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( الجضء الخبوظ7102العذد الضبوً عشش)  
 

 يقديخ  

عددذا الزعمددٙه مٙددش وياددش لمٙددبط رمددذن الىجزىعددبد ِْددٓ سدددذ الى بلددت ا عبعددٙخ ٘  

الزددٗ رغددعٕ الددذْي لزذمٙمّددبد دٙددش ٘عددذ ثىخزمدد  وشادمددُ هددشْسح دزىٙددخ ر شهددّب 

سْي الخذوبد الزٗ ٘جت سي رممدٕ اِزىبودبب ثبلًدبب  وز مجبد الزٍىٙخ الىكبٌٙخ الشبومخد ِْٓ

وً قجل الذكٓوبد ْالجّبد اإلداس٘خ
(1) 

. 

٘عذ الزٓص٘ع الجًشافٗ سدذ ا ِدذا  الزدٗ رغدعٕ هلّٙدب الجًشافٙدب فدٗ نضٙدش ودً 

دساعزّبد فبلجًشافٗ ّ٘دزه ثذساعدخ الادٓاِش الجًشافٙدخ الىخزم دخ عمدٕ عد خ ا س د 

ْالزٓص٘ددع ِددٓ ٌم ددخ الجذا٘ددخ لذساعددخ سٖ فددبِشح ةًشافٙددخ ْم ددٓح  صوددخ ل ّدده عددمٓ  

الآاِش الىخزم خ
(7)

شافدٗ ودً سِده سِدذا  الجًشافٙدب  ٌدُ ٘ذدذد ْ ٘عزجش الزٓص٘ع الجً. 

الىكددبي الددزٖ ٘جددت سي ركددٓي فٙددُ الخددذوبد نىددب سٌددُ ٘اّددش العٓاوددل ا قز ددبد٘خ ْ 

ا ةزىبعٙخ ْ الجٙئٙخ الكبوٍخ ْساء ِزا الزٓص٘ع 
3(3) 

. 

ْثبلزددبلٗ فىعشفددخ رٓص٘ددع الخددذوبد الزعمٙىٙددخ ٘ىكددً وددً مطلددُ رذذ٘ددذ سٌىددب   

شفق رعمٙىٗ ْس٘ضبب ٘جًٙ ن بءح ِزا الزٓص٘دع ْه٘جبثٙبردُ الزٓص٘ع ْالٍ بق الخذوٗ لكل و

  سي وّىددخ الزٓص٘ددع ِددٗ هفّددبس Hallakْعددمجٙبرُد ف ددٗ ِددزا ال ددذد ٘ددشٔ  ِددبلٓ  

الزجدددبً٘ فدددٗ رٓص٘دددع الخدددذوبد الزعمٙىٙدددخ ْا ثٍٙدددخ ْالمدددٓٔ الجشدددش٘خ
(4 )

ثٍٙىدددب ٘شدددزش   د

ساعدخ الزٓص٘دع   وجىٓعخ وً الٍمدب  ٘جدت سمدزِب فدٗ ا عزجدبس سصٍدبء دJakle ةبنمٗ 

 ( ِْٗ:Spatial Distribution of Servicesالىكبٌٗ لمخذوبد )

( ثىعٍدٕ اي الخذودخ Centrality of Servicesالزٓعد  فدٗ رٓص٘دع الخذودخ ) -1

 ٘جت سي ركٓي فٗ وٓقع ْع  رخذن ةىٙع ا فشاد.

                                                           
 

لعدد االمجلد الرابع ،جامعة المنيا ،ية للبحيرة ، مجلة كلية اآلداب ،محمد فتحي بكير، في الجغرافيا التعليم ( 1)

  1، ص 1991الخامس ، 

دكعدو ص   أط وحدةد صسدة غر صفمدة   -مخددما  صمعليمممدة فدح محافادة صمةدا   فاطمة محمد أحمدد بددد صمددمد  ص ( 2)
 .104م  ص 1997غم  منشو    قسم صمغر صفما  كيمة صآلدصب  غاملة صمةا     صمةا     

( حصة محمد إبراهيم عبيد الطاغي ، جغرافية الخدمات التعليمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، 3)
 .119، ص1991ير منشورة ، قسم الجغرافيا ، كلية اآلداب ، جامعة القاهرة ، القاهرة ، أطروحة دكتوراه غ

(4) Hallak, JMC cabe, "Planning the location of Schools:An Instrument of Education 
Policy" Case studies of 10 UNESCO, 1977, p. 183. 



( الجضء الخبوظ7102العذد الضبوً عشش)  
 

( سٖ عدددّٓلخ Accessibility of Servicesهوكبٌٙدددخ الٓ دددٓي لمخذودددخ ) -2

 ل وٙغش .الٓ ٓي هلٕ الخذوخ ثشك

( سٖ رطئددده وٓقدددع الخذودددخ ودددع Patimizationال عبلٙدددخ فدددٗ سِىٙدددخ الخذودددخ ) -3

 ْفٙ زّب.

( سٖ رذمدق العذالدخ الزٓص٘عٙدخ Decentralizationالطوشنض٘خ فدٗ الزٓص٘دع ) -4

(Perception of Distribution Equality.) 

(د دٙدش هي Indicaters, Area,, Developmentالذ لدخ الجٙئٙدخ لمزٓص٘دع ) -5

ٙئخ الزٗ رمذن فّٙب الخذوخ قبثمخ لمٍىٓد نىب سي ا عزجبثخ لطدزٙبةدبد وزًٙدشح الج

وددً ثٙئددخ هلددٕ سمددشٔد لددزلا ٘جددت وشاعددبح ا مزطفددبد الجٙئٙددخ عٍددذ رٓص٘دددع 

 .(5)الخذوبد

رعذ وٍ مخ غش٘بي وً سِه وٍب ق الججل الًشثٗ ثمٙجٙب وً دٙش الزجىع الغكبٌٗ         

ْالخذوٙخ ثّب ويمشا د فبلىززجع لذشنخ الز ٓس فٗ ِزَ د ْاٌزشبس الىشافق الزعمٙىٙخ 

الىٍ مخ ٘جذ سٌُ سغه الىٓاسد الممٙمخ الىٓةٓدح ثّب فإي لذّ٘ب اإلوكبٌٙبد ْالمذسح عمٕ 

الٍىٓ ْالزمذن د ْ٘عزىذ رلا عمٕ رذمٙق الزٍىٙخ الضساعٙخ ْالشعٓ٘خ عمٕ ٌ بق ْاعع 

ْفٕ المشٔ سْ الزجىعبد وع هقبوخ  ٍبعبد ْهي نبٌذ وذذْدح فٗ وٍ مخ غش٘بي 

ا مشٔ الىذٙ خ د ْث ضل اٌزشبس الىيعغبد الزعمٙىٙخ ثكبفخ ساكبلّب فمذ لٓدظ 

 ْةٓد رًٙش فٗ الىًّ ْالذش  لزًٙش الخم ٙخ العمىٙخ لغكبي ِزَ الىٍ مخ 

 أهداف اندراسخ

 -رّذ  ِزَ الذساعخ هلٕ رذمٙق وب ٘أرٗ :

ب وً مذوبد الزعمٙه ا ثزذائٗ وعشفخ قذسح الىٍ مخ عمٕ رمجٙخ ادزٙبةبد عكبٌّ (0

. 

وعشفخ م بئص الزٓص٘ع الجًشافٗ لمخذوبد الزعمٙىٙخ وٓصعخ عمٕ سدٙبء  (7

 الىٍ مخ .

                                                           

(5)Jakle- J.h Brunna, A. S. and Roseman, "Human Spatial Behavior: Asocial 
Geography Massachu chete. Duy buryPress. 1976. Pp. 225- 226 



( الجضء الخبوظ7102العذد الضبوً عشش)  
 

رمذ٘ه ثعض الىمزشدبد ْ الزٓ ٙبد الزٗ ٘ىكً لزْٖ العطقخ ا عزعبٌخ ثّب  (3

 فٗ ْهع الخ   ْ الجشاوج العمىٙخ لمٍّٓ  ثبلعىمٙخ الزعمٙىٙخ ٌذٓ ا فضل .

 

 أهًٍخ اندراسخ

 ركىً سِىٙخ الذساعخ فٗ اٚرٗ :

 الزأنٙذ عمٕ سِىٙخ ق بع الزعمٙه ْويعغبرُ ثىخزم  وشادمُ.  (0

ا عز بدح وً ٌزبئج ِزَ الذساعخ فٗ سعه الغٙبعبد الخب خ ثبلخذوبد  (7

 الزعمٙىٙخ .

 هي الزعمٙه ِٓ سداح رٍىٙخ الىجزىع لٙزىكً وً وٓاةّخ وشكطرُ ثٍجبح ْهاجبع     (3

 ذ م بَ ٌذٓ الزمذن الذضبسٖ .ادزٙبةبرُ ْرضجٙ    

 أسجبة اختٍبر انًىضىع 

 -ٍِب  العذ٘ذ وً ا عجبة الزٗ ركىً ْساء امزٙبس الىٓهٓع لعل وً سِىّب :

هي وٍ مخ الذساعخ رذإ ثٓةٓد العذ٘ذ وً الىيعغبد الزعمٙىٙخ عٓاءب نبٌذ رزجع  (0

 ق بعبب عبوبب سْ ق بعبب مب بب .

 وً الذساعبد الخب خ ثبلخذوبد الزعمٙىٙخ .هصشاء الىكزجخ العمىٙخ ثّزا الٍٓع  (7

    قمخ الىبدح العمىٙخ الخب خ ثىٍ مخ الذساعخ. (3

سع بء  ٓسح  بدقخ عً دبي الزعمٙه فٗ الىٍ مخ ٘ىكً ا عز بدح وٍّب فٗ  (4

 وجب د الزخ ٙ  الىغزمجمٗ .

 حدود يُطقخ اندراسخ

بق الججل رمع وٍ مخ الذساعخ فٗ المغه الشىبلٗ الًشثٗ وً لٙجٙب د هىً ٌ 

ْ٘زذذد وٓقعّب وزشا فٓق وغزٓٔ ع خ الجذش (  881الًشثٗ الزٖ ٘شر ع ثذٓالٗ )

د -76  اشقب د ْثًٙ دائشرٗ عش    03ْد -75 ْ 07ْد -41فمكٙبب ثًٙ م ٗ  ٓي 

اىب  بد دٙش ٘ذذِب وً الشىبي نطب وً وٍ مزٗ  العض٘ض٘خ ْالضاْ٘خ د  37ْد -78ْ 30ْ

د ْوً الششق وٍ مزٗ ثٍٗ ْلٙذ ْرشٌِٓخ د ْوً  ْثٍٙىب وً الجٍٓة رذذِب وضدح

 (.0الًشة ٘ شي  اكل )



( الجضء الخبوظ7102العذد الضبوً عشش)  
 

 (2شكم )

 انًىقع انجغزافً نًُطقخ غزٌبٌ

 

،  2791انًصدددر : يددٍ عًددم انطبنجددخ اعتًددبداة عهددى أيبَددخ انتلطددٍة ، يصددهحخ انًسددبحخ ، ا طهددس انددىطًُ ، 

 . 36ص

 

 انتىسٌع انعددي وانُسجً نًؤسسبد انتعهٍى االثتدائً :

/  7100وذسعددخ لمزعمددٙه ا ثزددذائٗ لمعددبن الذساعددٗ  041وٍ مددخ غش٘ددبي  رضدده

% د 0574% د ْثمذ٘ددخ ا  ددبثعخ ٌذددٓ 0274اعددزذٓرد ثمذ٘ددخ المٓاعدده عمددٕ  7107

% د صده ثمذ٘دخ 174% د ْ ثمذ٘دخ نكمدخ 0172% د ْ ثمذ٘خ ثٍٗ ممٙ خ 05ْثمذ٘خ العشثبي 

ذ٘ددخ غش٘ددبي الىذٍ٘ددخ % د ْ ثم672% د ْ رًغددبد 672% د ْالشاث ددخ 2.3ثٍددٗ ٌ ددٙش 

 % .172% د ْ ثمذ٘خ ثئشغٍٗ 771% د صه ثمذ٘خ رًشٌخ 471% د ْثمذ٘خ المٓالٙش 472



( الجضء الخبوظ7102العذد الضبوً عشش)  
 

ْ٘اّددش الزٓص٘ددع غٙددش الىزددٓاصي لمىددذاسط عمددٕ الجمددذ٘بد دٙددش رضدده ثمذ٘ددخ 

وذسعخ ْرذزل ثزلا الىشنض ا ْي فٗ عذد الىدذاسطد صده ثمذ٘دخ ا  دبثعخ  76المٓاعه 

وذسعدخد  77سعخد رمّٙب العشثبي فٗ الىشنض الضبلش ثعذدوذ 73فٗ الىشنض الضبٌٗ ثعذد 

وذسعدخ د ْرمّٙدب ثمذ٘دخ  04وذسعخ د ْةبءد ثمذ٘خ نكمخ ثعذد  06رمّٙب ثٍٗ ممٙ خ ثعذد 

ودذاسط لكددب  01وذسعدخ د ْثٍٙىدب عدجمزب ثمدذ٘زب رًغدبد ْالشاث دخ 00ثٍدٗ ممٙ دخ ثٍذدٓ 

صده رمّٙدب ثمذ٘دخ المدٓالٙش وذاسط د  2وٍّىب د فٗ دًٙ ةبءد ثمذ٘خ غش٘بي الىذٍ٘خ ثعذد 

وذاسطد  ْثئش غٍٗ عمدٕ وذسعدخ ْاددذح د  3وذاسط ثٍٙىب سدزٓد رًشٌخ عمٕ 6ثٍذٓ 

 ( .0ثٙبٌبد الجذْي)

 (2جدول ) 

انتىسٌع انجغزافً نًدارس يزحهخ انتعهٍى االثتدائً فً يُطقخ  غزٌبٌ خالل انعبو اندراسً 

3122/3123 

 تغسبد انقىاسى انعزثبٌ انجهدٌخ
غزٌبٌ 

 دٌُخانً
 تغزَخ

ثًُ 

 َصٍز

ثًُ 

 خهٍفخ
 ككهخ انقىانٍش انزاثطخ ا صبثعخ

ثئز 

 غًُ
 انًجًىع

 257 2 25 7 21 34 27 22 4 9 21 37 33 انعدد

انُسجخ 

% 
26 2975 779 571 371 974 2179 2675 779 571 775 179 211 

 انُسجخ يٍ حسبة انطبنجخ .انًصدر  : وسارح انتزثٍخ وانتعهٍى فً يُطقخ غزٌبٌ ، ثٍبَبد غٍز يُشىرح ، و

 -انتىسٌع انجغزافً نًدارس انتعهٍى االثتدائً:

رىضل دساعخ الزٓص٘ع الىكبٌٗ لمخذوبد الزعمٙىٙخ سِىٙخ مب خ عٍذ الجًشافًٙٙ 

( وً سنضش سِذا  الجًشافٙب سِىٙخ هر سٌُ ٘ذذد سً٘ ٘جت سي رٓةذ (Seleyدٙش ٘شاَ 

بد٘خ ْ ا ةزىبعٙخ ْ الجٙئٙخ الكبوٍخ الخذوبد فضطب عمٕ سٌُ ٘عكظ العٓاول ا قز 

ْساءَ 
(0)

 . 

ِْٗ قبعذح الّشن الزعمٙىٗ العبن ْوذح الذساعخ ثّب عذ عٍٓاد ْ٘غزّذ  ال ئخ 

عٍخ د ْقذ ثمغ عذد وذاسط وشدمخ الزعمٙه ا ثزذائٗ فٗ وٍ مخ  07 – 2العىش٘خ وً 

ٓصع عمٕ % وً ةىمخ الىذاسط ثبلىٍ مخ د ِْٗ رز42.3وذسعخ ٘ىضل  041الذساعخ 

 ثمذ٘خ . 07

 

                                                           

Seley.J.E."New direction in public services, Economic geography  " ,Vol.57,no .1,.Jan 

,1981,p5 . (1)            
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 (3شكم )

انتىسٌع انجغزافً نًدارس يزحهخ انتعهٍى االثتدائً فً يُطقخ غزٌبٌ خالل انعبو اندراسً 

3122-3123 

 

 ( .2انًصدر: عًم انطبنجخ استُبداة إنى ثٍبَبد انجدول )

 

( سٌُ   رخمٓ ثمذ٘خ وً الجمذ٘بد الىأِٓلخ وً 7( ْالشكل )0دٙش ٘اّش وً  الجذْي )

وذاسط وشدمخ الزعمٙه ا ثزذائٗ ْ٘ز بْد عذد الىذاسط فٗ الجمذ٘خ الٓادذح وب ثًٙ 

 وذسعخد ْ٘ىكً رمغٙه الجمذ٘بد هلٕ صطس فئبد ِٗ:76وذسعخ ْادذح هلٕ 

 ثهدٌبد ثهب سجعخ يدارس فأقم : -2

ْرضه ِزَ ال ئخ سسثع ثمذ٘بد ٘زشاْح عذد الىذاسط ثّب وً وذسعخ هلٗ عجعخ 

% وً ةىمخ وذاسط وشدمخ الزعمٙه ا ثزذائٗ 00.4ذسعخ ْرىضل و 02وذاسط ثجىمخ 
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( 6( ْالمٓالٙش )3( ْرًشٌُ )0فٗ وٍ مخ الذساعخ ْرزٓصع عمٕ ثمذ٘بد ثئشغٍٕ )

 ( وذاسط .2ْغش٘بي الىذٍ٘خ)

 يدرسخ: 27 -21ثهدٌبد ثهب يٍ  -3

% وً 41.1وذسعخ رىضل  60ْرضه ِزَ ال ئخ مىظ ثمذ٘بد رجمغ ةىمخ وذاسعّب 

ذاسط وشدمخ الزعمٙه ا ثزذائٗ فٗ وٍ مخ الذساعخ د ْرزٓصع عمٕ سدٙبء ةىمخ و

( 06( ْثٍٗ ممٙ خ )04( ْنكمخ )01( ْثٍٗ ٌ ٙش )01( ْرًغبد )01الشاث خ )

 وذسعخ.

 يدرسخ: 37 -33ثهدٌبد ثهب يٍ  -4

% وً 42.2وذسعخ وب ٘ىضل  20ْرضه ِزَ ال ئخ صطس ثمذ٘بد رجمغ ةىمخ وذاسعّب 

خ الزعمٙه ا ثزذائٗ فٗ وٍ مخ الذساعخد ْرزٓصع عمٕ سدٙبء ةىمخ وذساط وشدم

 ( وذسعخ .76( ْالمٓاعه )73( ْا  بثعخ )77العشثبي )

 كثبفخ انفصىل:

رعزجش نضبفخ ال  ل وً سِه الىمب٘ٙظ الزٗ رغبِه فٗ الزعش  عمٕ وذٔ 

ن بءح الخذوخ الزعمٙىٙخ ْقذسرّب عمٕ رمجٙخ ادزٙبةبد الغكبي وً ِزَ الخذوخ د 

رزأصش الكضبفخ ثض٘بدح وعذي ال مت عمٕ الخذوبد الزعمٙىٙخ الزٗ رشرج  ثىعذ د ْ

الٍىٓ الغكبٌٗ الىشر ع ْوب ٘زشرت عمُٙ وً نضبفخ عكبٌٙخ عبلٙخ ْثبلزبلٗ ٌىٓ سعذاد 

 الزطوٙز ثىعذي ٘ ٓق الٍىٓ فٗ سعذاد ال  ٓي ْاي الىعذي الىز ق 

بلخ اصد٘بد الىعذي عً رلا ٘يصش  بلت فٗ ال  ل الذساعٗ ْفٗ د 75عمُٙ فٗ لٙجٙب 

عمٕ العىمٙخ الزعمٙىخ ْهرا قل فٙشكل عبول ِذس فٗ هداسح العىمٙخ الزعمٙىٙخ
(6)

. 

( نضبفخ ال  ٓي الذساعٙخ فٗ وٍ مخ الذساعخ  دغت الجمذ٘بد لمعبن 7٘جًٙ الجذْي )

دٙش ثمًذ فٗ ثمذ٘بد ثئشغٍٕ ْغش٘بي الىذٍ٘خ ْرًشٌخ  7107/ 7100الذساعٗ 

رمىٙزاب فٗ ال  ل عمٕ الزٓالٗد ْ٘شةع رلا هلٕ اسر بع نضبفخ  71ْ 77ْ  75

ال  ل فٗ ثعض وذاسط ِزَ الجمذ٘بدد ثٍٙىب اٌخ ضذ نضبفخ ال  ل لّزَ الىشدمخ 

                                                           

 – 1954ة حول صمسكان وصمعليمم وصمةوى صملامية ( مغيس صمعخطمط دشلدمة ط صديس   د صسة إحدائمة عحيميم 6)
 . 60  ص  2003 منام    ط صديس    2001



( الجضء الخبوظ7102العذد الضبوً عشش)  
 

ْ  01فٗ ثمذ٘بد رًغبد ْالمٓاعه ْثٍٗ ممٙ خ ْا  بثعخ ثٍٗ ٌ ٙش دٙش ثمًذ 

هلٕ اٌخ ب   رمىٙزاب لكل ف ل عمٕ الزٓالٗ د ْ٘شةع رلا 06ْ 08ْ  08ْ  08

نضبفخ ال  ل فٗ سغمت وذاسط ِزَ الجمذ٘بد ْثّزا ركٓي الكضبفخ العبوخ دامل ال  ل 

رمىٙزاب  02فٗ الجمذ٘بد الضطس ا ْلٕ سعمٗ وً الىعذي العبن لىٍ مخ الذساعخ  الجبلغ 

فٗ ال  ل فٗ ِزَ الىشدمخد ثٍٙىب وضمذ ثمذ٘بد المٓالٙش ْالشاث خ ْنكمخ ْالعشثبي 

رمىٙزاب لكل ف ل عمٕ الزٓالٗ ِْٗ سقل وً الىعذي العبن  00ْ 03ْ 04ْ 05

 لىٍ مخ الذساعخ .

ْث ٓسح عبوخ ٘اّش سي نضبفخ ال  ل اإلةىبلٙخ عمٕ وغزٓٔ وٍ مخ الذساعخ  قذ 

  بلجبب لم  ل الٓادذ. 02ثمًذ 

 (3جدول )
 3122/3123خ انتعهٍى االثتدائً فً يُطقخ غزٌبٌ خالل انعبو اندراسً كثبفخ انفصم نهًزحه

  انًصدر : وسارح انتزثٍخ وانتعهٍى فً يُطقخ غزٌبٌ ، ثٍبَبد غٍز يُشىرح ، وكثبفخ انفصم يٍ حسبة انطبنجخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غزٌبٌ  تغسبد انقىاسى انعزثبٌ انجهدٌخ

 انًدٌُخ

ثًُ  تغزَخ

 َصٍز

ثًُ 

 خهٍفخ

ثئز  ككهخ انقىانٍش انزاثطخ عخا صبث

 غًُ

 انًجًىع

 27716 291 2313 695 711 4737 3331 2297 556 2472 3711 4663 2566 عدد انتاليٍذ

 2279 9 74 47 93 313 234 97 73 72 261 274 237 عدد انفصىل

كثبفخانفصم 

 )تهًٍذ/فصم(

22 21 27 33 31 27 21 21 25 26 24 36 29 



( الجضء الخبوظ7102العذد الضبوً عشش)  
 

 

 

 

 

 (4شكم )
3122/3123نعبو اندراسً كثبفخ انفصم نهًزحهخ انتعهٍى االثتدائً فً يُطقخ غزٌبٌ خالل ا 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .3انًصدر : ثٍبَبد انجدول )     

 

 

 تصٍُف انًدارس حست عدد انًدرسٍٍ )تهًٍذ/ يدرس(:

توزيع أعداد التالميذ

 

توزيع أعداد الفصول

 

توزيع كثافة الفصول

 



( الجضء الخبوظ7102العذد الضبوً عشش)  
 

رعذ دساعخ عذد الىذسعًٙ راد سِىٙخ عٍذ دساعخ دجه الخذوبد الزعمٙىٙخ ٘ىكدً 

سْ  دغددبة وددذٔ ن ب٘ددخ سعددذاد الىذسعددًٙ وددً مددطي ٌغددجخ الزشنددض الىددٓقعٗ لمىذسعددًٙ

وعذي الىذسعًٙ لم طة ْال  ٓي
(1)

  . 

ودددذسط ٘عىمدددٓي فدددٗ  3572( سي وٍ مدددخ الذساعدددخ ثّدددب 3٘زجدددًٙ ودددً الجدددذْي )

رمىٙدز ْرمىٙدزَ  د ثىزٓعد   01685وذاسط وشدمخ الزعمٙه ا ثزذائٗ ْثمغ عدذد الزطوٙدز 

رطوٙدز ْعمدٕ رلدا ٘ىكدً رمغدٙه ثمدذ٘بد وٍ مدخ الذساعدخ ودً دٙدش عدذد  6وذسط لكل 

 -هلٕ عذد الزطوٙز هلٕ ال ئبد اٚرٙخ : الىذسعًٙ

 تاليٍذ  (: 5فئخ يدارس يعدنهب )يدرس نكم  -2

 0111ثمددذ٘بد ِددٗ الشاث ددخ ْالمددٓالٙش ْرًشٌددخ ْرضدده ِددزَ ا دٙددبء  3ْرضدده 

 رمىٙز.   3.7وذسط ثىزٓع  وعمه لكل   670رمىٙز ٘زٓصعٓي عمٕ 

 تاليٍذ  6.4 – 5.2يدارس يعدنهب يدرس نعدد ٌتزاوح يٍ  -3

ْرضه سسثع ثمذ٘بد ِٗ العشثبي ْثئش غٍٕ ْثٍٗ ٌ ٙش ْغش٘بي الىذٍ٘دخ ْرضده 

 رمىٙز . 4.6وعمه ثىزٓع  وعمه لكل   111رمىٙز ٘ذسعّه  4021ِزَ ا دٙبء 

 

 

 

 

 

                                                           

( ناد  بدد صهلل صمدامح   أ ممة صمط  ق صمكممة فح عحدمد صالخعالفا   صممكانمة ممؤش ص  صمعنممة فح  7)
   1989صمكوم    منام       قسم صمغر صفما   غاملة  121صممميكة صمل دمة صمسلودمة    سائل غر صفمة   صملدد 

 . 8ص 



( الجضء الخبوظ7102العذد الضبوً عشش)  
 

 تاليٍذ   7.5يدارس يعدنهب يدرس نكم -4

ثمدددذ٘بد ِدددٗ رًغدددبد ْنكمدددخ ْا  دددبثعخ ْثٍدددٗ ممٙ دددخ  5ْرضددده ِدددزَ ال ئدددخ 

وعمده ثىزٓعد  وعمده  7116رمىٙدز ٘ذسعدّه  03506د الزطوٙز فّٙب ْالمٓاعهد ْ٘جمغ عذ

 رمىٙز ْثزلا رزٓفش سعذاد الىذسعًٙ فٗ ِزَ الجمذ٘بد عمٕ عكظ غٙشِب.    6.2لكل  

 (4جدول )

أعداد انًدرسٍٍ وانتاليٍذ ويعدل يدرس نكم تهًٍذ فً يُطقخ غزٌبٌ  خالل انعبو اندراسً 

3122/3123 
غزٌبٌ  تغسبد انقىاسى انعزثبٌ انجهدٌخ

 انًدٌُخ

ثًُ  تغزَخ

 َصٍز

ثًُ 

 خهٍفخ

ثئز  ككهخ انقىانٍش انزاثطخ ا صبثعخ

 غًُ

 انًجًىع

 27716 291 2313 695 711 4737 3331 2297 556 2472 3711 4663 2566 عدد انتاليٍذ

 4639 54 219 271 461 659 431 356 222 366 563 611 469 عدد انًدرسٍٍ

 677 572 775 477 371 777 9 571 5 674 775 972 572 )يدرس/تهًٍذ(

 انًصدر  : وسارح انتزثٍخ وانتعهٍى فً يُطقخ غزٌبٌ ، ثٍبَبد غٍز يُشىرح ، طبنت/يدرس يٍ حسبة انطبنجخ .

 تصٍُف انًدارس حست عدد انتاليٍذ:

رخزم  الخذوبد الزعمٙىٙخ رجعبب لعذد ال طة ْالدزٖ ٘عدذ اٌعكبعدبب لكضبفدخ ْرٓص٘دع 

  مخ ٌ غّب.عكبي الىٍ

% 56.7رمىٙز ْرمىٙدزح ثٍغدجخ  01685٘جمغ عذد رطوٙز الىشدمخ ا ثزذائٙخ عبوخ 

رمىٙدز  037وذسعدخ ثىزٓعد   041وً هةىبلٗ رطوٙز وٍ مخ الذساعدخ ٘زٓصعدٓي عمدٕ 

لكل وذسعدخ ْ٘عٍدٗ رلدا سي وزٓعد  دجده الىذسعدخ ا ثزذائٙدخ ٘ىٙدل هلدٕ فئدخ وزٓعد خ 

 الذجه.

ثمدذ٘بد ٘دٍخ ض فّٙدب وزٓعد  دجده الىذسعدخ  4  ( سٌُ ٍِدب4ْ٘ٓهخ الجذْي )

رمىٙدز لكدل  80وذسعدخ ثىزٓعد   57رمىٙدز ْرمىٙدزح ٘زٓصعدٓي عمدٕ  4700دٙش رضه 

 وذسعخ.

ِْزَ الجمذ٘بد ِٗ العشثبي ْالشاث خ ْالمٓالٙش ْنكمخد ثٍٙىب ٘شر ع العذد فٗ ثبقٗ 

 061  وذسعخ ثىزٓع 12رمىٙز ْرمىٙزح ٘زٓصعٓي عمٕ  05424الجمذ٘بد دٙش ٘جمغ 

 رمىٙز لكل وذسعخ.

 



( الجضء الخبوظ7102العذد الضبوً عشش)  
 

 

 

 (5جدول )
يتىسة حجى انًدارس وعدد تاليٍذ يزحهخ انتعهٍى االثتدائً فً يُطقخ غزٌبٌ خالل انعبو 

 3122/3123اندراسً 

غزٌبٌ  تغسبد انقىاسى انعزثبٌ انجهدٌخ

 انًدٌُخ

ثًُ  تغزَخ

 َصٍز

ثًُ 

 خهٍفخ

ثئز  ككهخ انقىانٍش انزاثطخ ا صبثعخ

 غًُ

 انًجًىع

 257 2 25 7 21 34 27 22 4 9 21 37 33 ًدارسعدد ان

 27716 291 2313 695 711 4737 3331 2297 556 2472 3711 4663 2566 عدد انتاليٍذ

يتىسة عدد 

انتاليٍذ فً 

 انًدرسخ

77 249 372 275 251 219 257 261 76 77 17 291 243 

 ٍز يُشىرح ، يتىسة حجى انًدرسخ يٍ حسبة انطبنجخ.انًصدر  : وسارح انتزثٍخ وانتعهٍى فً يُطقخ غزٌبٌ ، ثٍبَبد غ

 (5شكم )

 3123/  3122يتىسة حجى انًدرسخ االثتدائٍخ فً غزٌبٌ خالل عبو 

 
 ( .2انًصدر: عًم انطبنجخ استُبداة إنى ثٍبَبد انجدول ) 

 



( الجضء الخبوظ7102العذد الضبوً عشش)  
 

 انلبتًخ

 
اِزه وٓهٓع الجذش ثذساعخ رٓص٘ع مذوبد الزعمٙه ا ثزذائٗ فٗ وٍ مخ غش٘بي د وً 

ش الزٓص٘ع العذدٖ ْ الٍغجٗ لىيعغبد الزعمٙه ا ثزذائٗ ْ نزلا الزٓص٘ع الجًشافٗ دٙ

 د فضطب عً دساعخ نضبفخ ال  ٓي د ْ ر ٍٙ  الىذاسط  .  

 ْ رٓ مذ الجبدضخ هلٕ عذح ٌزبئج ْ رٓ ٙبد ْ ِٗ عمٕ الٍذٓ اٚرٗ :

 -أوالة : انُتبئج :

الزعمٙه ا ثزذائٗ ةدبءد  سصجزذ الذساعخ سي  ٓسح الزٓص٘ع الجًشافٗ لىيعغبد (0

ثشددكل غٙددش عددبدي عمددٕ وغددزٓٔ الجمددذ٘بد دكىزددُ ثعددض الاددشْ  ال جٙعٙددخ ْ 

 الجشش٘خ .

ارضخ س٘ضبب سي الىزٓع  العبن لكضبفخ ال  ل فٗ وذاسط الىشدمخ ا ثزذائٙخ ثمدغ  (7

 رمىٙزاب لم  ل الٓادذ . 02

ثمذ٘ددخ  وذسعدخ لمزعمددٙه ا ثزدذائٗ رغدزذٓر 041ثٍٙدذ الذساعدخ سي الىٍ مددخ رضده  (3

المٓاعه عمٕ سنجش عذد وً ِزَ الىذاسط د ْ رمّٙب اإل بثعخ صه العشثبي صه ثٍدٗ 

 ممٙ خ صه نكمخ .

سنذد الذساعخ ن بءح وعذي وذسط لكل رمىٙز ثجمذ٘بد الىٍ مخ نبفخ د ْ ِزا ٘دذي  (4

 عمٕ ص٘بدح عذد الىذسعًٙ د ْ ِزا عبول ه٘جبثٗ فٗ عٙش العىمٙخ الزعمٙىٙخ . 

 -: ثبٍَبة : انتىصٍبد

ا عزٍددبء ثبإلد ددبءاد الغددكبٌٙخ لىددب رددٓفشَ وددً ثٙبٌددبد ْ وعمٓوددبد عددً رضا٘ددذ  (0

الغددكبي د ْ رددٓص٘عّه  عددزضىبسِب فددٗ ْهددع الخ دد  الزعمٙىٙددخ ثىددب ٘ددزطءن وددع 

 الٓهع دبهشاب ْ وغزمجطب .

الذددشع عمددٕ رٓص٘ددع ويعغددبد الزعمددٙه ا ثزددذائٗ فددٗ ثمددذ٘بد الىٍ مددخ رٓص٘عددبب  (7

 ٙخ دامل نل ثمذ٘خ .٘زٍبعت وع الكضبفخ الغكبٌ

امزٙبس الىٓقع الىٍبعت لىيعغبد الزعمٙه ا ثزذائٗ الجذ٘ذح وً دٙش الجعدذ عدً  (3

 ال شق الغش٘عخ ْ الشٓاسع الشئٙغٙخ د ثذٙش ركٓي دامل ا دٙبء الغكٍٙخ .



( الجضء الخبوظ7102العذد الضبوً عشش)  
 

هقبوددخ الٍددذْاد العمىٙددخ وددً فزددشح هلددٕ سمددشٔ لذساعددخ ْ وزبثعددخ ْاقددع مددذوبد  (4

 الزعمٙه اإلثزذائٗ فٗ الىٍ مخ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( الجضء الخبوظ7102العذد الضبوً عشش)  
 

 انًزاجع وانًصبدر 

 أوالة : انًزاجع انعزثٍخ

 .0128سوبٌخ الزخ ٙ  د و مذخ الىغبدخ دا  مظ الٓ ٍٗ د (0)

 -فب ىخ وذىدذ سدىدذ عجدذ ال دىذد الخدذوبد الزعمٙىٙدخ فدٗ وذبفادخ المدبِشح (7)

دساعددخ ةًشافٙددخد س شْدددخ دنزددٓساَ غٙددش وٍشددٓسحد قغدده الجًشافٙددبد نمٙددخ 

 ن.0112بوعخ المبِشحد المبِشحد اٚداةد ة

وجمظ الزخ ٙ  ثشعجٙخ  شاثمظ د دساعدخ هد دبئٙخ رذمٙمٙدخ ددٓي الغدكبي  (3)

 . 7113دٍ٘ب٘ش د  شاثمظ د  7110 – 0154ْالزعمٙه ْالمٓٔ العبومخ 

ٌب ددش عجددذ ص ال ددبلخ د سِىٙددخ ال ددش ق الكىٙددخ فددٗ رذذ٘ددذ ا مزطفددبد   (4)

شثٙخ الغدعٓد٘خ د سعدبئل ةًشافٙدخ الىكبٌٙخ لىياشاد الزٍىٙخ فٗ الىىمكخ الع

 .0181د  قغه الجًشافٙب دةبوعخ الكٓ٘ذ د ٍ٘ب٘شد 070د العذد 

ْصاسح الزشثٙدددخ ْ الزعمددددٙه فدددٗ وٍ مددددخ غش٘دددبي دثٙبٌددددبد غٙدددش وٍشددددٓسح د  (5)

7100/7107. 

وذىددذ فزذددٗ ثكٙددشد فددٗ الجًشافٙددب الزعمٙىٙددخ لمجذٙددشح د وجمددخ نمٙددخ اٚداة د  (6)

 د  0111العذد الخبوظ د  ةبوعخ الىٍٙب د الىجمذ الشاثع د

د خ وذىذ هثشاِٙه عجٙذ ال بغٗ د ةًشافٙدخ الخدذوبد الزعمٙىٙدخ فدٗ دْلدخ  (2)

اإلودددبساد العشثٙدددخ الىزذدددذح د س شْددددخ دنزدددٓساَ غٙدددش وٍشدددٓسح د قغددده 

 .0112الجًشافٙب د نمٙخ اٚداة د ةبوعخ المبِشح د المبِشح د 

 ثبٍَبة : انًزاجع ا جُجٍخ 

(1(  Hallak, JMC cabe, "Planning the location of Schools: An 

Instrument of Education Policy " Case studies of 10 

UNESCO, 1977,  

 (2) Jakle- J.h Brunna, A. S. and Roseman. "Human Spatial 

Behavior: Asocial Geography Massachu chete. Duy 
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(3) Seley .J.E." New direction in public services ,Economic 
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