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االمالمح االعامة للقريیة:   
ووتبعد عن  لنهھر االنيیل  ةاالشرقيی ةتقع على االضف وو مركز قوصص قريیة جرااررجوسسل ةمحليیاال لوحدةةل ةتابع لخراانقة قريیة اا •

كم. 2مركز قوصص حواالى    

من  مجموعةأأنهھ كانن يیوجد في قوصص قديیما ووسبب هھھھذاا  االخيیمةططلق عليیهھا هھھھذاا ااالسم نسبة االى االخرنق ووهھھھو ااسم لقد أأُ وو •

ماكن ووبدأأوو يیبحثونن عن مكانن قريیب ليیقيیمواا فيیهھ ووااختارروواا قريیة من مختلف ااألاالطلبة ماكن االعلم االتى يیتواافد عليیهھا أأ

االخراانقة لقربهھا من مركز قوصص ووااقامواا فيیهھا االخيیامم.   

وومن االغربب قريیة االشعراانى  ةجوسس وومن االشرقق قريیة االمعرىى ووعباسيیحدهھھھا من االشمالل قوصص وومن االجنوبب قريیة جراا •

بقصب االسكر وواالحبوبب االتي تزررعع وو كتلهھ ززررااعيیة  953فداانن كتلهھ سكنيیهھ وو 315فداانن منهھا  1268ووتبلغ مساحتهھا 

ال يیوجد بهھا ظظهھيیر يیلو متر مربع ووك 5,26وواالخضر ووعلف االحيیوااناتت وواالنخيیل وومساحتهھا بالكيیلو متر حواالى 

  ززررااعيیة.   ةصحرااووىى فهھى قريی

هھا  قريیةعلقريیة جرااجوسس وواالتى تضم م ةاالمحليیةة االى االوحد ةتنتمى االقريی •  ةةووجزيیرةة مطيیر ةوواالشعراانى وواالحل ةاالجماليی-

وومكتب االتمويین ووشبكة االكهھرباء وواالماء ووغيیرهھھھا  ااالجتماعيیةضا فى االشئونن أأيی٬، ووهھھھي تتبع لقريیة جرااجوسس وواالخراانقة

ااال االرووتيین االحكومى  االقريیةلك االخدماتت التقومم بدوورر حيیوىى ددااخل توواانن كانت  االقريیةفى  متواافرةةمن االخدماتت االغيیر 

.ووررااقق فقطفى تخليیص ااأل  

هھھھذهه االنجوعع وواالعزبب شراافف عليیهھ ووتتمثل تقومم باإل ةوولكل نجع مشيیخ ةن االنجوعع وواالعزبب فى قريیة االخراانقيیوجد عددد م •

:  فى  

.كبر االنجوعع بالقريیةأأنجع االشيیخ صالح وويیعتبر من  -  

حيیث يیبعد  ةنفسهھا قليیل ةفى االقريی ةةووااستفاددااتهھ من االخدماتت االمتوااجد نجع ررجب وويیعتبر أأبعد نجع فى االقريیة -

.ددقائق عن ووسط االقريیة 10تقريیبا   

نجع االتصافى   - ةةنجع االبحارروو   - بوقلتهھ أأنجع  - م  عزبة قاس - عزبة يیونس   - نجع  - ةعزبة االعكاررم -

نجع االجهھالنن  - ةشنجع االكلو - ةنجع االحساسن - ةاالكشاكش ووكل نجع بهھ مجموعة مناططق.ةة نجع االعمد -  
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 2013عامم ططبقا لاالموااليید إإناثث٬، يیبلغ عددد    8398وو  ذذكورر  8525منهھم   16923 قريیة االخراانقة يیبلغ عددد سكانن  •

سبابب االوفيیاتت أأوومن ٬،  2012) ططبقا لعامم 73عددد االوفيیاتت تقريیبا  ( ) ٬، 620 ( كانت) مولودد ووفى االعامم االسابق 650(

.ىى بسبب االتلوثثاالكلوهھھھى حساسيیة االصدرر وواالفشل  ةةمرااضض االمنتشروومعظم ااأل ةمرااضض االشيیخوخأأ  

ااالووضاعع ووااالحتيیاجاتت:   

االوضع ااالجتماعي وواالثقافي :   
بيینهھم  لتعاوونن وو وولم يیحدثث أأىى صرااعاتت ووهھھھم فى قمة اا االمسيیحيیة ووااالسالميیة ةفى قريیة االخراانقة مزيیج من االديیانيیوجد  •

االى مجموعة مناززلل  ةمتفرغ ةةسرأأسر كبارر  كل أأ 7حواالى  ددااخل االقريیة وويیمثل ااألقباطط نسبهھ صغيیرةة االقريیة نشأةة منذ 

بالوظظائف خر يیعمل ااألوواالبعض  نجاررةةووررشش  وو ززررااعيیةررااضى أأمنزلل ووبعضهھم يیمتلك  28تقريیبا جملة االمناززلل 

  فيیهھا.ووعاشش  االقريیةبب ااسطافانوسس االى لقديیم االزمانن منذ هھھھاجر ااأل االقريیةوويیرجع تركزهھھھم فى  االحكوميیة

  وواالتى تتمثل فى االقريیةتت فى هھھھذهه نشأيیوجد االعديید من االعائالتت االتى   •

وواالل باللل   ةوواالكشاكش ةةوواالكشافف وواالبحارروو وواالعكاررمةوواالعالووااتت وواالحج يیوسف وواالبرووااتت  ةوواالمسايیل  ةةعائلة االطراايید

  .االقريیةفى  ةررااضى ززررااعيیأأتملك  ةكثر عائلأأووهھھھم ةة هھھھم عائلة االعمد ةووعائلة االمسايیل

فى ووسط االبلد وووولكن بعضهھم موززعع على االبلد  وواالحساسنةفى نجع االشيیخ صالح  االقريیةتركز االفقرااء  فى هھھھذهه يیوو •

.وواالتصافى وونجع ررجب  

 ةووذذلك نظراا لضعف االحال ةفردد ررغم ااررتفاعع نسبة االبطال 300 ال يیتعدىى عددد االشبابب االمهھاجريین خاررجج االقريیة    •

.يیة ووااررتفاعع تكلفة االسفر للخاررججااالقتصادديیة ألهھھھالى االقر  

خراانقة هھھھي االطوبب ووقطع االنخيیل. فى قريیة اال ةةاالحرفف االسائد •  

فى االكرمم وواالترحيیب بالغرباء وواالتعاوونن وواالسعى للعمل االتطوعى  ةمن االعاددااتت وواالتقاليید االمتمثل ةمجموع ةيیسودد االقريی •

ووختانن االبناتت ٬،  يیاممأأ ة اسباتت ووتحديید فترةة االعزااء لثالثوواالزووااجج االعائلى ووبعض حاالتت االزووااجج االمبكروواالتضافر فى االمن

.وومساعدةة االمحتاجج ةززماتت وواالتطوعع لخدمة االقريیووقت ااألاالوقوفف ٬، ووماززاالل مستمر   

االتى يیقومم بهھا  ةال اانن هھھھناكك بعض  االجهھودد االتطوعيیإإاالضعيیف وواالمتوسط مادديیا  ااهھھھا ووررغم مستو ةريیهھھھالى االقأأررغم فقر  •

مثل :  هھھھالى ألاا  
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مبنى  ةاالحاليی ةاالزررااعيی ةنن االجمعيیأأحيیث   ةززررااعيی ةررضض لبناء جمعيیأأبرعع االحج محمودد نورر االديین بقطعة ت -

  ةكمالل بنائهھا بالجهھودد االذااتيیستفى اا ةنشاء وواالمساهھھھمساساتت ووماززاالت تحت ااإلمؤجر ووقامم ببناء ااأل

.ززهھھھرىى فتيیاتت ااعدااددىى ووثانوىىأأهھھھالى لبناء معهھد ررضض من ااألأأاالتبرعع بقطعة  -  

  ة.ذذااتيی فى االبلدهه تبرعع ووجهھودد ةةمعظم االمساجد االمتوااجد -

  .االف جنيیهھ لبنائهھ 70هھھھالى ببتداائى االمتوااجد حاليیا تبرعع من ااألززهھھھرىى ااالبألاالمعهھد اا -

 100عن تجميیع مبلغ  ةةهھھھالى ووهھھھى عباررمن ااأل ةيیقومم بهھا مجموع ةاالخراانقمباددررهه تسمى مباددررةة عمارر هھھھناكك  -

  ةعلى كل عائلجنيیهھ  1000وو لديیهھ ددخل سنويیا بشكل ددووررىى ااووتحديید مبلغ  أأددنى على كل موظظف أأجنيیهھ كحد 

وولل مشرووعاتهھا بناء االمعهھد أأوو ةكثر ووتجميیع االمبالغ لتعميیر االقريیأأيیدفع  ةة من لديیهھ مقدرر مقتدررةة , ووكل 

.رىى للفتيیاتت االذىى تم االتبرعع لهھ باالررضضززهھھھااأل  

  ر.نن مبناهھھھا مؤجأل ةررضض لبناء جمعيیة االخدماتت بالقريیأأتبرعع االحج عوضض بقطعة  -

  ة.قريیررضض لبناء جمعيیة تنميیة االمجتمع بالأأاالتبرعع بقطعة  -

  .ررضضااألمبنى ووبال لهھ  تبرععاال ة تم مكتب االبريید االمتوااجد فى االقريی -

أأيیضا تبرعع.  مسجد االشيیخ على تبرعع -  

  ة. فى االقريی ةةسرأأ 400كفالة تقريیبا  يیتم -

االتعليیم :   
ططفالل : رريیاضض ااأل •  

 ةفى ثالثث مدااررسس اابتداائى فى االقريی قاعاتت 6ططفالل بمعدلل أأفصل رريیاضض  12 يیوجد بقريیة االخراانقة -

عن  ننخريین تابعيین لجمعيیة االقرأأنن االكريیم فى مبنيین يیبعدووأأد ستة وويیوج ةوااقع فصليین فى كل مدررسب

قرىى ووهھھھى فصولل غيیر بوااقع ثالثث فصولل فى كل مبنى يیخدمونن نجعيین من نجوعع اال ةبعض مساف

ةقريیلل ةكافيی  

االمرحلة ااالبتداائيیة :  •  

ووهھھھي  ةبتداائيیإإ ثالثث مدااررسس  تضم االقريیة -  

وو تصل  ططفاللأأفصل وو يیوجد بهھا رريیاضض  18باررةة عن االمشتركة ووهھھھي ع ااالبتداائيیة ةمدررسة االخراانق  -

منهھم   ةططالب ووططالب 730وويیبلغ عددد ططالبهھا ططالب ووططالبة  40االى  35كثافة االفصولل فيیهھا من 
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وو غيیابب وويیوجد بهھا أأال تسربب  بناتت وو ال يیوجد عجز فى االمدررسيین وواالمدررساتت وو  337بنونن  393

ططفالل. أأرريیاضض   

  330ووتضم   فصولل 10بتداائيیة االمشتركة ووهھھھي عباررةة عن مبنى مكونن من مدررسة االشيیخ صالح ااإل -

ططالب ووططالبة ووال يیوجد عجز فى االمعلميین  30االى  25وو تبلغ كثافة االفصولل من  ططالب ووططالبة

  تسربب.% وو اليیوجد 1ووتبلغ نسبة االغيیابب 

يیوجد وو فصولل 6 يیتكونن من  مبنى جديید ووجيیداالجديیدةة ووهھھھي عباررةة عن  ااالبتداائيیة االخراانقةمدررسة  -

أأنشطة حيیث اليیوجد حجرااتت  ططالب ووططالبة وو  40 ووططالبة ووتبلغ كثافة االفصل ططالب  289بهھ 

  .غرااضض تم ااستخداامهھا كفصلااألمتعدددةة  حجرةةيیوجد 

: االمرحلة ااالعداادديیة  •  

مبنى مؤجر قديیم متهھالك جداا عن   عباررةةفصل  ووهھھھى  11تتكونن من   وواالخراانقة االمشتركة مدررسة  -

كثافة . ووتترااووحح لعمل سورر جديید  ااألبنيیةمشرووخخ  ووقد تم مخاططبة هھھھيیئة  ههسورروويیل للسقوطط ووآآ

عددد  وويیبلغ  متر 4االى  3.5 مساحة االفصولل من٬، ووتترااووحح  ووططالبةططالب  35االى  30االفصولل من 

ووال تتعدىى  عادديیةووال يیوجد عجز بالمدررسيین وونسبة االغيیابب وواالتسربب  ووططالبةططالب  328االطالبب 

وولكن أأثاثاتهھا غيیر مناسبة. % 2  

جهھزةة االكمبيیوتر أأدوونن ب ةوولكن تم تسليیم ةلمانيیأأ ةنى كمنحبُ وو  ةةجيید ةمبنى حالت االجديیدةة االخراانقةمدررسة  -

ووال يیوجد بهھ  ةة أأيیضا اتت وويیوجد فيیهھ معامل لكن غيیر مجهھزوو تجهھيیز االمعامل فهھومبنى مشتركك بنونن ووبنأأ

ووتضم فصل  16 ووتتكونن من  ٬، وو مالعبأأووال يیوجد تليیفونن  ةجهھا ززيین كمبيیوتر حالتهھم غيیر صالح إإال 

نقص عددد االعمالل حيیث ال يیوجد تعاني االمدررسة من وو يیابب بهھا بسيیطة جداا.ططالب ووططالبة وونسبة االغ 540

ووال يیكفواا ااحتيیاجاتت االمدررسة٬، كما تعاني من نقص فى  نيیيیموسم وو ااثنانن  يینيیساسأأعمالل  4ال إإبهھا 

عرباتت االكسح مما يیسبب بعض االمشاكل.  

ززهھھھريي : االتعليیم ااأل •  
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عدااددىى بنيین وويیوجد بهھ إإمشتركك بنيین ووبناتت وويیضم معهھ فصولل بتداائى إإززهھھھرىى أأيیوجد فى االقريیة معهھد  -

 االمشتركةوويیخدمم كل االقرىى  ةثاثاتهھ قديیمأأغيیر مجهھز بشكل جيید وووو ووهھھھو مبنى قديیم  ووططالبةططالب  140

وواالحلة.وواالشعراانى  مطيیرةةجوسس ووجزيیرةة ااووجر االجماليیة م هھھھووقرىى  5ووهھھھم  االمحليیةةة معهھ فى االوحد  

 جداا سيیئة منطقةلى معهھد قوصص ووهھھھو متوااجد فى إإذهھھھب االفتيیاتت فبالتالي تاليیوجد معهھد ااعدااىى فتيیاتت   -

شخاصص االخاررجيین على االقانونن مما ووااأل وواالمفترسةحيیوااناتت االضالهھ وواالكالبب ووتعاني من ووجودد اال

عداادديي ووثانويي حيیث تم إإززهھھھريي بناتت أأهھھھالي االقريیة بناء معهھد .  وويیقترحح أأيیعرضض حيیاةة االفتيیاتت للخطر

رريي االعمل على جمع تبرعاتت لبنائهھ ووتجهھيیزااتهھ وومخاططبة مشيیخة ااألززهھھھر االتبرعع بقطعة أأررضض ووجا

ة.وواالجهھاتت االمانحة لدعم  

عامة منهھا : ةة لمشكالتت االتي توااجهھ االتعليیم بصوررهھھھناكك بعض اا •  

ططفاللضعف مستويیاتت ااأل -  

  م.مورر بابنائهھم وومتابعتهھووليیاء ااألأأعدمم ااهھھھتمامم  -

نن عددد كبيیر من أأعمالة ااططفالل موسميیة  حيیث  ةنسبهھھھناكك  ننأأااسة تقديیر ااالحتيیاجاتت االتعليیميیة كدتت  ددررأأ -

حصائيیاتت االمدااررسس إإاانن  من  رغمثناء موااسم  االحصادد بالأأسنة يیتغيیبونن  15االى  12الل من سن ططفااأل

كبيیرةة.وو تسربب بنسب أأنهھ اليیوجد غيیابب أأكدتت أأ  

االمجهھزةة.معامل نقص االوو جهھزةة االكمبيیوترأأوو االتعليیميیةقلة االوسائل  -  

االتعليیميیة االعمليیةضعف مشارركة االمؤسساتت وواالقيیاددااتت بالمجتمع فى  -  

.تدنى مستوىى االنظافهھ ووقلة االعمالل -  

  .ثاثثووااألجهھزةة ووااألللتالميیذ فى تعاملهھم مع االمراافق  االسيیئةاانتشارر االسلوكيیاتت  -

هھھھالي االقريیة أأوويیقترحح  •  

عمل مجموعة تقويیة من شبابب االجامعاتت باجر ررمزىى -  

  تنميیة ووعى ااوولٮاء ااألمورر -

  هھھھتمامم بتأهھھھيیل مجالس ااألمناءااإل -

  ذ.وكى لتوعيیة ووعالجج مشكالتت االتالميیمرشد سلتوفيیر  -
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.ميیةاالفصل االوااحد للقضاء على نسبة ااألفتح مدااررسس   -  

االصحة :   
ممرضاتت وو سبع تتكونن من ططابقيین يیعمل بهھا ططبيیب  يیوجد فى االقريیة ووحدةة صحيیة ووااحدةة وو مبناهھھھا جيید وونظيیف  وو •

طبيیب نظراا لعدمم على حسابب اال ةةجرصائيیتانن ووعامل ليیلى  يیعمل باألكتبهھ وو ااخ وو خمس صحيیاتت رراائدااتت  أأرربع وو

مكانيیاتت ووعدمم ووجودد ميیزاانيیةبسبب ضعف ااإل ةة مرتبهھم منذ فتر ااعلى االصندووقق وولم يیتقاضوأأرربعة   توااجد عمالل وومنهھم  

ددااررىى ليیستلمهھ يیذهھھھب ااإل % ووعندما 36تورريید حواالى لى االصحة وولهھا نصيیب من االإإيیتم تورريید ددخل االوحدةة  بالكامل  •

يیفاجىء بعدمم ووجودد ميیزاانيیة ووهھھھى االعباررةة االتى يیسمعهھا دداائما  لذاا يیحاوولل االعامليین فى االمستشفى عمل نوعع من ااالكتفاء 

ووررااقق ووعمل ااالستماررااتت كما هھانن  من كل حالة جديیدةة لتصويیر ااألاالذااتى حيیث تقومم مسئولة تنظيیم ااألسرةة بجمع جنيی

نيیهھاتت من حاالتت عمل االشهھاددااتت االصحيیة للمتقدميین االجددد  للتعليیم وواالكشف عليیهھم مقابل ج 10يیقومم االطبيیب بجمع مبلغ 

االوحدةة. هھھھذ اا االمبلغ وواالتصرفف بهھ للصرفف على االوحدةة  من أأددوويیة ووقطن ووشاشش ووخيیط ووما تحتاجهھ  

هھھھالى االقريیة أأ كما أأكد  ططبيیب االوحدةة أأنن ددووررهه ووقائى ووهھھھو ااكتشافف االمرضض مبكراا وواانهھ  يیستقبل االطوااررىىء ووأأنن معظم •

  يیتم خصم تلت  مقابل االدووااء لهھم وو سر يیوجد لهھا ملفاتتألنن ااأأعظمهھم من االسيیدااتت وواالرجالل ووووم ةةيیترددددوونن على االوحد

.بالمجانن يیضا بالوحدةة  ووسائل تنظيیم ااألسرةةأأيیوجد   •  

االنزالتت  كما أأكد االطبيیب وواالممرضاتت أأنن معظم االمرضي االذيین يیترددددوونن  على االوحدةة  يیعانونن من  االسكر٬، االضغط٬،  •

   .ططفالل لديیهھم حساسيیة صدرر خاصة  فى نجع ررجب بسبب اانتشارر صناعة االطوبب بكثرهه هھھھناككمعويیة ٬، وو معظم ااألاال

  : كما تعاني االوحدةة االصحيیة من كثيیر من االمشكالتت منهھا •

.كافيیة  فى االمستشفى  حيیث يیوجد عامل ووااحدةة وويیكثر من ااالجاززااتت االمرضيیة ةعدمم ووجودد عمال -  

  توليید.نساء وو  ةططبيیب عدمم ووجودد  -

.للحاالتت أأوو ميیزاانيیة لتصويیرهھھھا ةعدمم تواافر أأووررااقق ووااستماررااتت كافيی -  

ررسالل ططبيیب ااسنانن ليیعمل ثالثث إإبالغغ االوحدةة بانهھ سوفف يیتم إإنن ررغم اانهھ تم سنانن حتى ااألأأال يیوجد ددكتورر  -

.يیامم فى ااالسبوععأأ  

.ووجودد  نقص فى االتطعيیماتت على فترااتت -  

عدمم ووجودد ووحدةة ااسعافف -  
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  وواالقطن وواالخيیطنقص فى االشاشش  -

 ةيیوجد بالقريیة عيیاددةة خاصة فى االقريي مفتوحة منذ فترةة ططويیلة للدكتورر محمد محمودد ددااوودد وويیتردددد عليیهھا أأهھھھالى االقريی •

.نهھ ططبيیب باططنهھ إإال أأنن جميیع ااألهھھھالى بمختلف ااألمرااضض يیترددددوونن عليیهھإإبالل شديید  منهھم ٬، فهھو بالرغم من قإإووتالقى   

.ملونن بشكل جيید ووتتواافر فيیهھم ااألددوويیة إإلى حد مايیوجد فى االقريیة خمس صيیدليیاتت وو  يیع •  

خدماتت ااجتماعيیة أأخرىى :   
عن مبنى إإددااررىى  بهھ مكتب  ةةوو ملعب فهھو عباررأأاليیوجد بهھ ناددىى تضم االقريیة مركز شبابب  صغيیر جداا وومبناهه جيید  وو •

االقريیة  وولكنهھ يیعاني من عدمم ووجودد مالعب وويیقترحح  أأهھھھالي وويیقومم بعمل ررحالتت ووندووااتت حاسب ووصالة ااجتماعاتت

وو ااستخداامم أأفنيیة االمدااررسس أأوو تأجيیر أأ  تخصيیص قطعة أأررضض بجواارر االمدررسة كملعب صغيیر ووجاررىى تخليیص أأووررااقهھا

شخاصص لعمل االدووررااتت االريیاضيیة بهھا. حيیث اليیوجد أأىى نوعع من متسعة فى االقريیة االتى يیمتلكهھا ااألبعض ااألررااضى اال

كيیلو  2للرجالل ووتبعد  جد بهھ أأماكن قليیلة معظمهھاااألماكن االترفيیهھيیة فى االقريیة ووأأقربب مكانن هھھھو مركز قوصص وويیو

 عشر كثر من أأللرجالل مثل االقهھاووىى وواالتى تبلغ  كيیلو وولكن يیوجد بعض االمنافذ 25قصر ووتبعد حواالى وومحافظة ااأل

يیستغلهھا وو  قهھاووىى منهھا ما هھھھو مرخص وومنهھا ما هھھھو غيیر مرخص ووبعض ااألررااضى االوااسعة ملك لألفراادد ووملك للدوولة

ووبعض االدووررااتت االريیاضيیة.   االكرةة االشبابب فى لعب  

االى  باالضافةهھھھذاا  االقريیة  حاجةووهھھھو اليیكفى   ااسطواانة  3200يیوززعع تقريیبا  ااسطوااناتت غازز وو  مستوددعع بالقريیة يیوجد  •

يیعاني  ٬، وو  كفى اليیيیضا ووأأكملهھا أب االمحليیة االوحدةةخدمم هھ يیوولكن ااسطواانة  200بب ألحد االشبابب االخريیجيین  مشرووعع

باعع للمستهھلك بأرربعة عشر جنيیهھاتت  بثمانيیة جنيیهھاتت  ووتُ االمستوددعع  حيیث تباعع ااالسطواانة في ااررتفاعع سعرهھھھا  ااألهھھھالي من

وواالتي يیصل سعر ااالسطواانة بهھا االى خمس ووعشروونن جنيیهھا. للسوقق االسوددااء وويیلجأ ااألهھھھالى   

جواالل صغارر وويیشكو ااألهھھھالى  من قلة االعيیش حيیث  11 غيیف بمعدلل رر 5000مخبز ووااحد يینتج تقريیبا االقريیةيیوجد فى  •

 ٬، كما يیوجد  االقريیةخر فى مخبز أأهھھھو تشغيیل تحتاجهھا االقريیة كبر االخدماتت االتى أأنن من أأاليیكفى ااستهھالكهھم وويیروونن 

يینتجونن االحلويیاتت وواالعيیش االفيینو. ن خاصيین وولكنمخبزيی  

مم بتقديیم بعض االخدماتت للقريیة  مثل صرفف يیوجد بالقريیة مكتب بريید ووهھھھو عباررةة عن مبنى قديیم ووغيیر مجهھز وويیقو •

من نقص االموظظفيین وواالتجهھيیزااتت. معاشاتت ووددفاتر االتوفيیر وواالحوااالتت االفورريیة ووبيیع ططواابع االدمغاتت. كما اانهھ يیعاني   
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فدنة ووثالثث مقابر مشتركيین  مع بعض االقرىى أأ 7تانن  ددااخل االبلد تبلغ مساحتهھم يیوجد خمس مقابر  بالقريیة منهھم  ااثن •

قريیة االخراانقة منهھا االربع فى كل ووااحدةة ووهھھھم مقبرةة  االشعراانى وومقبرةة جرااجوسس وومقبرةة االمعرىى.وويیبلغ نصيیب   

االوضع ااالقتصادديي وواالبيیئي:   

االزررااعة :  	  
 ةة فداانن ذذرر 472فداانن قصب سكر وو 417فداانن منزررعع منهھا  953حواالى بالقريیة  ااألررااضى االزررااعيیة تبلغ مساحة  •

ثم االقمح وواالخضرووااتت ووال يیوجد  االرئيیسيیةمن االمحاصيیل ةة حيیث يیعتبر قصب االسكر وواالذرر متنوعة٬، وواالباقى ززررااعاتت 

.ظظهھيیر قريیة االعليیقاتت هھھھو  قربب ظظهھيیر صحرااووىى لهھاووأأبالقريیهھ ظظهھيیر صحرااووىى   

 االزررااعيیةررااضى ااألهھھھالى لبعض ااألبعد صناعة االطوبب ووبالرغم من اامتالكك  االقريیةفى  االثانيیة االحرفة االزررااعةتعتبر   •

ااالتيیة: ال اانهھم يیعانونن من اانخفاضض االمستوىى ااالقتصاددىى ووذذلك بسبب االمشكالتت إإ  

سعر ططن االقصب مع االجهھد االمبذووللعدمم تناسب   -  

  االقصب نهھا تتركز في ألحصيید االقمح عدمم تواافر عمالة في  -

االسمادد عدمم كفايیة   -  

  االرىى قديیم ووغيیر مناسب -

االطبقة  ووااستخداامم  االزررااعيیةررااضى ااأل خصوبتهھا بالتدرريیج بسبب تجريیف ااألررااضي االزررااعيیة  تفقد -

  االقريیةوولى فى ااأل ألنهھ االحرفة ووااستخداامهھا فى صناعة االطوبب هھا االعليیا من

االبسيیطةمكانيیاتهھا  إإ بدوورر بسيیط فى حدوودد إإالالتقومم  االزررااعيیة االجمعيیة -  

بالليیزرر ووشرااء االكيیماووىى  وواالتسويیةمن حيیث االرىى  االزررااعةجداا فى  كبيیرةةيیتحمل االمزااررعع تكاليیف  -

  من االسوقق االسوددااء ووااألسمدةة

  .بالليیزرر وواالبنزيین وواالسوالرر وواالتسويیةيیضا فى االنقل أأيیتعثر االمزااررعع  -

: تيیةالي االقريیة االحلولل ااآلأأهھھھ رححوويیقت •  

فى حصادد االقمح االزررااعيیة االميیكنةمثل  االحديیثةالتت باأل االزررااعيیةتدعيیم االجمعيیاتت  -  

  مناسبةسعارر بأ ةةسمدتوفيیر ااأل -

  عمل ررىى مطورر -
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  جرااءااتت ااستخرااجج االحيیاززااتتإإتسهھيیل  -

  ررفع سعر ططن االقصب ااثناء شراائهھ -

 

االزررااعيیة: االجمعيیهھ  •  

هھھھالى بنصف قيیرااطط ووقامم ببناء ااألحد أأمؤجر ووقد تبرعع  مبناهھھھا وولكن  االقريیةفى  ةززررااعيی ةيیوجد جمعيی -

تحت االتأسيیس وويیتم جمع االتبرعاتت الستكمالهھ وونقل  ددوواارر ووماززاالل االمبنىأأبما يیعاددلل خمس  للجمعيیةساساتت ااأل

االقريیة.خرىى ددااخل أأددوواارر فى مشارريیع ووخدماتت ااألباقى االزررااعيیة ووسوفف يیتم ااستغاللل  االجمعيیة  

تتمثل فى وواالتي  تقدمم بعض االخدماتت للمزااررعيین االحاليیة االجمعيیة •  

  فاتتووااآل االضاررةةمكافحة االحشائش  -

توفيیر االسمادد  حسب االمتاحح -  

اامتالكك حيیاززهه للجمهھورر ووررااقق عدممأأختم  -  

  االزررااعيیةاالمبيیدااتت توفيیر  -

االتاليیة :  االمشكالتتوولكن تعاني االجمعيیة من  •  

وواالكيیماوويي سمدةةااأل نقص  -  

نهھم ألوو أأستخرااجج ااالفى  االحكوميیةما للمعوقاتت إإووذذلك  حيیاززةة االلذيین ال يیمتلكونن  يیوجد االعديید من االمزااررعيین -

وولكن يیرفض االبنك  االقريیةررسالل كشوفف لبنك ووإإبحصرهھھھم  االجمعيیةررااضى ووتقومم هھھھذهه ااألووااضعى يید على 

ااألسمدةة.تسليیمهھم حصتهھم من   

وواالكيیماووىى  مدةةسااألبدوونن حيیاززااتت لكى تاخذ نصيیبهھا من  مررااضيیهھأأر يیجبتأ ررااضى ااأل يیقومم بعض مالكك  -

  االسوددااء. فى االسوقق  ووبيیعهھا 

من   اتت جنيیهھ ست وويیتم ررىى االقيیرااطط تقريیبا بلماتورر يیعمل بااالقريیة وو االقديیم االسائد فى فهھو من االنوعع االرىى أأما عن  •

ووبالتالى تؤثر   منتظمةنن ميیاهه االرىى غيیر أأررااضى حيیث ااألفى االتنوباتت فى االترعع لرىى  مشكلةوويیوجد  االخاصةاالماكيیناتت 

للمزااررعيین وومن  االخاصةوواانما يیعتمد على االموااتيیر  االقريیةال يیتواافر ررىى بشكل قوىى ددااخل  هھنأأكما  ٬، على االمحاصيیل 

جر وواالميیعادد لذاا يیعانى ااألصحابب االموااتيیر من حيیث أأووال يیمتلك موتورر يیتحكم فيیهھ  صغيیرةةررضض أأطعة يیمتلك ق
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اليیجد  اكذلك من مشكلة تواافر االبنزيین وواالسوالرر لتشغيیل موااتيیر االرىى فاحيیان االقريیةاالمزااررعيین من مشكلة االرىى ددااخل 

االزررعع.االمزااررعع االوقودد فيیموتت   

االقريیةعمل ررىى مطورر ددااخل وو  تنظيیم عمليیة االرىى وواالتنوباتت للترععوو   توفيیر مصاددرر ررىى وويیقترحح أأهھھھالى االقريیة  •  

  االترعع : 

حيیث يیصب فيیهھا  ملوثةحتى االمقارريین وولكن هھھھذهه االترعع االقريیة من  االممتدةة وواالترعة ترعتانن ووهھھھما االجماليیة بالقريیةيیوجد  •

بالحشائش وواالقاذذووررااتت ووال  مليیئةنهھا إإاالغسيیل االكلوىى لمستشفى قوصص كما  مخلفاتت مصنع االسكر وولب االوررقق ووكذلك

خرىى لذاا تسبب االكثيیر من أأ ناحيیةاالحديید من  ووللسكة ناحيیةللطريیق االرئيیسى من  تُنظف باستمراارر  ووهھھھي موااززيیة

تغطيیة االترعع لتخفيیف االحوااددثث ووتوسيیع االطريیق ٬، ووعمل االريي االمغطى. ي هھھھالأل. لذاا يیقترحح اا االحوااددثث وواالمخاططر  

االبطالة :  	  
% وويیوضح 30يیث تبلغ نسبة االبطالة االمشكالتت االتى يیعانى منهھا االشبابب فى قريیة االخراانقة حكبر أأتعتبر االبطالة من  •

ووقافف ٬، وولكن بدأأ ابب في االشرططة ووااألهھھھالي االقريیة اانهھا لم تكن هھھھكذاا من خمس سنوااتت حيیث تم تعيیيین عددد كبيیر من االشبأأ

من مصنعى االسكر  لرغم من قربب االقريیةهھھھالي االقريیة اانهھ باأأيیشكو كما خريیجيین حتى ووصل لهھذاا االحد. بعد ذذلك ترااكم اال

.  فراادد قليیليین جدااأأال هھھھالي من االتلوثث االناتج عنهھم ٬،  إإال اانهھ ال يیتم تعيیيین إإوواالوررقق ووتضررر ااأل  

يیعمل معظم شبابب االقريیة في صناعة االطوبب وواالزررااعة ووقطع االنخيیل وويیقومم بعضهھم بفتح محالتت صغيیرةة٬، كما يیقومم   •

خر يیسافر االى محافظاتت أأخرىى  مثل االغرددقة  الررتفاعع تكاليیف االسفر وواالبعض ااأل االى االخاررجج نظراااالقليیل بالسفر 

ووأأسواانن وولكنهھم متوقفيین ااألنن لقلة االسيیاحة.  

 يیعانونن بسبب االمشكالتت االتى عن االعمل  االعاططليین  خاصةاالمخدااررااتت بيین االشبابب  تعاططي ظظاهھھھرةة  االقريیة تنشر فى  •

لمهھورر ووتكاليیف االزووااجج  وواالبعض لزووااجج نظراا للغالء ووااررتفاعع ااووجودد فرصص عمل ووعدمم االقدررةة على اا منهھا من عدمم

  خر من االشبابب مسئولل عن أأسر باكملهھا بسبب موتت ااألبب أأوو مرضهھ أأوو ااالنفصالل بيین ااألمم ووااالبب.ااأل

االحصادد فى موااسم  15االى  12سن  ططفالل من خاصة في  نجع ررجب حيیث يیعمل ااأل ططفاللأأيیوجد بالقريیة عمالة  كما •

  لتوفيیر مصارريیفهھم.

يیقترحح شبابب ووفتيیاتت  االقريیة عمل بعض االمشرووعاتت لتشغيیلهھم مثل:  •  
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ووررشش لتصنيیع ٬،  للطوبب مصانع ٬،لباننجن  وومعامل تصنيیع منتجاتت ااألمشارريیع مكن االخيیاططة ووتربيیة االموااشي وواالدوواا 

وواالذررةة ااستغاللل االمنتجاتت االزررااعيیة لعمل مشارريیع صغيیرةة مثل االقصب . كما يیقترحونن االجريید وو منتجاتت االمتنوعة

يیض تحديید نسبة من أأهھھھالي االقريیة للعمل بالمصانع االمجاووررةة كتعووو  قرااضض  االشباببإإفعيیل صندووقق توو   وواالقمح وواالجريید

من أأضراارر االتلوثث االناتجة عنهھم  

ااالحتيیاجاتت ااألساسيیة للقريیة وواالمشرووعاتت االمقترحة من ووجهھة نظر ااألهھھھالي:    	  
وواالمشرووعاتت االمقترحة من ووجهھة نظر ااألهھھھالي: يیوضح االجدوولل االتالي ااالحتيیاجاتت ااألساسيیة للقريیة  

 

االمجالل  

 

 

االقضايیا / ااالحتيیاجاتت / االمشكالتت  

 

االحلولل االمقترحة   

 

االتعليیم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورر بابنائهھم ووليیاء ااألأأعدمم ااهھھھتمامم  •

وومتابعتهھم مما يیتسبب في ضعف 

مستويیاتهھم  

ططفالل موسميیة  أأووجودد نسبة عمالة  •  

 

االكمبيیوتر قلة االوسائل االتعليیميیة ووأأجهھزةة  •

وونقص االمعامل االمجهھزةة.  

ضعف مشارركة االمؤسساتت وواالقيیاددااتت  •

بالمجتمع فى االعمليیة االتعليیميیة  

اانتشارر االعاددااتت وواالسلوكيیاتت االسيیئة ألططفالل  •

االمدااررسس   

ميیة بالقريیة جودد نسبة أأوو •  

عمل مجموعة تقويیة من شبابب االجامعاتت  •

باجر ررمزىى  

 

ااألمورر بأهھھھميیة االتعليیم تنميیة ووعى أأووليیاء  •  

 

مخاططبة ووززااررةة االتربيیة وواالتعليیم بتوفيیر  •

   .االوسائل االتعليیميیة ووااالجهھزهه االالززمة

ااالهھھھتمامم بتأهھھھيیل مجالس ااألمناء  •  

 

توفيیر  مرشد سلوكى لتوعيیة ووعالجج   •

مشكالتت االتالميیذ   

االفصل االوااحد للقضاء على فتح مدااررسس   •

ميیةنسبة ااأل  
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االصحة   

عدمم ووجودد عمالهھ كافيیة  فى االمستشفى   •  

ططبيیب نساء ووتوليید ووال أأسنانن. عدمم ووجودد  •  

 

ووجودد  نقص فى االتطعيیماتت على فترااتت. •  

عدمم ووجودد ووحدةة ااسعافف •  

 

مخاططبة االمسئوليین لتوفيیر االعمالة االكافيیة  •  

 تجديید ووتنويیع ااالختصاصاتت ددااخل •

سنانن االوحدةة مثل االنساء وواالتوليید ووااأل  

توفيیر االتطعيیماتت االالززمة  •  

مخاططبة ووززااررةة االصحة لتوفيیر ووحدةة   •

ااسعافف  

 

االزررااعة   

االزررااعيیة  عدمم فعاليیة االجمعيیة •  

 

 

عدمم كفايیة االسمادد  •  

عدمم تناسب سعر ططن االقصب مع االجهھد  •

االمبذوولل  

بعض االمزااررعيین ليیس لديیهھم حيیاززةة  •  

تفعيیل ددوورر االجمعيیة االزررااعيیة ووتدعيیمهھا    •

باألالتت االحديیثة مثل االميیكنة االزررااعيیة  

 

توفيیر ااألسمدةة بأسعارر مناسبة  •  

  ررفع سعر ططن االقصب ااثناء شراائهھ •

 

تسهھيیل إإجرااءااتت ااستخرااجج االحيیاززااتت  •  

 

 

ااحتيیاجاتت االمجتمع االمحلى على أأساسس فئويي :  
 

االشبابب   

 

االرجالل   

 

االسيیدااتت االفتيیاتت وو   

تجديید ووتطويیر مركز االشبابب  •

وواانشاء مالعب مفتوحة   

توفيیر فرصص عمل عن ططريیق  •

عمل مشرووعاتت صغيیرةة تخدمم 

تجديید ووتطويیر مكتب االبريید  •  

تفعيیل ددوورر االجمعيیة االزررااعيیة  •

ووززيیاددةة اانشطتهھا  

سعارر قصب االسكر أأررفع  •  

نشاء مخبز أأخر لسداادد إإ •

ااحتيیاجاتت ااألهھھھالي من االعيیش   

عمل مشارريیع صغيیرةة لتحسيین  •

ددخل االفتيیاتت   
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االقريیة   

توفيیر عربة ااسعافف •  

صيیانة شبكاتت االماء  - •

وواالكهھرباء  

تحسيین االطرقق وومقاططيیر  •

صب االق  

اانشاء ااماكن ترفيیة للسيیدااتت •  

توفيیر ااسطوااناتت االغازز •  

ررعايیة االحاالتت االخاصة  •

بالقريیة   

 

 

االمواارردد االمتاحة بالقريیة :   
:  ااووال االمواارردد االبشريیة  

با االى جنب في قويیة ووعاددااتت ووتقاليید تقومم على االتعاوونن وواالوقوفف  جنتتمتع قريیة  االخراانقة بوجودد  قدررااتت بشريیة  •

. من االمستويیاتت االمادديیة االضعيیفة رغم بالعمالل االتطوعيیة ززماتت ووااألأأووقاتت ااأل  

  ل االقريیةمنهھا ددااخ يیوضح االجدوولل االتالي بعض االمواارردد االبشريیة االتى يیمكن ااالستفاددةة •

مم ااالسم  ةاالوظظيیف   

1 محمد حمزهه  - ططبيیب   

2 االستارر جادد االكريیمعبد  - موظظف   

3 منصورر عبد االفتاحح - ددكتورر جامعى   

4 عبد االحميید االنجارر - مدررسس باالززهھھھر   

5 يیوسف االنجارر - موظظف   

6 فتحى االنجارر - ااددااررىى بالوحدهه االصحيیهھ   
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7 محمد عبد االشافى - ددكتورر جامعى   

8 عاددلل كامل - ددكتورر جامعى   

9 اانتصارر - ططبيیبهھ   

10 عبد االحميید - مستشارر   

11 صالح - مستشارر   

12 عاططف بكرىى  - مديیر مدررسهھ   

13 محمد على - مديیر مدررسهھ   

14 ررجالل االديین  - أأئمة االمساجد   

15 اابونا بشونا  - بابا كنيیسة ماررىى جرجس برااجوسس   

16 االحج عوضض - ااعيیانن االبلد   

17 االحج عبد االسالمم - ااعيیانن االبلد   

18 االحج اابو االسعوددااحمد يیونس - ااعيیانن االبلد   

19 االديیناالحج محموددنورر  - ااعيیانن االبلد   

 

 

ثانيیا االمواارردد االطبيیعيیة وو  ااالقتصادديیة   
ااالررضض االتي تمتد من نجع االيیمني االى جرااجوسس تتمتع هھھھذهه االقريیة بوجودد أأررااضى كثيیرةة للدوولة وومنافع بدااخلهھا مثل(  • - 

وومن كبرىى حمزهه االى قوصص)  
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ماكن فى جمعيیة أأيیوجد داامهھا أليي أأنشطة كما االتي يیتم االعمل بهھا ٬، يیمكن ااستخ يیوجد أأماكن فى االجمعيیة االزررااعيیة االجديیدةة •

  .نن االكريیم ووتنميیة االمجتمعآآاالخدماتت وواالقر

.وواالقمح ووجريید االنخيیل وواالذررةةمثل قصب االسكر  االزررااعيیة منتجاتت تنتج االقريیة االعديید من اال •  

	وواالتنظيیميیة االمؤسسيیةاالمواارردد ثالثا    :  
مع االمنظماتت وواالتي تتعاوونن   ااألهھھھليیةمنهھا االجمعيیاتت  االقريیةيیوجد االعديید من االمؤسساتت االتى تلعب ددوورر كبيیر فى ددعم  •

.  االى تنميیة االوعى االثقافى وواالديینى باالضافة  ووجمع االتبرعاتت ووتركيیب االمراافق وواالخدماتت االقريیةخرىى لدعم ااأل  

للحد من االفقر االفقيیرةةسر ااأل بدعممؤسسة محمد محمودد بقوصص  تقومم  •  

االقريیة لتعميیر وواالتى يیتم جمع تبرعاتت من خاللهھا  االخراانقةمباددررةة عمارر  •  

هھھھليیةاالجمعيیاتت ااأل •  

جمعيیاتت أأهھھھليیة ووهھھھم 6يیوجد بالقريیة   

1 4جمعيیة تنميیة االمجتمع       - للخدماتت  ةلخيیريیاالجمعيیهھ اا -  

2 5نن االكريیم        آآجمعيیة االقر - جمعيیة االمنارر  -  

3 6جمعيیة شبابب االخيیر            - شمس االجنوبب  -  

ما جمعيیاتت  أأة وولهھا أأددوواارر كبيیرةة فى االقريیة ٬، نن االكريیم تعتبر جمعيیاتت قديیمآآوواالخدماتت وواالقراتت تنميیة االمجتمع جمعيی

نن  أأتكويینهھا ووتقومم على االتبرعاتت كما االمنارر ووشبابب االخيیر ووشمس االجنوبب جمعيیاتت حديیثة فى بداايیة نشاططهھا ووعملهھا وو

جمعيیة شمس االجنوبب جمعيیهھ نسائيیة.   

: جمعيیة االخدماتت   

التبرعع بقطعة أأررضض لبناء مبنى لهھا ووتقومم بأعمالل كبيیرةة فى جج عوضض بالحمبنى مؤجر وولكن قامم اا •

مثل : االقريیة  

ااستخرااجج شهھاددااتت ميیالدد ووررقم قومى مجانا لغيیر االقاددرريین وولساقطى االقيید  –كفالة اااليیتامم 

ابب االجامعاتت  لشب ددووررااتت تنميیة بشريیة – عمل ندووااتت – عمل ددووررااتت رريیاضيیة  -
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االمتفوقيین االتعاوونن مع مصر االخيیر  االطلبةووشعر ووتكريیم  ووددووررااتت ثقافيیة ووخطابة

تيیسيیر ٬،  نظاررةة 36عمليیهھ قلب ووتفصيیل  27عمل لتوصيیل ووصالتت ميیاهه لغيیر االقاددرريین وو

.االف جنيیهھ 12لحد من االفقر ووقدررهھھھا منحة ااووتقديیم  االزووااجج   

جمعيیة االقراانن االكريیم:        

قامة مجموعاتت تقويیة إإ٬،  ريیمنن االكآآن االخدماتت مثل تحفيیظ ووتعليیم االقرتقدمم االعديید م -

ماكن مفترقة بالقريیة ٬، فصولل محو أأميیة ٬، أأفصولل  رريیاضض ااططفالل في  6ميیذ ووبهھا للتال

تركيیب ووصالتت كهھرباء ووماء ووتوززيیع لحومم  ٬، أأسرةة 20حيیث تكفل أأكثر من  مم أأيیتاكفالة 

  .سرووموااشى لبعض ااأل ةمشرووعاتت مكن خيیاطط –على االفقرااء  وومالبس

  وواالبيیئة جمعيیة تنميیة االمجتمع 

أأسرةة  30وززيیع االمساعدااتت االعيینيیة لعددد مع مؤسسة مصر االخيیر فى ت تتعاوونن االجمعيیة -  

كيیلو لعددد  500حيیث تقومم بتوززيیع   ضاحىووررمانن لتوززيیع لحومم ااألتتعاوونن مع جمعيیة ااأل -

ااسرةة 200بطانيیة لعددد  200ااسرةة وو 250  

سرةة بالقريیة أأ 136ززيیع  كاررتونة ررمضانن على تعاوونن مع بنك االطعامم االمصرىى فى توت -

فى مشرووعع االحد من االفقر  مؤسسة االمهھندسس محمد محمودد االخيیريیةالتعاوونن مع ب  

  وو ندووااتت دديینيیة قامة ددووررااتت ررمضانيیةإإ -

جمعيیة االمنارر   

 ةيیم مجموعتقدووتقومم بشائهھا منذ عامم تقريیبا إإنتم  دووق اثث كافى أأثعباررهه عن مبنى مؤجر اليیوجد بهھ  -

مومة وواالطفولة.ثقافيیة ووررعايیة ااأليیة االمحليیة  وواالمن االخدماتت مثل االتنم  

 

 

 


