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االمالمح االعامة للقريیة :   
مابيین نجع حماددىى وو قنا  35تقع  قريیة االمرااشدةة بيین االنيیل وو االصحرااء ووهھھھى إإحدىى قرىى مركز االوقف وو تقع عند االكيیلو  •

يیة قنا. تحدهھھھا من االجنوبب قريیة ددندررةة االتابعة لمركز من ناحيیة االغربب ٬، ووهھھھى أأوولل قريیة من قرىى مركز االوقف من ناح

تبر نجع عربب االصبحة أأوولل قنا وومن ناحيیة االشمالل قريیة االوقف وو من االغربب االصحرااء وو من االشرقق نهھر االنيیل ٬،  وو يیع

.خر نجع فى االقريیة هھھھو نجع االبيیومى من حدووددهھھھا مع قريیة االوقفأأووبهھ االقريیة من حدووددهھھھا مع قريیة ددندررةة  أأنجع تبد  

تواابع ووهھھھم  ( االمرااشدةة االبلد  18نجع ررئيیسي وو 14تتكونن االقريیة من  • االعربب وو االنجاجرةة  - عربب االصبحة –االمنشيیة  - - 

–ة منشيیة نجع االجنيین –نجع االمعاتيیق  –نجع سليیمانن  –نجع االجامع –نجع مكى  –االبيیومى  –نجع االجنيینة –االعريیناتت 

ابديین ع عنج –االحفيیانيین  – ةعزبة كلوت–نجع مكى  –على حسن  نجع االطبابلة - - نجع علي  –بو كرااررةة أأ نجع  -

منصورر ) نجع عبادديي –نجع االمهھارريیيین  –نجع حسانن   -  

ناثث . إإ 14350ذذكورر وو  15650لف نسمة منهھم أأ 30حواالى  هھاعددد سكانيیبلغ  فداانن وو  5000تبلغ مساحة االمرااشدةة  •

أأسرةة . 6000نن االقريیة بهھا أأفراادد مما يیعنى أأ 5سرةة وومتوسط عددد ااأل  

ررشادد االناسس قديیما فى االصحرااء .إإيیعملونن فى اا هھھھلهھا   كانوأأسم ألنن سميیت قريیة االمرااشدةة بهھذاا ااإل •  

تعتبر االزررااعة االحرفة ااألوولى بالقريیة  لذلك يیعد االمزااررعونن من أأكبر ططبقاتت االسكانن بهھا سوااء مالكك ااوو مستأجريین أأوو  •

األجهھزةة االمختلفة بالدوولة.موظظف ب 500عامليین. ووال تتعدىى نسبة االعامليین بالحكومة فى االقريیة   

ااألووضاعع ووااالحتيیاجاتت :   

االوضع ااالجتماعي وواالثقافي :  	  
سم إئالتت عاشت كل منهھا في نجع ووسمي بكل سكانن قريیة االمرااشدةة وو تواابعهھا من االعربب وولكن تقسم االقريیة االى عا •

.مثل االعربب وو االنجاجرةةاالعائلة   

ررغم بعض حيیيین وويیسودد االودد ووااأللفة بيینهھم ووبيین قبيیلة االعربب يیاالمسخوةة ش فى قريیة االمرااشدةة مجموعة من ااأليیعيی •

. قريیة هھھھى االتعاوونناالهھھھل ألوولكن االسمة االغالبة  ٬،  االديینى وو  االحاالتت االفردديیة من االتعصب االقبلى  
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للقريیة  قتصاددييااألسلحة  كما  أأنن ضعف االمستوىى ااإلقتناء إإدةة  االعيیش فى سالمم وو ال يیحاوولونن يیفضل أأهھھھل قريیة االمرااش •

لى توفيیر لقمة االعيیش غيیر مباليین بالمشاكل االقبليیة بالرغم من  ووجودد بعض إإهھھھلهھا  يیسعونن أأالبيیة االعظمى من جعل االغ

رىى مثل أأبناء قرىى ااخ ع سلحة وو يیثيیروونن بعض االمشكالتت ممناططق االصحرااوويیة االذيین يیحملونن ااألمن ساكني اال

ررااضى صحرااوويیة وو قامواا بزررااعتهھا. أأخذوواا أأاالحجيیرااتت وو االسمطا االذيین   

وو مجتمع ذذكوررىى  لكنهھ غاثة االجارر ووإإلى مجموعة من االعاددااتت االحسنة مثل االتعاوونن وو االمحبة وو إإ يیميیل أأهھھھل االقريیة  •

٬،  كما توجد بعض االعاددااتت االسيیئة مثل االزووااجج االمبكر للفتيیاتت وو عدمم تعليیم االفتيیاتت٬، ليیس  لهھا نفوذذ  االمرأأةة  شخصيیة

كما  ٬، لهھا بصمة فى االمجتمع فهھى شريیكة فى االحقل تعمل بهھ نن تصنعاانن االمرأأةة االمرااشديیة ااستطاعت أأووررغم ذذلك نجد 

نصب االمأذذوونة االتى قاددتت معركة مع االرجالل بالقريیة فى محاوولة تقدمهھا لم  مثلأأنفسهھن ثباتت إلنن بعض االنساء حارربن أأ

قضاء ررضى وو لكن بعد حكم اال االفكرةةهھھھالى وو حارربوهه لعدمم تقبلهھم ااألهھھھذاا االترشيیح بالرفض من  مأذذوونة االقريیة . وو قوبل

مم ل مع االمرأأةة وو عدمم خرووجهھا وو عداالتعامفي  االعاددااتت وو االتقاليید بالقريیة  هھ بالرغم من قسوةة نإإ االجميیع . وويیتضح من ذذلك

. على االوقوفف في ووجهھهھا  وو ااثباتت حقهھم قاددررااتت توجد نساء  ٬،  ااستكمالل تعليیمهھا  

 

االتعليیم :   
يیوجد بالقريیة عددد من مدااررسس بالمرااحل االتعليیميیة االمختلفة توززيیعهھا كالتالي :   

رريیاضض أأططفالل بتداائيإإ  عدااددىىإإ  ثانويي  فصل ووااحد  ززهھھھرييأأ   

6  10  4  1  3  1  
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عددد االتالميیذ بكل قريیة بالمرااحل االمختلفة: -  

 

مرحلة رريیاضض ااالططفالل   

 

االتعليیم ااألساسي   

 

االتعليیم ااالعداادديي   

 

االتعليیم االثانويي   

 

مدااررسس االفصل االوااحد   

االنجع  عددد االتالميیذ   االنجع   عددد  

االتالميیذ   

االنجع  عددد  

االتالميیذ   

االنجع  عددد  

االتالميیذ   

عربب االصبحة   32  

االشعلة   34 االشعلة    866 االمرااشدةة  

ااإلعداادديیة   

750 االمرااشدةة  

االثانويیة   

296 االعريیناتت    16  

االعربب وواالنجاجرةة   68 االعربب  

وواالنجاجرةة   

500 علي  

حسن   

149 علي حسن     22  

نجع االجامع   30 نجع مكي    441 نجع  

االجامع   

149      

نجع مكي   36 علي حسن    172 االعربب وو  

االنجاجرةة 

تعليیم 

ااساسي  

620      

عمر بن   

االخطابب   

510        

 

على حسن توززيیع االمدااررسس ال يیتناسب مع االتوززيیع االسكانى للقريیة فمثال منطقة نجع من االجدوولل االسابق نالحظ أأنن   •

رريیاضض ااألططفالل وو مدااررسس االمرحلة بتداائيیة ووفصولل  رريیاضض ااألططفالل وو بالعمومم فصولل تعانى من نقص االمدااررسس ااإل

  بالقريي. بتداائي غيیر كافيیة ااإل
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 االتي قد بتداائيیة ووبهھا مثل مدررسة عمر بن االخطابب ااإل مستمرةة للسقوطط  وو ررغم ذذلك االدررااسة ةيیلآآتوجد بالقريیة مدااررسس  •

  . ههتم صدوورر قراارر إإززاالة لهھا وو حتى ااآلنن لم يیتم تنفيیذ

.مدررسة االمرااشدةة ااإلعداادديیةمثل   تلميیذ  58 كثرةة االكثافة ددااخل االفصولل حتى ووصل عددد االطالبب بالفصل االى •  

2لى مدااررسهھم مابيینإإتى يیقطعهھا االمتعلميین للوصولل االتترااووحح االمسافة ٬، حيیث   بعيیدةة عن مكانن سكن االتالميیذاالمدااررسس  • - 

دمم ووجودد ووسيیلة موااصالتت ووذذلك يیرجع االى عااألقداامم ٬،  ووقد يیكونن ووسيیلة االموااصالتت هھھھي االسيیر على كيیلو متر ٬،  9

. ططفاللألمناسبة ل  

 –االفيیزيیاء  –االتخصصاتت مثل ماددةة االكميیاء  مدررسييیوجد نقص شديید جداا فى االمدررسيین بمدااررسس االقريیة وو خاصة  •

  رريیاضيیاتت.

وولكنهھا    192بمنطقة االمنشيیة وو عددد ططالبهھا ووتوجد   نجع32 ززهھھھرىى  وو تخدمم ألتعليیم االليیوجد بالقريیة مدررسة ووااحدةة  •

2تتفاووتت من بمسافاتت تبعد عن كل االنجوعع  ر يیبعض ووسيیلة موااصالتت وو االبعض ااالخر يیساالووقد يیجد  يیلو متر ك 9 -

ووتعاني االمدررسة وواالتى أأنشأتت  بالجهھودد االذااتيیة من نقص شديید في االوسائل االتعليیميیة  حيیث ال يیوجد معمل  على ااالقداامم. 

.ررضيیةبالطط باأل ال يیوجد بهھ  نن االدوورر االثالث بالمدررسةأأكما ووال حجرااتت أأنشطة ٬،   

يیعاني االتعليیم في االقريیة من بعض االمشكالتت منهھا :   

لى عدمم إإقبالل أأووليیاء ااألمورر لتعليیم فتيیاتهھم وو إإتت حيیث االعاددااتت وواالتقاليید تؤددىى   االفتيیا االتسربب من االتعليیم  خاصة •

ربب خاصة فى نجع االع ما  تسربب االبنيین  فيیرجع لعملهھم في االحقولل. أأاالجامع ٬،  –مكى  –االنجاجرةة  -  

االحفيیانيین –ماكن مثل عزبة كلوتهھ صالتت فى بعض ااألااعدمم ووجودد مو • .علي حسن -  

 

مورر تكلفة عاليیة ووليیاء ااألأألمناططق االسكانيیة بعيیدةة مما يیكلف ماكن بيین االمدررسة وو اابعض ااأل بعد االمسافة فى •

للموااصالتت .   

عدمم ووعى أأووليیاء ااألمورر بأهھھھميیة االتعليیم مما يیجعلهھم يیفضلونن االعمل على االتعليیم ألبنائهھم  •  
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مما يیجعلهھم  سر ال تملك مصدرر ررززقق سوىى االعمل بالزررااعةنن معظم ااألأأضعف االمستوىى ااالقتصاددىى حيیث  •

يیفضلونن عمل أأبنائهھم فى االزررااعاتت.  

هھھھناكك بعض ااالحتيیاجاتت في مجالل االتعليیم ووهھھھي كاالتي :   

نن االمجتمع ززررااعى بطبعهھ. أأمدررسة ززررااعيیة لخدمة االمجتمع بما تحتاجج االقريیة ل •  

االتعليیمي  االمتعلميین بالمرااحل االمختلفة  يیحتاجونن لمجموعاتت تقويیة فى االمواادد االدررااسيیة االمختلفة لضعف االمستوىى •

بالمدااررسس.   

تحتاجج االقريیة لسد االعجز فى االمعلميین بالمدااررسس لجميیع االتخصصاتت  •  

توفيیر ووسائل موااصالتت لطالبب االمرحلة ااالبتداائيیة مثل عزبة كلوتهھ وو علي حسن  لتخفيیف االمعاناةة على االطلبة .  •  

ثاثث أأئل تعليیميیة وو مكتباتت بالمدااررسس وو نهھا مرحلة إإلزااميیة٬، وو توفيیر ووساإإبالنجوعع للمرحلة ااالبتداائيیة بما توفيیر مدااررسس  •

لخدمة االمتعلميین .  

ررفع االوعي االثقافي لدىى أأووليیاء ااألمورر بأهھھھميیة االتعليیم .  •  

االصحة :   
ىى أأمشرووعع ااألووررووبي ووذذلك لعدمم  ووجودد ووااحدةة ال تعمل ووهھھھي ووحدةة اال صحيیة منهھم ثالثث ووحدااتت  جد بالقريیة يیو •

.ثاثث بهھاأأأأجهھزةة أأوو معدااتت ااوو   

سرةة  ال يیستطيیعانن  توصيیل االخدمة للقريیة وو ال للنجوعع االتابعة للقريیة االمرااشدةة ااألمم ووووحدةة صحة ااألقريیة ووحدةة  •

هھھھالي على  يیوجد أأيي عيیاددااتت خاصة وويیعتمد ااألفقط ٬، ووالنجوعع  6 فهھما  يیخدمانن  ٬، ووذذلك لبعد االمسافة عنهھم

االوحدااتت وواالمستشفى االموجوددةة في االمركز.  

- : بالقريیة االمشكالتت االتى تعانى منهھا االصحة  •  

.بسط ااألجهھزةة مثالل جهھازز االضغط أأنقص ااألجهھزةة االطبيیة بمختلف أأنوااعهھا حتى  •  
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نقص االتخصصاتت االطبيیة ووخاصة االنساء وواالتوليید ووااألسنانن ووتعتمد االقريیة في عمليیاتت االوالددةة علي االداايیة حتي  •

.ااألنن  

  االصيیدليیة بالوحدااتت بدوونن صيیدلى متخصص •

  ااالسعاففعدمم ووجودد تليیفونن أأررضي  بالوحدةة وو  •

.لدغاتت االعقارربب وو االثعابيینبمصالل االخاصة ااألنقص حصة  •  

ددوويیة  بوحدةة االصحة بالقريیة عدمم ووجودد أأ •  

  )مالححااأل –نميیا ااأل –االبلهھاررسيیا –يیداانن مرااضض مثل ( االداانتشارر االعديید من ااأل •

  هھھھالى االقريیة وو االنجوعع بالتغذيیة االسليیمةأأنقص وو ضعف االوعي االصحى لدىى  •

   لألططفالل االرضع ذذوويي االحاالتت االحرجةعدمم ووجودد حضاناتت  •

  هھا بمركز االوقفإإنهھھھالى حيیث بعد االمسافة بيین االمستشفى وو ااأل •

االصحة : فى مجالل  اتت ااالحتيیاج  

  توفيیر االتخصصاتت االمختلفة لألططباء وو خاصة االنساء وو االتوليید •

  توفيیر ااألجهھزةة االطبيیة االمختلفة •

  . مرااضضاالوقوعع فى ااأل ما يیحميیهھم منسر مصحى وو االغذاائى لأللتوفيیر االوعى اا •

  ططفالل االرضعتوفيیر حضاناتت لأل •

  ددوويیة بالوحدةة االصحيیةأأتوفيیر  •

تنفيیذ االوحدااتت االخاصة بنجع (مكي وواالجامع وو علي حسن) •  
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خدماتت ااجتماعيیة ااخرىى :  	  
٬، غيیر مفعل من حيیث ااألنشطة وو االخدماتت ووذذلك لبعدهه عن االنجوعع  هھھھو وو شبابب ووااحد فقط مركز بالقريیة  يیوجد   •

ططفالل. ألخرىى خاصة لأأ هھماكن ترفيیأأالي االقريیة االى هھھھأأجج ٬، وويیحتا ال يیخدمم االفتيیاتت وو االسيیدااتت نهھ كما   

مخابز وولكنهھا غيیر موززعة على حسب االتعداادد االسكاني حيیث يیوجد نجوعع بالكامل اليیوجد بهھا  5تضم  االقريیة  •

تيیالء عليیهھ باإلضافة إإلى سلبعض على عمليیة توززيیع االعيیش وو ااإلنن أأهھھھالى االقريیة يیعانونن من سيیطرةة ااأأمخابز٬، كما 

غيیابب االدوورر االرقابي حيیث اليیوجد  ررقابة للتمويین.   

عع على بطاقاتت االتمويین مما نهھا توززإإسطوااناتت غازز االبوتاجازز حيیث إإقريیة االمرااشدةة من مشكلة توززيیع   ال تعانى •

االذىى هھھھالى يیحصلونن عليیهھا بسهھولة ووذذلك عن ططريیق معرفة شخص مسئولل عن كل منطقة ووهھھھو االشخص جعل ااأل

نبوبتانن لكل بطاقة. إإرفف لهھم االبطاقاتت االتمونيیة بوااقع يیص  

ل أأهھھھووخدماتهھم  مرضيیة لألهھھھالى  وولكن مم وو االثانى فى االمنشيیة تبانن  بريید٬، ااألوولل في  االقريیة ااأليیوجد بالقريیة مك •

االقريیة يیريیدوونن ماكيینة صرفف آآليیة بالمكتب٬، كما  تحتاجج االقريیة لمكتب بريید بنجع االجامع.   

ادديي وواالبيیئي : االوضع ااالقتص  

االزررااعة :   
    1860فداانن منهھا  5000وولى في االقريیة وو  تبلغ ااألررااضى االزررااعيیة االطيینيیة حواالى تعتبر االزررااعة االحرفة  ااأل •

فداانن ززررااعاتت أأخريي.  2621فداانن  مزررووعة بقصب االسكر وو هھھھو االمحصولل االرئيیسى فيیهھا٬، وو   

وولل حدوودد قريیة االمرااشدةة مع قريیة االوقف وو ذذلك أألتقاء صفر عند قريیة ددندررةة إإاالمساحة االطيینيیة من نقطة  أأتبد •

ررااضى من ميیاهه االنيیل من خاللل االترعع وو االمصاررفف االمعدةة كك٬،  وو تُرووىى هھھھذهه ااأل1االعرضض ووحتي  من حيیث

ررااضى ن االميیاهه وو ااألكما يیتركز سكانن قريیة االمرااشدةة وو تواابعهھا فى هھھھذهه االمنطقة حيیث االقربب م ٬، لذلك

االخصبة وو يیعد نباتت قصب االسكر هھھھو االمحصولل االرئيیسي فى هھھھذهه االقريیة يیتلوهه االقمح  ثم بعض االنباتاتت 

االذررةة.  –االموسميیة مثل االبرسيیم   
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داانن وو ذذلك بفعل االميیرااثث وو قلة ررااضى االزررااعيیة موجوددةة فى حيیاززااتت صغيیرةة جداا ال تتعدىى فتعد غالبيیة ااأل •

فداانن . ووهھھھم  100وو االصحرااء ماعداا أأرربع أأوو  خمس ملكيیاتت تتعدىى ررااضى االزررااعيیة وو محدووتيیتهھا بالنيیل ااأل

ررااضي  ززررااعيیة وو  يیعملونن  باألجرةة.أأهھھھل االقريیة ال يیملكونن أأاالغالبيیة االعظمى من لكن انن االقريیة ووأأعيی  

حة هھھھى االنعمة االتى حبى هللا بهھا لف فداانن وو تعد هھھھذهه االمساأأ 50لظهھيیر االصحرااووىى للقريیة حواالى تبلغ مساحة اا •

فداانن خاصة  7000االمرااشدةة مع محدوودديیة مساحتهھا بيین االنيیل وو االصحرااء وو من هھھھذهه االمساحة هھھھل قريیة أأ

هھھھالى وواالباقى غيیر االف فداانن وو مزااررعع خاصة باأل 12.5 بالمشرووعع االيیابانى كوبى بوصانن وو شركة كومم اامبو

رووااتت ضهھھھم االزررااعاتت فى هھھھذهه االمنطقة هھھھى االخأأتقومم فى االصحرااء على ااآلبارر وومن مستغل . وواالزررااعة 

خاصة موسم االحصادد فى شهھر ماررسس وو هھھھالى يیذهھھھبونن للعمل فى االمزااررعع وو ووخاصة االطماططم وو غالبيیة ااأل

بريیل.أأ  

لى  االعديید من ااألززماتت أأخرهھھھا أأززمة االسوالرر٬، حيیث  أأنن موااتيیر االرفع االخاصة إإتتعرضض هھھھذهه االزررااعاتت  •

بالميیاهه فى هھھھذهه االمنطقة تعمل بالسوالرر.  

الفف فداانن٬، أأ 10هھھھالي االقريیة ووااستصالحح حواالي االصحرااوويي على توفيیر فرصص عمل أل وولقد ساعد االظهھيیر  •

فقد أأصبحت قريیة االمرااشدةة من أأهھھھم االقرىى االتي تمد مركز ددشنا وو نجع حماددىى وو قنا بالخضرووااتت وو خاصة 

االطماططم ٬، كما  قامم أأهھھھل االمرااشدةة بتربيیة عددد كبيیر من االثرووةة االحيیواانيیة وو االدااجنة.  

ناتت وو االطيیوررمن أأنجح ااألنشطة ااالقتصادديیة بالقريیة حيیث يیعتمد كل من مركز ددشنا وو نجع اايیوتعتبر تربيیة االح •

حماددىى وو قنا على االحيیوااناتت وو منتجاتهھا بمركز االوقف عموما وو خاصة قريیة االمرااشدةة ووذذلك لسهھولة 

وو االمرااكب من خاللل عبورر االنيیل أأمركز ددشنا ووذذلك عن ططريیق االعباررةة االموااصالتت بيین االمرااشدةة وو 

وقق ددشنا االسوقق االمسوقق لمنتجاتت ووخصصواا ألنفسهھم يیومم فى ااألسبوعع كسوقق وو هھھھو ااألرربعاء ووأأصبح س

. لبانن وو االدووااجنااأل  

مورر ااالقتصادديیة بالقريیة حيیث يیستخدمم االنخيیل فى االبناء وو بكثرةة  وو تقومم عليیهھ االعديید من ااأليیوجد  االنخيیل  •

نن  سعف االنخيیل أأندثارر٬،كما ووشكت على ااإلأأ االوقودد فى صناعة االطوبب االتى كانت تتميیز بهھا االقريیة وو قد
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االمرااكز االمجاووررةة لقريیة االتى تالقى سوقق رراائجة فى االقرىى ووقفاصص وو سراايیر وو كرااسى  وو أأيیستخدمم فى عمل 

ى تطويیر. إإلبالل ٬، وولكن هھھھذهه االصناعاتت تحتاجج االمرااشدةة٬،  وو يیستخدمم االليیف  فى عمل االح  

خاصة فى شهھر ررمضانن االكريیم وويیقومم  ااقى ررووااجا متميیزثمارر االنخيیل ( االبلح ) ووهھھھو منتج على االجوددةة  يیال •

أأهھھھل االقريیة ببيیعهھ بمركز ددشنا وو االوقف وو نجع حماددىى وو قنا .  

يیوااجهھ االزررااعع االعديید من االمشكالتت منهھا :  

 20:  4االتنميیة قرووضض تترااووحح من  هھم قد ااستداانواا من بنكأأناالتى يیعانى منهھا االفالحيین حيیث  ززمة االقرووضضأأ •

قاددرريین علي االسداادد .لف جنيیة ووغيیر أأ  

نقص االكيیماوويي وواالسمادد  •  

ثناء  أأززماتت االوقودد وو االسوالرر.أأعديید من ااألززماتت  في االريي ووخاصة تعاني االمناططق االصحرااوويیة من اال •  

	  

االبنيیة ااألساسيیة :   
نن ووهھھھى محطة االعربب وو تحت ااإلنشاء وو لم تنتهھي حتى ااأل  يیوجد بقريیة االمرااشدةة محطتانن  لميیاهه االشربب منهھم ووااحدهه •

االنجاجرةة .االميیاهه فى االمرااشدةة غيیر صالحة للشربب حيیث أأنن لونهھا ددااكن وورراائحتهھا كريیهھة وو االمحطة موجوددةة على نهھر 

االنيیل وولكن االمكانن االموجوددةة بهھ ليیس على عمق مناسب مما يیجعل نظافة االميیاهه غيیر جيیدةة . وواالمحطة غيیر مطوررةة حيیث 

  . د من ااألسر االتي ليیس لديیهھا ووصلة ميیاهه شربب نظيیفةال  تستطيیع االقضاء على تلوثث االميیاهه ٬، كما يیوجد  االعديی

نن ٬، وويیتم االصرفف بالقريیة بعدةة ططرقق ااأل نهھ معطل وو لم يیتم ااالنتهھاء منهھ حتىإإال يیوجد صرفف صحي بالقريیة حيیث   •

منهھا  خزااناتت ددااخل االمناززلل أأوو صرفف مباشر عن ططريیق االترعع وو االمصاررفف ووذذلك للمناززلل االقريیبة من االترعع.  

ززمة فى عربيیاتت االكسح ررغم ااالحتيیاجج االشديید للتخلص من ميیاهه االصرفف . كما توجد ن ووجودد  أأوويیعاني االصرفف م •

. لذاا يیناشد أأهھھھالي االقريیة منطقة بوسط االقريیة ااألمم بجواارر مدررسة عمر بن االخطابب غاررقة في ميیاهه االصرفف وواالترعع

تمامم مشرووعع االصرفف االصحى بالقريیة. إإ  
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نهھا تغطى االمناططق االزررااعيیة وو إإألنهھا ال تغطى االقريیة ككل  حيیث  يیوجد عدةة مشكالتت فى شبكة االكهھرباء  بالقريیة •

نقطاعع االكهھرباء إإوو االصحرااوويیة التغطيیهھا مع ززيیاددةة  ما باقى االمناططق االجبليیةأأططراافف االمناططق االصحرااوويیة فقط ٬، أأ

دةة رااشررااضى االطيینيیة بالماالمناززلل وو االزررااعاتت وولما كانت ااألاالضغط االعالى يیوجد بالقربب من كما أأنن   باستمراارر.

االعالي .  عمدةة وو أأسالكك االضغطأأاالبقعة االطيینيیة وو لذلك تقع تحت  نن االمناززلل ووسط هھھھذةةإمحدووددةة بيین االنيیل وو االصحرااء ف

إإخرااجج أأسالكك االضغط االعالى من  ٬، وو كشافاتت إإناررةة للشوااررعع االجانبيیة وو االرئيیسيیةاالمسئوليین بتوفيیر   وويیناشد أأهھھھالى 

.نقطاعع االكهھرباءإإتقليیل وو تحسيین االخدمة االكتلة االسكانيیة للقريیة وو   

قطاعع دداائم إإنفي تعانى ووسائل ااالتصالل ااألررضيیة وو االالسلكيیة من كثرةة ااألعطالل وو االسرقة للكابالتت ٬، مما يیتسبب   •

االنت عن ططريیق االشركة االمصريیة  ررضى ووددخوللااألبالتت االتليیفونن اإإصالحح كلى إإهھھھالي وويیحتاجج ااأل للتليیفونن ااألررضي

. تصاالتتلإل  

عامانن  ووهھھھما ططريیق ززررااعي غربي  ووهھھھو يیربط بيین االمرااشدةة وو االوقف ووقناوو نجع حمادديي    يیوجد بالقريیة ططريیقانن •

ىى خدماتت ووال الفتاتت تدلل عليیهھ وو أأماكن اانتظارر أأباتت وو االكسورر بهھ وو غيیر موجودد بهھ ووهھھھو غيیر صالح لكثرةة االمط

ىى أأريیة وو غيیر موجودد بهھ نسبيیا عن االقاالطريیق االصحرااوويي وو هھھھو يیبعد  للسيیاررااتت بهھ قليیلة٬، أأما االطريیق االثاني فهھو 

وو معظمهھا غيیر مسفلت ووال غيیر صالحة لكثرةة االكسورر ددااخليیة كثيیرةة وولكنهھا ططرقق . يیوجد بالقريیة ناررةةإإوو أأخدماتت 

. ناررةةإإىى ااتوجد بهھ   

صالتت عامة بالقريیة  حيیث أأنن  ااالعتمادد ااألساسي  على عرباتت االكبوتت وو هھھھى عباررةة عن سيیاررةة رربع نقل ااال يیوجد مو •

هھم فى نفس ائعر بهھا مع ططيیوررهھھھم وو حيیوااناتهھم ووبضني لهھا ووووضع كرااسي بهھا  وو يیتم نقل االبشتم عمل غطاء معد

نهھ  توجد بعض ااألماكن ليیس لهھا  ووسيیلة نقل سويي  ااتوفرةة لكل االنجوعع بالقريیة . حيیث االوقت٬،  وومع ذذلك هھھھى غيیر م

ططرقق وو أأ دد موقف سيیاررااتت عدمم ووجوكما تعاني االقريیة من  .االحيیوااناتت مثل االحميیر وو االجمالل مثل نجع علي حسن

.ممهھدةة  

االحرفف االيیدوويیة بالقريیة :   
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شهھر االحرفف االيیدوويیة عمل ااألقفاصص وو االسراايیر وو االكرااسى من سعف االنخيیل وو  صناعة االحبالل  وو االحصيیر من أأمن  •

قربت على نهھا إإاالمرااكز االمجاووررةة للقريیة٬،  ااال  ررووااجهھا وو االطلب عليیهھا من قبلمن االليیف ووهھھھى حرفف بالرغم 

ووعواامل جذبب للشبابب.أأنقرااضض لعدمم ووجودد تطورر لهھا ااإل  

هھھھناكك بعض االصناعاتت االتي  ووااجهھت مشاكل وو ووتوقفت  مثل صناعة االصلصة االجافة وو االتي  توقفت بعد تخصيیص  •

نن٬،  ووززررااعة االكنتلوبب ووتصديیرهه  وو صناعة االطوبب وواالتي توقفت لكثرةة وووونصف لهھا وو أأقبل عليیهھا االمستثمر فداانن

ماتت وو االقضايیا.اااالغر  

بلغ عدددهھھھم ثمانيیة مطاحن  وو وو صناعاتت ٬، وولكن يیوجد عددد كبيیر من مطاحن االغاللل يیأأىى مصانع أأال يیوجد بالمرااشدةة  •

. د االمحصولل االثانى بعد االقصبنن االقمح يیعذذلك أل  

لسيیاررااتت وو االلحامم االخاصة بالمعدااتت االزررااعيیة وو االجرااررااتت االزررااعيیة وو ااوجد بالمرااشدةة عددد محدوودد من ووررشش يی •

.هھھھذهه االوررشش صناعاتت متوسطة وو بعضهھا بداائىاالنجاررةة ووتعد   

االبطالة : 	  
تخصصاتت االلغة االعربيیة وو االمعهھد  يجيیحرفف وو تتركز االبطالة فى خراالجيین وو أأصحابب يیتقع نسبة االبطالة بيین االخر  •

وو كسر  أأ% وو معظمهھم يیعملونن فى االقصب 30ى االعالى للخدمة ااالجتماعيیة وو االدبلوماتت االفنيیة وو تصل نسبتهھم اال

لذاا ٬،عمالل شاقة وو متعبة لهھم .ما االنساء فال عمل لهھم ووهھھھذهه ااألأأادد االقمح . ووذذلك بالنسبة للرجالل ووحص–االقصب 

  . ما االرجالل فالبطالة موسميیة فقط٬، أأسيیدااتت يیمثلونن االبطالة االحقيیقة الف

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

 

االمجالل   

 

 

االمشكالتت   

 

االمشرووعاتت االمقترحة   

 

االتعليیم   

 

ووجودد عجز في االمدااررسس وورريیاضض  •

 

بالنجوعع للمرحلة ااالبتداائيیة توفيیر مدااررسس  •
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ططفالل في بعض االنجوعع ااأل   

ووجودد عجز في عددد  االمدررسيین  •  

عدمم ووجودد مدررسة ززررااعيیة  •  

ضعف االمستويي االتعليیمي للطالبب. •  

عدمم ووجودد ووسائل موااصالتت  •

للمدااررسس  

 

  

ررتفاعع نسبة االتسربب بيین االتالميیذ إإ •  

 

 

نهھا مرحلة إإلزااميیة.إإبما   

مناشدةة ووززااررةة االتربيیة وواالتعليیم لسد االعجز  •  

نشاء مدررسة ززررااعيیة .إإعلى االعمل  •  

عمل مجموعاتت تقويیة للتالميیذ. •  

ووسائل موااصالتت لطالبب االمرحلة  توفيیر •

مثل عزبة كلوتهھ وو علي حسن  بتداائيیة ااإل

لتخفيیف االمعاناةة على االطلبة .  

ررفع االوعي االثقافي لدىى أأووليیاء ااألمورر   •

بأهھھھميیة االتعليیم  

 

 

االصحة   

 

مصالل جهھزهه االطبيیة ووااألفي ااأل نقص  •  

مثل االنساء  نقص االتخصصاتت االطبيیة •

. وواالتوليید ووااألسنانن   

عدمم ووجودد حضاناتت للرضع  •  

 

جهھزةة دةة االمسئوليین لتوفيیر ااألمناش •

مصالل االالززمة ووااأل  

سنانن أأتوفيیر ططبيیب نساء ووتوليید ووططبيیب  •  

توفيیر حضاناتت بالوحدااتت  االصحيیة  •  

 

 

 

خدماتت ااجتماعيیة 

ااخرىى :  

 

ال مركز شبابب ووااحد إإال يیوجد  •

ووااألنشطة بهھ غيیر مفعلة   

ةة أأهھھھالي االقريیة في االحصولل على امعان •

االخبز   

 

ززيیاددةة عددد مرااكز االشبابب ووتفعيیل  •

ااألنشطة بهھا   

توززيیع االمخابز على االقريیة ووتشديید االرقابة  •

عليیهھا   
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االزررااعة  تعاني االمناططق االصحرااوويیة من االعديید  • 

من ااألززماتت  في االريي  

ال يیستطيیع بعض االمزااررعيین سداادد  •

االقرووضض مما يیسبب لهھم االكثيیر من 

االمشاكل   

توفيیر االسوالرر االالززمم لماكيیناتت االريي •  

 

  سقاطط االديیونن عنهھم نظراا لحالتهھم االمادديیة إإ •

 

االبنيیة ااالساسيیة   

 

ززمة عربيیاتت كسح أأهھھھالي من معاناةة ااأل •

االصرفف االصحي  

ميیاةة االشربب ملوثة ووغيیر صالحة  •

للشربب  

االطرقق غيیر ممهھدةة ووووجودد نقص في  •

ووسائل االموااصالتت   

 

تمامم مشرووعع االصرفف االصحي للحفاظظ إإ •

على االبيیئة  

تغيیيیر ووصالتت االميیاةة خاصة لألسر  •

االفقيیرةة   

ررصف ووتمهھيید االطرقق ووتوفيیر  •

االموااصالتت خاصة لطالبب االمدااررسس  
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ااحتيیاجاتت االمجتمع على أأساسس فئويي :    
حتيیاجاتت االمجتمع االمحلى على أأساسس فئوىى من خاللل عقد مجموعة من االلقاءااتت االبؤرريیة إإكانن من االمهھم االتعرفف على  •

وواالنساء وواالمزااررعيینللشبابب وواالرجالل   

 

االشبابب   

 

االرجالل وواالمزااررعونن   

  

االسيیدااتت وواالفتيیاتت   

  

نشطة بمركز االشبابب ألتفعيیل اا •

ستفاددةة منهھ ااإلوو  

توفيیر فرصص عمل للشبابب من خاللل  •

تنميیة االحرفف االصغيیرةة بالقريیة مثل ( 

 –ااأللبانن  –االحبالل االليیف  –االجريید 

تربيیة االحيیوااناتت مثل  –االدووااجن 

االماشيیة وواالغنم  - (  

دداارريي في حل مشكلة االغموضض ااإل •

االتخطيیط للظهھيیر االصحرااوويي   

ستكمالل االصرفف االصحى إإ •  

تنميیة االمناططق ااألشد فقراا بالقريیة (  •

وو االدخاخنة ) –االمهھارريین   

االخاصة حل مشكلة عدمم قدررةة االمداافن  •

ستيیعابب إإبالمسلميین وواالمسحيیيین علي 

االموتي ووعدمم تنفيیذ مشرووعع االمداافن 

االجديیدةة ررغم تخصيیص ااألررضض لهھا   

 

 

حاللل وو تجديید شبكاتت االميیاهه إإ •

بالقريیة   

حل مشكلة  تسربب االميیاهه في  •

االترعع وواالصرفف علي االمناززلل 

بقلب االقريیة ااألمم االمرااشدةة  

ررصف ووتمهھيید االطرقق  •  

توفيیر االسوالرر االالززمم  •

لماكيیناتت االريي   

حل مشكلة االقرووضض  •

االمتعثريین بهھا االفالحيین 

االخاصة ببنك االتنميیة وو االتي 

أألف 20ااالفف :  4تترااووحح من   

 

نشطة االخاصة بالفتيیاتت تفعيیل ااأل •

في مرااكز االشبابب   

حل مشكلة اانتشارر ااألميیة  •

ووخاصة عند االمرأأةة في نجوعع 

االعربب  –االجامع  –مكي 

وواالنجاجرةة  

حل مشكلة سوااقط االقيید بعددد من  •

 االنجوعع مثل  نجع االجامع وو

مكي وو االعربب وواالنجاجرةة  

 

االعمل على االحد من االتسربب من  •

االتعليیم   

االمخابز  تشديید االرقابة على •

هھھھالي ووتوفيیر االخبز االالززمم لأل  
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االمواارردد االمتاحة بالقريیة :   

أأووال االمواارردد االبشريیة :   
باألماكن االمرموقة بالدوولة . وولكن  االناجحة بالقريیة وو االتى تتمركزعديید من االنماذذجج االتتنوعع مستويیاتت االتعليیم بالقريیة حيیث يیوجد 

حاصالتت على االدبلومم االفنى وو االوجد عددد كبيیر من االفتيیاتت هھھھالي االقريیة  حاصليین على ددبلومم فني حيیث يیأأ االغالبيیة االعظمى من

خاصة بعد فتح مدااررسس فنيیة بمركز االوقف .  

  :قتصادديیةاالمواارردد االطبيیعيیة وو ااال

ى ظظهھيیر صحرااوويي إإلضافة فداانن ٬، باإل 5000لة ووتبلغ مساحتهھا من ميیاهه االنيیل بسهھو ىى أأررضض ززررااعيیة خصبة تروو •

فداانن.  50يیصل االى   

ووجودد خط غازز ططبيیعي يیمر بالقريیة  •  

ووجودد محاصيیل ذذااتت عائد ااقتصادديي كبيیرةة مثل االقصب وواالقمح وواالطماططم  •  

ووجودد ثرووةة حيیواانيیة ووددااجنة كبيیرةة  •  

ووجودد بعض االحرفف االتي يیمكن تنميیتهھا مثل االجريید وواالحبالل وواالليیف. •  

ووجودد أأررضض فضاء يیمكن االتبرعع بهھا  •  

: االمواارردد االمؤسسيیة وو االتنظيیميیة ثانيیا   
 

 –بريید اال –االحكوميیة االمتمثلة في االقطاعع االخدمي مثل االتعليیم   يیوجد بالقريیة عددد من االمؤسساتت االحكوميیة وو ااألهھھھليیة •

االمنطقة ااألززهھھھريیة  –مركز االشبابب  –ووحدةة االشؤوونن  –سعافف ااإل –مجلس االقريیة  –االصحة    بنك مصر –بنك االقريیة   -

  االمؤسساتت ااألهھھھليیة  ووهھھھي •

ااإلددااررةة  وءاالفقر وونظراا لتعثر االمقترضيین ووس جمعيیة تنميیة االمجتمع بالمرااشدةة كانن بهھا مشرووعع إإقرااضض االحد من -

  غلقة.االجمعيیة م

يیضا.أأ جمعيیة االزررااعيیة بالمرااشدةة هھھھي مثل باقي االجمعيیاتت بالجمهھورريیة غيیر مفعلةاال -  
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  .بأسيیوطط فرعع االوقف تقومم بخدماتت إإقرااضض ددااخل االقريیةجمعيیة ررجالل ااألعمالل  -

  .تقديیم مساعدااتت لألسر –كفالة يیتيیم  ثل ة بالوقف تقومم بخدماتت ااجتماعيیة مجمعيیة االشرعيی -

جمعيیة نقابة االفالحيین االمستقلة ووقد قامت بعدةة مباددررااتت ووخاصة بالظهھيیر االصحرااوويي من خاللل تجميیع االفالحيین  -

  .وومخاططبة االمسئوليین

نميیة االبيیئة ووااألسرةة بالمرااشدةة تحت االتأسيیس وواالتي بهھا فريیق كبيیر من االمتطوعيین االرااغبيین في االعمل ووقد جمعيیة ت -

  .االمعلوماتت تجهھيیزساعد االمتطوعيین بهھا في هھھھذاا االتقريیر من عمل االمقابالتت وو

  اائتالفف شبابب االمرااشدةة ووليیس لهھ ووجودد سويي علي االفيیس بوكك -

  بالمرااشدةة من جهھاتت مانحةاالمشرووعاتت االتنمويیة  االتي تم تنفيیذهھھھا  •

)اا ( جمعيیة تنميیة االبيیئة ووااألسرةة فدمشرووعع حمايیة االفتيیاتت من االتسربب من االتعليیم  -  

) مشرووعع حمايیة االطفل من االعنف                 ( جمعيیة تنميیة االبيیئة ووااألسرةة فداا -  

)قق       ( جمعيیة تنميیة االبيیئة ووااألسرةة فداااامشرووعع تعليیم االفتيیاتت االمتسرباتت  إإشر -  

) االفتيیاتت ( جمعيیة تنميیة االبيیئة ووااألسرةة فدااحرفهھ  مشرووعع نقدرر نشارركك وواالخاصص بتعليیم  -  

مشرووعع االفالحح مع االجمعيیة االزررااعيیة -  
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