وهى تعـد     ٣٩,٨الفصول بها   
  .كثافة مناسبة

ــالتعليم -٩ ــال ب ــاض األطف ــة ري   مرحل
  :األزهري

بلغ متوسط كثافة  التالميـذ بمرحلـة       
 تلميذ بالفصل   ١١,٥رياض األطفال بالمركز    

 تلميـذ  ١٧,٥حيث بلغت فى معهد الحـوة    ، 
 تلميـذ   ٥,٥ومعهد كـوم الحجنـة      ، بالفصل
وتقـل كثافـة الفـصل بالمعاهـد        ، بالفصل

ويمكـن  ،)١(األزهرية بذلك عن الحد األدنى      
للمعاهد استيعاب عدد أكبر من التالميذ دون       

  .أن تتأثر الخدمة التعليمية بها
ويرجع انخفـاض كثافـة  التالميـذ        
برياض األطفال باألزهر للمنافسة مع رياض      
األطفال بالتعليم العام حيث يوجد بقرية الحوة       
مدرستان تقبالن ريـاض األطفـال وهمـا        

، مدرسة الحوة ومدرسة محمد يوسف عامر       
لك الحال بقريـة كـوم الحجنـة توجـد      وكذ

مدرستان تقبالن رياض األطفال وهما كـوم       
                                                             

وزارة اإلسكان والمرافـق والمجتمعـات       )١( 
 ٢٣ص . سبق ذكرهالعمرانية ، مرجع 

فبناء المعاهـد   ، الحجنة وفصل كوم الحجنة     
األزهرية يتم وفق تبرعات أهل الخير، فـى        
ظل غياب دورالدولـة فـى بنـاء المعاهـد       

واليتم التدقيق فى اختيـارالموقع     ، األزهرية
  .المناسب للخدمة

بتـدائى بـالتعليم     مرحلة التعلـيم اإل    -١٠
  :األزهري

تعد مرحلة التعلـيم اإلبتـدائى أكثـر        
 المراحل انتشارا بنواحى المركزكما يوضـح     

؛ حيث تتوفر الخدمـة بجميـع       ) ١٠(الشكل  
نواحى المركز بإستثناء نـواحى الـشطوط       

 كثافة  وارتفعت، والهمة وكفرالقتة والناصرية  
 ٤٠التالميذ بمعهد بيال عن الحـد األعلـى         

 تلميـذ  ٦٣,٢لتـصل إلـى   ، لفـصل تلميذ با 
وهى كثافة مرتفعة تزيد عن ضعف      ، بالفصل

بما يؤثر بالسلب علـى     ، المعدل المرغوب   
 كثافـة الفـصل     أما،كفاءة الخدمة التعليمية    

بينما انخفضت   ،بناحية كفر الجرايدة فمناسبة   
كثافة الفصل فى باقى النـواحى عـن الحـد     

 مما يمكنها مـن اسـتيعاب أعـداد         ،األدنى
افية من التالميذ دون أن يوثر  ذلك على         إض

 .كفاءة الخدمة التعليمية بها



 

 ١٩٠٢

  
  :عمل الطالب اعتمادا على : المصدر 

  .مصدرسابق،الهيئة المصرية العامة للمساحة 
اإلحصاء السنوي  : المنطقة األزهرية بكفر الشيخ   

م  ، قسم اإلحصاء    ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الدراسي     
 .٢٠١٧، ،بيانات غير منشورة ،

  .والنسب من حساب الطالب

كثافة الفصل بالمعاهد األزهرية  ) ١٠( شكل 
 عام االبتدائية بنواحي مركز بيال

  م٢٠١٦/٢٠١٧
إنشاء معهد ازهـرى    يقترح الطالب   و

وإنـشاء معاهـد أزهريـة     ، آخر بمدينة بيال  
الشطوط والهمـة وكفرالقتـة     جديدة بنواحي   

والنزول بسن القبـول لخمـسة      ، والناصرية
سنوات ونصف  بالمرحلة اإلبتدائية باألزهر      
لالستفادة من األماكن المتاحة بواحى الحـوة       
وحاذق وعزبة بدوى والكوم الطويل وكـوم       

وكفر العجمـى   ،الحجنة وإبشان ودار السالم     
  .والعالمية

لتعليم  مرحلة التعلـيم اإلعـدادي بـا       -١١
  :األزهري 

يتم فصل البنين عن الفتيات بدايـة       
من المرحلة اإلعدادية في معاهد مستقلة لكل       

ويرتفع  متوسط كثافة الفصل بمعاهد    ، منهما  
حيث بلغ متوسط   ، للفتيات عن معاهد للبنين     

 تلميذه بالفـصل    ٢٩,١الكثافة بمعاهد الفتيات  
 ٢٦,٦بينما بلغ متوسط الكثافة بمعاهد البنين     ،

ويرجع سبب ذلك لزيادة عدد     ، تلميذ بالفصل 
  . معاهد البنين عن معاهد الفتيات

التعليم اإلعـدادي األزهـري للبنـين       ) أ  ( 
  :بمركز بيال 

كثافـة الفـصل     ) ٢(يوضح جدول   
بمعاهد التعليم اإلعدادي بنون باألزهر عـام       

  . م ٢٠١٦/٢٠١٧
كثافة الفصل بمعاهد التعليم  ) ٢( جدول 

   م٢٠١٦/٢٠١٧باألزهر عام اإلعدادي بنون 
 كثافة الفصل إسم المعهد م

 ٤٤,٧ بيال ١

 ٢٨,٠ إبشان ٢

 ٢٧,٠ أبوبدوى ٣

 ٢٣,٣ الجرايدة ٤

 ١٩,٠ الكوم الطويل ٥

 ١٧,٣ نيل ٦

  :دول من إعداد الطالب اعتمادا علىالج: المصدر
  .مرجع سابق:  المنطقة األزهرية بكفر الشيخ-١



 

 ١٩٠٣

فـة  ومن الجدول يتضح ارتفـاع كثا     
 تلميذ  ٤٠الفصل بمعهد بيال عن الحد األعلى       

،  تلميـذ بالفـصل    ٤٤,٧لتصل إلى   ، بالفصل
وهى كثافة مرتفعـة تزيـد عـن المعـدل          

بما يؤثر بالسلب علـى كفـاءة       ، المرغوب  
ويمكن حل المشكلة بإنشاء    ،الخدمة التعليمية   

  .معهد ازهرى آخر بمدينة بيال
أما كثافـة الفـصل بمعاهـد إبـشان        

والجرايـدة  فقريبـة مـن الحـد         وأبوبدوى  
أمـا كثافـة الفـصل     .  تلميذا   ٣٠المرغوب  

بمعاهد الكوم الطويل ونيل فتقل عـن الحـد         
 تلميذ بالفصل مما يمكنهـا مـن        ٢٥األدنى  

استيعاب أعداد إضافية من التالميـذ دون أن        
  .يوثر  ذلك على كفاءة الخدمة التعليمية بها

 في  التعليم اإلعدادي األزهري للفتيات   ) ب( 
  :مركز بيال 

يوجد بمركز بال أربعة معاهد للفتيات      
ً     ٣٥,٣بلغت الكثافة بمعهـد بـيال         تلميـذا

 تلميـذاً     ٣٢وبمعهد الكوم الطويل    ،بالفصل  
 ٢٣وبمعهد إبشان وكفر الجرايـدة  ، بالفصل  

  )١ (.تلميذاً  بالفصل 
 كثافـة الفـصل     من ذلك أن   يتضح   و

حـد  بمعهدى بيال والكوم الطويل قريبة من ال      
أما كثافـة بالفـصل     .  تلميذا   ٣٠المرغوب  

                                                             

سبق مرجع  : المنطقة األزهرية بكفر الشيخ    )١( 
 .ذكره

بمعاهد إبشان وكفرالجرايدة فتقل عن الحـد       
تلميذا بالفصل مما يمكنهـا مـن       ٢٥األدنى  

استيعاب أعداد إضافية من التالميـذ دون أن        
  . يوثر ذلك على كفاءة الخدمة التعليمية 

  مرحلة التعلـيم الثـانوي بـالتعليم         -١٢
  :األزهري

ل فـى المرحلـة     ترتفع كثافة الفـص   
 طالـب فـى المعاهـد     ٤٣,٧الثانوية فتصل   
 طالبـه فـى معاهـد       ٤٠و، الثانوية للبنين   

وبذلك فإن الكثافة فى المعاهد زادت      ، الفتيات
.  طالب بالفـصل   ٣٦عن الحد األقصى وهو     

)٢(  
التعليم الثانوي األزهري للبنـين فـي      ) أ  ( 

  :مركز بيال 
وقـد  ، يوجد بمركز بيال ثالثة معاهد    

عت كثافة الفصل بجميع معاهـد مركـز      ارتف
 طالب  ٤٦,٤بيال عن الحد األعلى فتصل إلى       

بالفصل بمعهد مدينـة  بـيال بينمـا يوجـد           
معهدين بـالريف بـالكوم الطويـل وكفـر         

 ٤١,٨الجرايدة تصل كثافـة الفـصل بهـم         
وهو ما  ،  طالب بالفصل على الترتيب    ٤١,٦و

يدعو إلنشاء معاهد أخرى بنـواحى جديـدة        
وأبوبدوى لتوفير الخدمة إلبناء تلـك      كإبشان  

                                                             

وزارة اإلسكان والمرافـق والمجتمعـات       )٢( 
 .٢٣ص  ،سبق ذكرهالعمرانية ، مرجع 

 



 

 ١٩٠٤

وخفـض  ، النواحى بقراهم بدل من الـسفر     
  .الكثافة بالمعاهد القائمة

التعليم الثـانوي  األزهـري للفتيـات        ) ب(
  :بمركز بيال 

، يوجد بمركز بيال معهدين للفتيـات       
 ٤٤,٩بلغت  كثافة الفصل بمعهد مدينة بيال        

طالبه بالفصل وهى بذلك تزيد عـن الحـد          
ومعهد الكوم الطويل بلغت الكثافـة     ، لى  األع

وتعد الكثافة مناسـبة    ،  طالبه بالفصل  ٣٣,٧
ما يدعو إلنشاء معاهد    ، بمعهد الكوم الطويل    

أخرى بنواحى جديدة كإبشان وكفر الجرايدة      
لتوفير الخدمة إلبناء تلك النواحى بقراهم بدل       

 ،وخفض الكثافة بالمعاهد القائمة     ، من السفر 
لقيام بدور فـى بنـاء معاهـد       وعلى الدولة ا  

  .للفتيات فى مناطق العجز 
  وفى ضوء ما سبق يقترح الطالب

        بناء مدارس جديدة فى مدينة بيال جنوبى
المدينة للتعلـيم اإلبتـدائى  واألساسـى        
والثانوى لخفض الكثافة بـالتعليم العـام       
ومعهد أزهرى لخفض الكثافة بـالتعليم      

  .األزهرى
     المدارس  عمل المدارس على فترتين فى 

التى تزيد بها الكثافة عن الحد األعلـى        
 .لحين بناء فصول جديدة

         إعادة بناء المدارس القديمة بـدال مـن
ترميمها فى المدارس ذات الكثافة العالية      

، مثل مدرسة بيال اإلبتدائيـة الجديـدة        ،
واإلستفادة من التوسع الرأسى بزيادةعدد     

 .األدوار

         نقل األقـسام اإلدريـة مـن المـدارس 
واإلستفادة من الفصول الدراسية بها فى      

كقسم التطـوير   ، خفض كثافة الفصول      
التكنولوجى واإلحصاء والمخـيم الـدائم    
للكشافة والمرشدات ومحازن كتب إدارة     

وقسم ، بيال بمدرسة بيال اإلعدادية بنين      
الوسائل بمدرسة بيال اإلعداديـة بنـات       

وأقسام الماليـات والحـسابات     ، القديمة  
ــات وغيرهــا بمدرســة أحمــد والمل ف

 . عبدالعزيزاإلبتدائية

      ضرورة مراعاة ارتفاع أسعارأراضـى
البناء بمركز بيال عند التخطيط للمبـانى       
التعليمية فقد تم بناء مبنـى إدارة بـيال         

م  بارتفـاع ثالثـة      ٢٠١٦التعليمية فى   
 من جملـة    ٢م١٦٥طوابق على مساحة    

، )١ (٢م٤٩٣مــساحة األرض البالغــة 
ناء على كامل المساحة بارتفاع     ولوتم الب 

خمسة طوابق لنجح المبنى فى استيعاب      
األقسام اإلدارية الموزعة على مـدارس      

ورغم مطالبة المعلمين باإلدارة    ، اإلدارة  

                                                             

يوسف غـالى   / مقابلة شخصية مع األستاذ    )١( 
نـاريخ  رئس قـسم اإلحـصاء بـاإلدارة        

 م٢٦/٥/٢٠١٩



 

 ١٩٠٥

بذلك فقد تم البناء من جانب هيئة األبنية        
التعليمية وفق نموذج ثابت لـم يراعـى        

 .ماسبق

        يجب أن تكون تكون مواقع الخـدمات 
ورغبات ، يمية مطابقة لالحتياجات    التعل

بمـا فـيهم    ، المهتمين بالعملية التعليمية    
والتالميـذ، والعـاملون    ، أولياء األمور 

  .بالمدارس
  :ثالثاً االشتراطات البيئية

ال تتوافر االشتراطات البيئية بـبعض      
  وخاصـة فيمـا يتعلـق      ، مدارس المركـز  

بقرب المدارس من المقـابر والطـرق ذات        
ر العاليــة وحــواف التــرع كثافــة المــرو

  .المكشوفة
  .  القرب من المقابر-١

يجب أن تبعد المدارس عن المقابر      
ولكـن هنـك    ، متـر   ٢٠٠مسافة التقل عن    

مدارس تطل مباشرة علـى المقـابر بـدون         
  فاصل مثل مدرستى كـوم شـيخ العـرب          

أما ، وأبو قطفة اإلبتدائية    ، للتعليم األساسى   
التجاريـة  مدرسة الكوم الطويـل الثانويـة       

  بيمـا  ، فيفصلها عن المقابر شـارع ضـيق      
تقع مدرستى خاطر للتعليم األساسى والـسيد       
اشيخ الخاصة تقعان على مسافة أقـل مـن         

  .متر٢٠٠

مقابر الكوم الطويـل بجـوار     ) ٥( صورة  
  مدرسة الكوم الطويل الثانوية التجارية

  
الدراسة الميدانيـة للطالـب بنـاريخ       : المصدر
  م٢٠/٥/٢٠١٨
  ضوء ما سبق يقترح الطالبوفى 
          ضرورة عدم بنـاء مـدارس جديـد ة

بالقرب من المقـابر خاصـة أن  بنـاء        
ــداد    ــة إلمت ــاء نتيج ــدارس ج الم

  .النموالعمرانى نحو المقابروليس العكس
     ــة ــجار العالي ــياج األش ــل س عم

بجوارالمقابرمثل قريـة قريـة خـاطر       
ولكن مع زيـادة كثافتهـا       ) ٧( صورة  

 .لحجب الرؤية

  . ب من خطوط السكة الحديد القر-٢
يجب ان تبعد المدارس عن خطـوط       
السكة الحديد لما يمثه عبورها مـن أخطـار      
على التالميذ وخاصة فى ظل عـدم وجـود         



 

 ١٩٠٦

أسوار حول خطوط السكك الحديدية  بمنطقة       
  .الدراسة

وتقع مدرسة الكوم الطويـل للتعلـيم       
األساسى باالقرب من محطة السكة الحديـد        

ها عنها سوى طريـق مـن       بالقرية ال يفصل  
األسفلت  يعبرهما التالميذ من الجانب األخر       

كما تقع مدرسـة    ،للقرية للوصول للمدرسة    
بيال الثانوية الزراعية على أحـد مزلقنـات        

  .السكة الحديد بالمدينة
مزلقان الـسكة الحديـدأمام      ) ٨( صورة  

  مدرسة بيال الثانوية الزراعية

  
الـب بنـاريخ    الدراسة الميدانيـة للط   : المصدر

  م٢٤/٦/٢٠١٧
  وفى ضوء ما سبق يقترح الطالب

        أن تكون بوابات خروج التالميذ علـى
بعيدة عـن خطـوط    ، الشوارع الجانبية   

  .السكة الحديد

       عمل لوحات تحذيرية قبل خطوط السكة
  .الحديد  بمسافة كفاية

 القرب من  الطرق ذات كثافات المرور        -٣
  .العالية 

 الـشيخ    ومن أهمها طريق بيال كفر    
ــامول    ــاس الح ــق بلق ــع ، وطري   وتق

  بعض المدارس على هذه الطـرق مباشـرة        
مثل السيد الشيخ الخاصة ومعهـدى إبـشان        
  للبنين والفتيات علـى طريـق بـيال كفـر          
الشيخ ومعهد كفرالجريدة للبنـين ومدرسـة       
  كفرالجرايدة الثانويـة المـشتركة وجمـال       
الدين األفغانى اإلبتدائية ومنـشية الجرايـدة       
  للتعلــيم األساســى علــى طريــق بلقــاس 

 .الحامول

  وفى ضوء ما سبق يقترح الطالب
        عمل مطبات صناعية قبـل المـدارس

  .بمسافة كفاية
        وأن تكون بوابات خروج التالميذ علـى

 .الشوارع الجانبية

 القرب من  حواف الترع والمـصارف         -٤
  . المكشوفة 

تقع العديد من المدارس على حـواف       
لمكشوفة ويؤدى التخلص   الترع والمصارف ا  

من القمامة والحيوانات النافقة بهـا وتـرك        
مخلفات التطهير على جانبيها بعد تطهيرهـا       

  .لتلوث البيئة فى محيطها 
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التلوث البيئي أمام مدرسة أبو     ) ٩( صورة  
  قطفة اإلعدادية

  
الدراسة الميدانيـة للطالـب بنـاريخ       : المصدر

  م١٩/٣/٢٠١٨
  البوفى ضوء ما سبق يقترح الط

        ضرورة تغطيـة التـرع والمـصارف
  .المكشوفة التى تقع أمام المدارس

        ولحين اتمام التغطية يجـب تطهيرهـا
بصفة دورية مع رفع مخلفات التطهيـر       
وعـدم تركهـا علـى حـواف التـرع      

 .والمصارف

        توعية األهالى بخطورة الـتخلص مـن
 .المخلفات بالترع والمصارف

       توفير عربات لرفع المخلفات من جانب
 .لوحدات المحلية ا

  .  توافر المسطحات الخضراء -٥

يتم زيادة عـدد الفـصول بمـدارس        
المركز من خالل البناء علـى المـسطحات        
الخضراء والمالعب بالمدارس القائمة لحـل      
مشكلة عدم توافر أراضـى لبنـاء مـدارس       

فيتم التوسع بـالكم علـى حـساب        ، جديدة  
ة فمدرسة بيال اإلعدادية بنات الجديـد  ، الكيف

والمخيم الدائم للكشافة والمرشدات ومحـازن      
كتب إدارة بيال كل هذه المبانى إقتطعت من        
المالعب والمسطحات الخضراء بمدرسة بيال     

إزالـة  ) ٩(ويوضح شـكل    ، اإلعداية بنين   
اإلشجار ومبانى مدرسة بيال اإلعداية بنـات       
الجديدة على المالعب والمسطحات الخضراء     

  .بنينبمدرسة بيال اإلعدادية 
البناء على ملعب مدرسـة      ) ١٣( صورة  

  مجمع الشهداء بأبو بدوى

  
الدراسة الميدانية للطالب بناريخ : المصدر

  م١٤/٥/٢٠١٧
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  وفى ضوء ما سبق يقترح الطالب
       التوسع الرأسى بزيادة عدد الطوابق عند

  .إحالل وتجديد المدارس
       نقل األقسام اإلدارية بإدارة بيال التعليمية

  .من المدارس

         نقل اإلسخدامات غيـر التعليميـة مـن
فـالمجلس المحلـى بقريـة      ، المدارس  

أبوبدوى يوجد داخل حرم مدرسة مجمع      
 .الشهداء

      اإلهتمام بالحدائق المدرسية وزراعتهـا
 .باألشجارالمثمرة المناسبة 

 

ال تلبى مواقع المـدارس والمعاهـد       
األزهرية بمركز بيال حاجة السكان بمدينـة       

ويجب بناء مدارس جديـدة بجنـوبى        ، بيال
 .المدينة لخدمةالمناطق المحرومة بها

عدم عدالة توزيع الخدمات بنـواحي      
فتوجـد ريـاض األطفـال      ، المركز  بقرى  

بالتعليم العام في ناحية الهمة بعزبة الجـزار        
التابعة لها وال توجد القرية األم وناحيـة دار         

  .السالم محرومة تماما من الخدمة
األزهرية في المركـز أقـل      المعاهد  

فهنـاك  ، انتشار من مدارس التعلـيم العـام     
أربعة نواحي تابعة للمركز تخلو تماما مـن        
التعليم األزهري وهـى الـشطوط والهمـة        

  ،وكفرالقتة والناصرية 

ال تتوافر اإلشتراطات البيئية بـبعض      
وخاصة فيما يتعلق بقـرب     ، مدارس المركز 

كثافـة  المدارس من المقابر والطـرق ذات       
  المرور العالية 

تقع العديد من المدارس على حـواف       
الترع والمصارف المكشوفة ويؤدى التخلص     
من القمامة والحيوانات النافقة بهـا وتـرك        
مخلفات التطهير على جانبيها بعد تطهيرهـا       

  .لتلوث البيئة فى محيطها 
يتم زيادة عـدد الفـصول بمـدارس        
المركز من خالل البناء علـى المـسطحات        
الخضراء والمالعب بالمدارس القائمة لحـل      
مشكلة عدم توافر أراضـى لبنـاء مـدارس       

فيتم التوسع بـالكم علـى حـساب        ، جديدة  
  .الكيف

 

لزيـادة كفــاءة الخـدمات التعليميــة   
  :بمركزبيال يوصى بما يلى

        رصف الطرق الترابيـة المؤديـة إلـى
فالطريق ، القرى التى توجد بها مدارس      

ف مـازال جـزء منـه        شري لقرية أبو 
والطريق لكوم المالحة مـازال     ، ترابي

وذلـك حرصـا علـى      ، جزء منه سن    
انتظام العملية التعليمية وسهولة وصول     
المعلمين لمدارسهم خاصة عقب سـقوط      

 .األمطار
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      رصف الشوارع المؤدية لجميع المدارس
لـسهولة وصـول التالميـذ      ، بالمركز

وتوضع فى مقدمـة خطـة      ، لمدارسهم  
 .صفالر

     إنشاء مدرسة للتعليم األساسـي ومعهـد
أزهرى بجنوبى شرقى مدينة بيال لخدمة      

 المنطقة وتقليل الكثافة بشمالي المدينة

       إنشاء فصول لرياض األطفال بنـواحى
العجز خاصة ناحية دار الـسالم وفـى        

لتوفير الخدمـة بالجهـات     ، قرية الهمة   
والتي يصعب على تالميذها    ، المحرومة  
  . هذه السن الصغيرة االنتقال فى

       إنشاء مدرستان للتعليم األساسى لغـات
، بناحيتى كفرالجرايدة والكوم الطويـل      

للننزول بسن القبول بريـاض األطفـال       
واإلســتفاده مــن األمــاكن ، بــالمركز

الشاغرة بمدرسة مجمع رخـا الثانويـة       
المشتركة والتى بلغت كثافة الفصول بها      

 . طالباً  بالفصل٦,٧

   القبـول فـى المعاهـد       االنزول يـسن 
األزهرية بالمرحلة اإلبتدائية إلـى سـن       
خمسة سنوات ونصف لإلسـتفادة مـن       

 .األماكن الشاغرة بها

       تقديم الدعم لمكاتب تحفيظ القرآن الكريم
بالمركز لتأهيل األطفال لإللتحاق بالتعليم     

 .األزهرى

         االستفادة من أراضـى أمـالك الدولـة
رفض ( بمدينة بيال لبناء مدارس جديدة      

مركز المعلومات بمركز ومدينة بـيىال      
ومـن  ) إعطاء الطالب أى بيانات عنها      

بينها محطة قطار سـكك حديـد الـدلتا         
، الملغاه ومسار القطـار بمدينـة بـيال        

ويرى الطالب ضرورة إزالـة تعـديات       
األهالي عليها وتخصيـصها للخـدمات      

  .التعليمية 
  تغطيــة المــصارف والتــرع بمنطقــة

ودة أمــام المــدارس الدراســة الموجــ
والمعاهد األزهريـة واالسـتفادة مـن       
األراضي الناتجة عن تغطيتها في إقامـة   

 .مالعب وحدائق مدرسية للتالميذ

          ضرورة عدم بنـاء مـدارس جديـد ة
بالقرب من المقـابر خاصـة أن  بنـاء        
ــداد    ــة إلمت ــاء نتيج ــدارس ج الم

  .النموالعمرانى نحو المقابروليس العكس
    لعالية مـع زيـادة     عمل سياج األشجار ا

 .كثافتها لحجب الرؤية

       التوسع الرأسى بزيادة عدد الطوابق عند
  .إحالل وتجديد المدارس

       نقل األقسام اإلدارية بإدارة بيال التعليمية
 .من المدارس 

         نقل اإلسخدامات غيـر التعليميـة مـن
كـالمجلس المحلـى بقريـة      ، المدارس  
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أبوبدوى الذى يوجد داخل حرم مدرسـة   
 .هداءمجمع الش

      اإلهتمام بالحدائق المدرسية وزراعتهـا
 .باألشجارالمثمرة المناسبة 

        بناء مدارس جديدة فى مدينة بيال جنوبى
المدينة للتعلـيم اإلبتـدائى  واألساسـى        
والثانوى لخفض الكثافة بـالتعليم العـام       
ومعهد أزهرى لخفض الكثافة بـالتعليم      

  .األزهرى
       عمل المدارس على فترتين فى المدارس

التى تزيد بها الكثافة عن الحد األعلـى        
 .لحين بناء فصول جديدة

         إعادة بناء المدارس القديمة بـدال مـن
ترميمها فى المدارس ذات الكثافة العالية      

، مثل مدرسة بيال اإلبتدائيـة الجديـدة        ،
واإلستفادة من التوسع الرأسى بزيادةعدد     

 .األدوار

          نقل األقـسام اإلدريـة مـن المـدارس
دة من الفصول الدراسية بها فى      واإلستفا

كقسم التطـوير   ، خفض كثافة الفصول      
التكنولوجى واإلحصاء والمخـيم الـدائم    
للكشافة والمرشدات ومحازن كتب إدارة     

وقسم ، بيال بمدرسة بيال اإلعدادية بنين      
الوسائل بمدرسة بيال اإلعداديـة بنـات       

وأقسام الماليـات والحـسابات     ، القديمة  

ــات وغيرهــ ا بمدرســة أحمــد والملف
 . عبدالعزيزاإلبتدائية

       ضرورة مراعاة ارتفاع أسعار أراضـى
البناء بمركز بيال عند التخطيط للمبـاني       

 .التعليمية 

         يجب أن تكون تكون مواقـع الخـدمات
ورغبات ، التعليمية مطابقة لالحتياجات    

بمـا فـيهم    ، المهتمين بالعملية التعليمية    
ملون والتالميـذ، والعـا   ، أولياء األمور 

 .بالمدارس

        إنشاء مدرسة مستقلة للتربيـة الفكريـة
 .بمدينة بيال لخدمة نواحى مركز بيال

      حصر أراضى أمالك الدولة بمركـزبيال
مـع إزالـة تعـديات األهـالي عليهــا     
وتخصيصها للخـدمات العامـة وفـى       

 . مقدمتها الخدمات التعليمية

       إصدار قانون لحرية تداول المعلومـات
ها من الجهـات    ونشرها والحصول علي  

ألهميته فى تحقيق المشاركة    ، الحكومية  
اإليجابية فى قضايا المجمتـع وتحقيـق       

حيـث  ، التنمية وخدمة البحث العلمـى      
يوفر الجهاز المركزى للتعبـة العامـة       
واإلحصاء البيانات للباحثين بينما ترفض     
جهات أخرى ذلك بما يعدعقبة فى سبيل       

 .البحث العلمي
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بيانات الجهات الحكومية المنـشورة     ) أ  ( 
  :وغير المنشورة 

اإلحصاء الـسنوى  :إدارة بيال األزهرية  .١
ــي    ــام الدراسـ ــين للعـ للمعلمـ

م ، بيانات غير منشورة     ٢٠١٦/٢٠١٧
،٢٠١٧.  

ــة   .٢ ــيال التعليمي ــصاء :إدارة ب اإلح
اإلســـتقرارى للعـــام الدراســـي 

ــصاء ، ٢٠١٦/٢٠١٧ ــسم اإلح م ، ق
 .٢٠١٧ر منشورة ،بيانات غي

ــة  .٣ ــة العام ــزي للتعب ــاز المرك الجه
واإلحصاء ، النتائج النهائيـة للتعـداد       

 ،  ٢٠١٧العام للسكان والمنشآت لعـام      
 .م٢٠١٧سبتمبر 

ــة  .٤ ــة العام ــزي للتعب ــاز المرك الجه
واإلحصاء ، النشرة السنوية للتعليم قبل      
ــي    ــام الدراسـ ــامعى للعـ الجـ

 .م٢٠١٨م ، فبراير ٢٠١٦/٢٠١٧

ــاز المر .٥ ــة الجه ــة العام ــزي للتعب ك
واإلحصاء ، عـدد األسـر والـسكان        
بتوابع القرى طبقـا للنتـائج النهائيـة        

 محافظة كفر الشيخ    ٢٠٠٦للتعداد العام   
 . م٢٠٠٨، أغسطس 

ــة  .٦ ــة العام ــزي للتعب ــاز المرك الجه
واإلحصاء ، عـدد األسـر والـسكان        
بتوابع القرى طبقـا للنتـائج النهائيـة        

قهلية ،   محافظة الد  ٢٠٠٦للتعداد العام   
 . م٢٠٠٨أغسطس 

ــشيخ .٧ : المنطقــة األزهريــة بكفــر ال
اإلحصاء الـسنوي للعـام الدراسـي        

م  ، قــسم اإلحــصاء ، ٢٠١٦/٢٠١٧
  .٢٠١٧،بيانات غير منشورة ،

وزارة التربية والتعليم ، اإلدارة العامة       .٨
لنظم المعلومات ودعم إتخـاذ القـرار       
،كتاب اإلحـصاء الـسنوى ، للعـام        

 .م ٢٠١٦/٢٠١٧الدراسى

  :الدراسة الميدانية ) ب( 
  .الصورالفوتوغرافية  .١
المقابالت الشخصية للمسئولين وأولياء     .٢

  .األمور
 

  :الكتب ) أ ( 
شخصية مصر دراسة   ، جمال حمدان    .١

فى عبقرية المكان ، الجزء الرابـع ،        
  . ١٩٩٥دار الهالل ، القاهرة ، 

الخـصائص  ، فايز محمد العيـسوى      .٢
وجرافية لسكان مصر بين التـدنى      الديم

واالرتقاء ، المجلة الجغرافية العربية ،      
الجمعية الجغرافية المصرية ، العـدد      
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السابع واألربعـون ، الجـزء األول ،        
  .٢٠٠٦القاهرة ، 

خرائط التوزيعات  ،فايز محمد العيسوى   .٣
ــات  ، دار   ــس وتطبيق ــشرية أس الب
ــكندرية  ،  ــة اإلس ــة الجامعي المعرف

١٩٩٥. 

جغرافيـة  ، حمـد مـصيلحى     فتحي م  .٤
الخدمات اإلطار النظـري وتجـارب      

   .٢٠٠١عربية  ، 
القـاموس الجغرافـى     : محمد رمزى    .٥

للبالد المـصرية ، المجلـد الثالـث ،         
الطبعة الثالثة ، الهيئة العامة لقـصور       

 .٢٠١٠الثقافة ، القاهرة ، 

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات     .٦
طـيط  العمرانية ، الهيئـة العامـة للتخ   

العمراني ،دليل المعـدالت والمعـايير      
التخطيطية للخدمات بجمهورية مـصر     

الخـدمات   ، المجلـد األول     ، العربية
 .٢٠١٤ ، القاهرة ، ، التعليمية

 :الرسائل العلمية ) ب( 

، حمدى جمعة حـسين عبـد النبـى          .١
جغرافية الخدمات التعليمية فى محافظة     
الفيوم ، رسالة ماجستير غير منشورة،      

ية اآلداب جامعـة بنـى سـويف ،         كل
٢٠١١.  

سـكان  ، دعاء أحمد عوض مصطفى      .٢
الحضر فى محافظة كفرالشيخ ، رسالة      
ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ،       

   . ٢٠٠٤جامعة عين شمس ، 
التركيـب  ، عبداهللا عبدالسالم أحمـد      .٣

التعليمى لسكان محافظـة كفرالـشيخ      
وأثره فى التنميـة الـسكانية دراسـة        

فية،رســالة ماجــستير غيــر ديموغرا
منشورة ، كلية اآلداب جامعة القاهرة ،       

١٩٩٧.  
مركز ، على محمد أمين محمد إبراهيم       .٤

بيال محافظة كفرالـشيخ دراسـة فـى      
الجغرافيا اإلقليمية ، رسالة ماجـستير      
غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعـة        

   .١٩٩٤اإلسكندرية ، 
جغرافية ، عمرو أحمد أحمد إسماعيل      .٥

ات التعليمية فى مركز كفرالشيخ،     الخدم
رسالة ماجستير غير منـشورة، كليـة       

  .٢٠٠٧اآلداب جامعة المنوفية ، 
التعليم فى محافظة   :  محمد أحمد معاذ   .٦

المنيا ،  دراسة تحليلية فى جغرافيـة         
السكان ، رسالة دكتوراه غير منشورة،      

  .١٩٩٢كلية اآلداب جامعة القاهرة ، 
  :البحوث ) ج( 

التطبيقـات  ، م الرحيلـى    خالد بن مسل   .١
التعليمية لنظم المعلومات الجغرافيـة،      



 

 ١٩١٣

المجلة الجغرافية العربيـة ، الجمعيـة       
الجغرافية المصرية ، العـدد الثالـث       
واألربعون ، الجزء األول ، القاهرة ،       

٢٠٠٤. 

التعلـيم  ، عالء سيد محمود عبـداهللا       .٢
اإلبتدائى فى مصر دراسـة جغرافيـة       

ية العربيـة ،    الخدمات، المجلة الجغراف  
الجمعية الجغرافية المصرية ، العـدد      
السابع والثالثـون ، الجـزء األول ،        

  .٢٠٠١القاهرة ، 
الخـصائص  ، فايز محمد العيـسوى      .٣

الديموجرافية لسكان مصر بين التـدنى      
واالرتقاء ، المجلة الجغرافية العربية ،      
الجمعية الجغرافية المصرية ، العـدد      

األول ،  السابع واألربعـون ، الجـزء       
 .٢٠٠٦القاهرة ، 
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