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 مقدمة

  انتشررررررت ن السرررررنأ السرررررابقة عنبارلا يرررررحافية ع  عوا عيام الدراسرررررة ن املدار  الحكومية  

والتي شرررررررررررررررررررررررررررمورر  مشرررررررررررررررررررررررررررراجرات بأ عوليرراء ا مور وبأ  دارات املرردار  م  عجررل رغبررة ا برراء ن  

ا ع  الزحام والتكد  ن الصرررررررررررررررررفو  ا ن ة الحصررررررررررررررررروا عل مقاعد     1عمامية  بنائهم  بعيدل

رررررررل ا مر ن عحد املحافظات  ق حجز املقاعد يبالجنا يرم حتا يتمك  الطالب م  الحفان عل مكانه   وير

رررررر ن  يادة   2طواا الوق   ررر رر رررررررركل مباشر رر رررررررربب بشر رر رررررررروا التي تتسر رر ررررروها ن قوة ععداد الفصر ررر رر ررررركوة عير ررر رر وتجد توك املشر

ررررررع  عولوية  الكثافات الطال رر ررر رر ررررررة بالكثافات الطالبية العالية و ر رر ررر رر رررررر لة الياير رر ررر رر رررررروا  فهصة املسر رر ررر رر بية دانل الفصر

رررررتدامة   رر ررر رر ررر رر رررررررساتيجية التنمية املسر ررر رر ررر رر رررررة بالتعويم قبل الجامعي  وعل  30تعمل عويها الحكومة ن  سر رر ررر رر ررر رر   الياير

ررررررساتيجية والبدء ن العمل بها م    رر ررررررر ا سر رر    لم يحدث الكث  عل عرض الواقع لوحد م 15الرغم م  نشر

رررررجو  الكثافات الطالبية ععل معدا ن املدار  نالا ا عوام   رر ررر رر ررر رر ررر رر رررررمية  سر رر ررر رر ررر رر ررر رر ا لثرقام الرسر ررررركوة  فطبقل رر ررر رر ررر رر ررر رر املشر

طالبلا ن الفصل    45سجل املتوسط    2018/2019الدراسية السابقة  عل سبيل املثاا  ن العام الدرايس  

رررررتوى الجمهورية  ررر رر رررررريحات عنرى ع  عدد الطال  ن   3الواحد عل مسر ررر رر بعض املدار   اد  بينما ععون  تصر

ررررررل الواحررد  100عل   رر ررر رر ررر رر ررر رر ررر رر م  هنررا  تحرراوا هررصة الورقررة عرض وتحويررل مرردى تطور الكثررافرررات    4طررالررب ن الفصر

ررررررابقأ  لسى قيا تك ت  وقيا تك  ن املقررابررل ا نفررا  الحكومي عل    14الطالبيررة عل مرردار   رر ررر رر ررر رر ررر رر ررر رر ا سر عررامررل

رررراءا ما هي البدائل املطروحة قحووا رر ا نتسر رررررروا لوطال   وعن ل ملعالجة ع مة الكثافات العالية    توف  فصر

 وهل هصة البدائل عادلة وشمولية عم غ  منصفة؟

 

 

 

 

 

 

 
 https://bit.ly/2Il6YvX.  عل 2018سبتمرب   23عولياء عمور طال  ن الدقهوية م حجز املقاعد االوق يشعل مشاجرات ، ”ڤيتو 1
 https://bit.ly/2PK874B.  عل 2014  يبالفيديو   عولياء ا مور بالبح ة يحجزو  املقاعد ا مامية  بنائهم برالجنا ير م سبتمرب الدستور 2
 الفصل اليامس: مؤشرات تربوية    2018/2019،الكتا  السنوي لوعام الدرايس و ارة السبية والتعويم والتعويم الفني    3
عل     2018سبتمرب  28ن الفصل الواحد   تكد  الطال  بمدار  الجيزة يربك حسابات عولياء ا مور م  100  ي يوت ا مة 4

.https://bit.ly/3am1hKd 

https://bit.ly/2Il6YvX
https://bit.ly/2PK874B
https://bit.ly/3am1hKd
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 ما هي الكثافات وما عالقتها بجودة التعليم؟

ررررل الواحد  وال  ررررر ررررر ررررر ا لتعريا الهي ة العامة لوتيطيط العمرا  هو عدد التالميص ن الفصر رررروا طبقل ررررر ررررر ررررر ررررود بكثافة الفصر ررررر ررررر ررررر    املقصر

ررريب الطالب م    ررررر ررررر ررررر ررررر ررررررررم  هصا نصر ررررر ررررر ررررر رررل  باملس املربع  يتضر ررررر ررررر ررررر ررررر رررم الكثافة املكانية    5الفصر ررررر ررررر ررررر ررررر   .(6Spatial densityويُعر  قصلك باسر

رررررررادي والتنمية   ررررر ررررر ررررر ررررررر  منظمة التعاو  االقتصر ررررر ررررر ررررر رررررررب الكثافة الطالبية قما تو ر ررررر ررررر ررررر رررررررمة  جما  مجمو  ععداد  OECDتُحسر ررررر ررررر ررررر   بقسر

رررررررات التي تمورررك تررر ررررر ررررر ررررر ررررر ررررررر الكثرررافرررات الطالبيرررة م  املؤشر ررررر ررررر ررررر ررررر رررررل الواحرررد  ويُعترب مؤشر رررر ررررر ررررر ررررر ررررر ا ن املررردنالت الطال  عل الفصر ررل ا مزدوجر  ث ل

 وامليرجات التعويمية  وتؤثر الكثافات الطالبية عل جودة التعويم لوطال  واملعومأ 

رررر م  عهم العوامل التي تت ثر بالكثافة  ررررر ررررووقهم و جهادهم النفير ررررر رررريل العومي لوطال  وسر ررررر فمع ارتفا     7مثالل  يُعد التحصر

رررررريل عومي م ررررر ررررر ررررررما  تحصر ررررر ررررر ررررررعب عل الطال   ر ررررر ررررر ررررررطرابات االجتماعية وا جهاد الكثافات يصر ررررر ررررر ررررررل  وتزيد اال ر ررررر ررررر الئم دانل الفصر

ررررررات ا قاديمية  ق ع  مهمة تقييم   ررررر ررررر ررررر رررررر  الدراسر ررررر ررررر ررررر ررررررأ     تشر ررررر ررررر ررررر ررررررري ا مر قصلك عل املدرسر ررررر ررررر ررررر رررررر الواقع عل الطوبة  ويسر ررررر ررررر ررررر النفير

 8ومتابعة الطال  والسقيز عل عدائهم التحصييل بطريقة فردية يستحيل تحقيقه ن ظل قثافات طالبية عالية 

ررررربة لبعض   ررررر رررررية بالنسر ررررر ررررراسر ررررر ررررر لة عسر ررررر رررررر ت ث  الكثافات العالية عل عل الطال  واملعومأ فقط  و نما تعد قصلك مسر ررررر وال يقتصر

ررررر  ق تكي  محاا  ررررر ررررر ررررات لجوء ا سر ررررر ررررر ررررح  بعض الدراسر ررررر ررررر ررررهم  عو ر ررررر ررررر ا قويلا لتك  نمط الحياة عند بعضر ررررب  دافعل ررررر ررررر ررررر  وتصر ررررر ررررر ا سر

رررررركنهم واالنتقراا  ق منراط  عنرى عحيرانلا  لوجود مدار    ررررر ررررر ررررر ررررر بهرا قثرافات طالبيرة معتردلة م  املمك   لحرا  عوالدهم بهرا   سر

رررررة  عادة جدولة وتحديد عولوياتها املالية ل نفا  عل  رررروم مرتفعة تحتم عل ا سر ررررة  ات رسر والتي قد تكو   مدار  ناير

 9تعويم  ويهم 

ررررات الدوا امليتوفة املتبعة ن موا التعويم ومدى اهتمامه ررررياسر ررررافة لصلك  يمك  معرفة سر ررررها له ع  طري     ر ا عو تهميشر

ررررروا الكافية     الكثافات الطالبية م  عهم  ررررر ررررر رررررتثمار عل  تاحة وتوف  التعويم م  نالا بناء الفصر ررررر ررررر رررررا  ا نفا  واالسر ررررر ررررر حسر

رررررررر   10ععمدة جودة التعويم  ررررر ررررر ررررر لصلك  يناقش الجزء القادم تطور ا نفا  عل التعويم قبل الجامعي  واملوارد املالية امليصر

ا السابقأ    14تعويمية  وهي الهي ة امليتصة ببناء املدار    و ق عي مدى توفرت الفصوا عل مدار الرلهي ة ا بنية ال عامل

 .ملعرفة قيفية تعامل الحكومات السابقة والحالية مع ع مة الكثافات الطالبية

 
 : املعاي  واملتطوبات التيطيطية 3  جدوا رقم  دليل املعدالت واملعاي  التيطيطية لويدمات التعويميةو ارة ا سكا  واملراف  واملجتمعات العمرانية   5

 https://goo.gl/1PouS7. والثانوي  عام/ ع هري  بالتجمعات واملناط  القائمة  عل:ا رشادية ملدار  التعويم ا سايس  
6 Lorraine E. Maxwell, “Home and School Density Effects on Elementary School Children,” Environment and Behavior 

(Vol. 35, no. 4, 2003): 566–78. 
7 Ibid. 
8 Steffen Mueller, “Teacher Experience and the Class Size Effect—Experimental Evidence,” Journal of Public 

Economics, (Vol. 98, 2013): 44–52. 
9 Kevin Denny and Veruska Oppedisano, “The Surprising Effect of Larger Class Sizes: Evidence Using Two 

Identification Strategies,” Labour Economics (Vol. 23, 2013): 57–65. 
10 Christopher Winch, “Search for Educational Quality,” Contemporary Education Dialogue, (Vol. 7, no. 1, 2010): 19–40. 

https://goo.gl/1PouS7
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  نسبة التعليم من الناتج القومي

 
ررررررربة    14ا نال  رررررررهدت نسر رررررررابقأ  شر ا سر ترتبط  ق التعويم قبل الجامعي م  الناتج املحيل تكي ات موحوظة  عل    ا نفا عامل

ررررررات الحكومية ن   ررررررياسر ررررررجل هصة الفسة الطويوةحد ما بتحوالت السر رررررربة   ا نفا   بداية  سر عل التعويم قبل الجامعي قنسر

ا لوبيانات املتاحة م  و ارة املالية  وهي ععل نسبة  9 2نسبة    05/06ن العام املا    ا  14رن  % طبقل انيفض  نسب        عامل

االنيفاض بالتزام  مع السويج وفت  النطا  وجاء هصا   ،11/12% ن العام املا   2 2نفا  بعد  لك تدريجيلا لتصل  ق  ا  

 لوقطا  الياص لالنتشار ن التعويم قبل الجامعي 

شرارقة القطا  العام مع الياص ن  ا سرا  ملو رع  ل عحمد نظيالومرة ا وق نالا نطط حكومة  ن هصة الفسة ظهرت  

رررر تتقديم اليدمة التعويمية    ررررراقة مع القطا  الياص  ف نشر م  تقريرلا  وقد    09ن عام   و ارة املالية الوحدة املرقزية لوشر

ررررررروعها لبناء   ررررر ررررر ررررر ررررر ررررررنوات بعقود طويوة املدى لوقطا  الياص  تعطي له الح  ن  مدار   2,210ع  مشر ررررر ررررر ررررر ررررر عل مدار نمس سر

 11وييانتها و دارتها وتمويوها   ار املدتجهيز  

ررررررل  ق ععالة واقسابه مما   ا نفا   لوحظ عودة االرتفا  تدريجيا ن  11يناير   25ومع ثورة   ررررر عل التعويم قبل الجامعي ليصر

ررررررربة   ررررر ررررر ررررر رررررررب  بنسر ررررر ررررر ررررر رررررررتورية التي علزم  الدولة ن  ارتبط    و 14/15% ن العام املا   8 2سر ررررر ررررر ررررر ررررررروص الدسر ررررر ررررر ررررر التكي  ن توك الفسة بالنصر

رررررررتور  تها  قتاب ررررررري   12لدسر ررررررررورة تيصر ررررررربة قافية م  الناتج القومي”بضر   14ثم التعديل ن عام    12عل التعويم   ل نفا “ نسر

 
 .2019شبكة املنظمات العربية غ  الحكومية لوتنمية   ،العام والياص بمصرالشراقة بأ القطا  منصة العدالة االجتماعية   11
   59  مادة 2012دستور جمهورية مصر العربية  12
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رررربة ثابتة هي  ق   ررررر ررررر ررررر رررررورة  ث العومي   لوب  %1%  لوتعويم الجامعي و2%  لوتعويم قبل الجامعي و4نسر ررررر ررررر ررررر مع الن  عل  ر

 13الدولية   لومعاي تصل  حتا  العمل ن ما بعد عل رفعها  

ررررتوري االللرغم م   ل ا عو  ررررر رررربة ن العام املا     با نفا تزام الدسر ررررر رررر  النسر ررررر عدىن وهو   ،%1.4 ق   18/19عل التعويم  انيفضر

رررر ررررر ررررر ررررر ا السابقأ  وقا  ارتفا     14مستوى نالا الرر رتبط باملتك ات السياسية عل ا رض ع  ي  14/13ن العام املا    ا نفا عامل

شهدها قطا  التعويم قبل الجامعي م  قبل املعومأ قاستجابة الحكومة لزيادة ا جور   رابات التي طري  املطالب وا 

رررررات التي ت هصا عنهيعني   .14والحوافز ررررر ررررر ررررر رررررياسر ررررر ررررر ررررر ررررررة بأ السر ررررر ررررر ررررر ررررروص تحقي    تتبناهاوجد عالقة مباشر ررررر ررررر ررررر رررررفتها بيصر ررررر ررررر ررررر الحكومة وفوسر

 ي عل التعويم قبل الجامع  ا نفا العدالة االجتماعية م  عدمها وبأ ارتفا  عو انيفاض  

 موازنة هيئة األبنية التعليمية
 

 
 

 
   23  21  19  املواد 2014دستور جمهورية مصر العربية  13
 .107ص  : و ارة املالية  القاهرة   2013/2014،البيا  املا  ع  مشرو  املوا نة العامة لودولة لوسنة املالية و ارة املالية   14
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رر ررررر ررررر رررررر رررر ررررر ررررر ررررر ررررر رررررات هي ة ا بنية التعويمية م  املوارنة العامة عل مدار الرر ررررر ررررر رررررصر ررررر ررررر ررررر  ميصر ررررر ررررر رررررابقأ قيفية ا نفا  عل بناء  14تو ر ررررر ررررر ا السر عامل

رررررة ببناء   ررررر ررررروا  هي ة ا بنية التعويمية هي الجهة الحكومية امليتصر ررررر رررررييد املبا  التعويمية  واتيا  ا املدار  والفصر ررررر لال م وتشر

ا لوقوانأ والووائ    14/15وحتا   06/07وقان  امليصصات املالية لوهي ة ن السنأ م    .15لتجهيز وييانة هصة املبا  طبقل

ررررابقة  بأ   ررررر ررررنوات السر ررررر ررررعود وهبوا  ولك  ن ا ربع سر ررررر رررريب موا نة هي ة ا بنية التعويمية ن  19و  15تتك  بأ ير ررررر   عنص نصر

 % م   جما  موا نة التعويم قبل الجامعي 10 ق نحو  18/19ام املا  الزيادة تدريجيلا حتا ويل ن الع

 

ررررعتها   ررررر ررررر ررررر ررررر ررررنجد تفاوتلا ن املعوومات املتوفرة ع  الربامج التي و ر ررررر ررررر ررررر ررررر ررررنوات  سر ررررر ررررر ررررر ررررر ررررادرة ن توك السر ررررر ررررر ررررر ررررر وبالرجو  لوبيانات املالية الصر

مدرسة   3,500هدف  الدولة بناء    است06/07الحكومات لبناء الفصوا والحد م  الكثافات املرتفعة  مثالل ن العام املا   

رررنوات   6ن   ررررر رررع    06/07وبالرجو   عداد املدار  ن العام الدرايس   16سر ررررر رررررررر  ععوام م  و ر ومقارنتها ب عداد املدار  بعد سر

رررررروص عويره بعردد   5,337اليطرة  وجردنرا  يرادة ن ععرداد املردار  الحكوميرة بو   ررررر ررررر ررررر ررررر ررررررة  عي عق  م  الرقم املنصر ررررر ررررر ررررر ررررر  1,837مردرسر

رررررررة ررررر ررررر ررررر ررررررروا  ال عل ععداد لك  مع  ل  .17مدرسر ررررر ررررر ررررر ررررررري  ع  الكثافات الطالبية تُقا  ب عداد الطال  عل ععداد الفصر ررررر ررررر ررررر ك يجب تو ر

ررررل  ق   ررررر ررررنوات املصقوري  يصر ررررر رررر  سر ررررر رررروا الجديدة ن السر ررررر ررررل  يقابوها  يادة ن    100,000املدار   يعني هصا ع  عدد الفصر ررررر فصر

رررر الكثافة الطالبية ظل    4عدد الطال  تزيد عل  ررررر ررررر ا عند مويو  طالب  ما يعني ع  مؤشر رررتقرل ررررر ررررر رررل الواحد    40مسر ررررر ررررر طالبلا لوفصر

 وربما تكو  هصة املشكوة بسبب سوء تقدير حجم الزيادة السكانية 

 
   2019  منصة العدالة االجتماعية   : املرقزية وسوء التنسي : ع مات تطوير التعويم قبل الجامعي ن مصر0 2التعويم منصة العدالة االجتماعية   15

   10يفحة 
 .11هرة: و ارة املالية  ص    القا 06/07البيا  املا  ملشرو  املوا نة العامة لسنة  و ارة املالية  16
   القاهرة: و ارة السبية والتعويم  البا  ا وا  2012/2013قتا  ا حصاء السنوي لوعام الدرايس و ارة السبية والتعويم والتعويم الفني     17
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 2019إىل  2005تطور الكثافات من 

ررررررطات الكثافة الطالبية  م  املهم   ررررر ررررر ررررررارة     فيما يي  متوسر ررررر ررررر ررررررط العام  ا شر ررررر ررررر رررررر   املتوسر ررررر ررررر ررررررتويات  التباينات  قد ال يو ر ررررر ررررر بأ املسر

ررررررتوى املراحررل التعويميررة معنا هررصا ع   18ل التعويميررة املراحررن ميتوا  ا داريررة   ررررر ررررر ررررر ررررر ررررررط الكثررافررات عل مسر ررررر ررررر ررررر ررررر قررافررة عرض متوسر

عل طب  هرصا قرصلرك عنرى  وقرصلرك بأ عنوا  التعويم الحكومي واليراص  ينو ن الكثرافرات بأ قرل مرحورة  التبراي   ييفي 

ررررررم تطور الكثرافرات عل   ولرصلرك  ،التبراينرات بأ قرل محرافظرة وعنرى ررررر ررررر ررررر ررررر ررررررتويرات:يحورل هرصا القسر ررررر ررررر ررررر ررررر ررررررة مسر ررررر ررررر ررررر ررررر الجمهوريرة    نمسر

 املحافظات و عدادي    املراحل التعويمية  قبل االبتدايئ واالبتدايئ وا و ريا والحضر   والالحكومي والياص   و 

 تطور الكثافات عىل مستوى الجمهورية
 

 
 

ررررررتوى  ررررر ررررر ررررر ررررر ررررررتمرت الكثرافرات الطالبيرة ترتفع تردريجيرلا عل مسر ررررر ررررر ررررر ررررر الجمهوريرة  فبردعت عنرد ن الفسة الزمنيرة امليترارة لوتحويرل  اسر

ررررو   ق    8 39 ررررر ررررر ررررر ررررل الواحد  ثم وير ررررر ررررر ررررر ا ن الكثافات    09/10  ولك  العام الدرايس 9 44طال  لوفصر ا موحوظل ررررل ررررر ررررر ررررر ررررهد انيفا ر ررررر ررررر ررررر شر

رررررراب  عويه  فهبط املعدا م   ررررر ررررر ررررر ررررر   وعند الرجو  لوبيانات التي تتيحها الو ارة  نجد ع  36 ق    40مقارنةل بالعام الدرايس السر

ررررررركيل    09/10عام  رررررررهد تشر ررررررروا م    54,000شر ررررررراب   لتزيد الفصر رررررررل جديد ع  العام السر رررررررل    454,000 ق    400,000فصر فصر

 قا  هصا االرتفا  ن ععداد الفصوا سببلا ن انيفاض الكثافات بدرجة موحوظة ن التعويم الحكومي 

 

 
  القاهرة: و ارة السبية  م املشرو  القومي ملصر : التعوي2014–2030اليطة االسساتيجية لوتعويم قبل الجامعي و ارة السبية والتعويم والتعويم الفني    18

   35  يفحة 2014والتعويم والتعويم الفني  
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  تطور الكثافات عىل مستوى القطاعات
 

 
 

ررررا   ق  ررررالقير ا بر ررررل رررراص عمومر ررررة ن التعويم الير ررررات الطالبير ررررافر ررررة تنيفض الكثر رررردرجر ررررررع الفجوة بأ النوعأ بر ررررر ررررر ررررر ررررر الحكومي  وتتسر

ررررررط   ررررر ررررر ررررر ررررررل  ق    8موحوظة ن الفسة الزمنية املصقورة  بفار  يبدع بمتوسر ررررر ررررر ررررر طالبلا  يحافظ التعويم الياص عل   14طال  ثم يصر

ررررتقرة بطوا  ا  فال يتعدى   14قثافة طالبية مسر ررررل الواحد  فيما ترتفع الكثافات الطالبية تدريجيلا    33عامل ن  طالبلا ن الفصر

ررررررل ن   40التعويم الحكومي لتبدع عند  ررررر ررررر ررررر ررررر ررررررجل عام   47 ق نحو    19/18طالبلا  ثم تصر ررررر ررررر ررررر ررررر ررررررل الواحد  وسر ررررر ررررر ررررر ررررر   09/10طالبلا ن الفصر

ررراص والحكومي لومرة ا وق  ا  رررة بأ الير رررة الطالبير رررافر رررار  ن معرررردالت الكثر رررات ن قال النوعأ  مع تقر رررافر ا ن الكثر رررررل رررر ررررر ررررر ررررر ررررر رررا ر نيفر

فصررل جديد ن  لك العام    51,000بلا لوفصررل  بعد تشرركيل نحو طال  36 ق    40فانيفض معدا التعويم الحكومي م  

ا لو ارة السبية والتعويم   3,000فيما دنل القطا  الياص   فصل جديد فقط  طبقل
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 اتطور الكثافات بحسب الديموغرافي

 
رررراوية وثا ررررر ررررر ررررر  قان  االنتالفات بأ االثنأ قريبة  وقادت عحيانلا ع  تكو  متسر ررررر ررررر ررررتوى الريا والحضر ررررر ررررر بتة  بكثافات وعل مسر

ررررررجل الريا قثافة  15/14طالبلا  ولك  مع بداية   40طالبية تقس  م   ررررررطات الطالبية  ففي  لك العام  سر   ارتفع  املتوسر

ررررط   ررررو  ن العام الدرايس   41طالبلا ن مقابل  42طالبية بمتوسر ررررر  وير ررررر    43طالبلا ن الريا و  46 ق   18/19لوحضر ن الحضر

رررررراوية   وعل الرغم م  ارتفا  الكثافات ررررررب متسر ررررررر  بدعت الفجوة بأ االثنأ ن الظهور بعد ع  قان  النسر ن الريا والحضر

  ق حد ما 
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  تطور الكثافات بحسب املراحل

 
 

رررتوى املراحل التعويمية  يسررررجل التعويم االبتدايئ ععل الكثافات  يويه التعويم ا عدادي ثم املرحوة الثانوية   عما عل مسر

رربرررب   رررر ررررر ررررر ررررر ررررر ا م  املرحورررة االبتررردائيرررة  و   قرررا  يبررردع بررراالنيفررراض ن املرحوررة  يررر ذ هرررصا التفررراوت بسر رررررايس بررردءل رررر ررررر ررررر ررررر ررررر لزاميرررة التعويم ا سر

ررررررر  م  التعويم ن هصة املرحوة املعروفة بالحوقة الثانية م  التعويم  ررررر ررررر ررررر رررررربة التسر ررررر ررررر ررررر رررررربب االرتفا  التدريجي لنسر ررررر ررررر ررررر ا عدادية بسر

 ا سايس 

ررررررل  ق    43املرحوة االبتدائية م   تتطور الكثافات ن جميع املراحل لستفع تدريجيلا م  ن   ررررر ررررر ررررر طالبلا  ون املرحوة    49طالبلا فتصر

ا ن املرحوة قبل االبتدائية  رياض ا طفاا  م   45 ق    38ا عدادية م      و   قان  قل املراحل تنيفض 36 ق    30  وعن ل

 قما سب  الصقر   09/10ن 

ررررررهررد عررام   ررررر ررررر ررررر ررررر رررررركيررل نحو   09/10شر ررررر ررررر ررررر ررررر ررررل جررديررد ن املرحوررة االب  31,000تشر رررر ررررر ررررر ررررر ررررر ررررل ن التعويم   29,000ترردائيررة  منهم نحو  فصر رررر ررررر ررررر ررررر ررررر فصر

ررررررل  ق    1,600الحكومي  ونحو   ررررر ررررر ررررررهدت املرحوة ا عدادية  يادة تصر ررررر ررررر ررررررل جديد ن التعويم الياص  وشر ررررر ررررر ررررررل     15,000فصر ررررر ررررر فصر

رررو    650ن القطا  الحكومي و  14,000منهم   ررررر رررهد  يادة وير ررررر رررل تقريبلا لوتعويم الياص  عما التعويم قبل االبتدايئ فشر ررررر فصر

 فصل ناص   0  منهم علا فصل حكومي  وفصل جديد  1,0 ق 
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  تطور الكثافات بحسب املحافظات

ررررررط الكثررافررات الطالبيررة بأ املحررافظررات  ي ررررر ررررر ررررر ررررر ررررب موقعهررا  يتوا متوسر رررر ررررر ررررر ررررر ررررر رررررركررانيررة  وقثررافتهرراالجكران  بحسر ررررر ررررر ررررر ررررر ررررررحرر    ،السر ررررر ررررر ررررر ررررر فقررد و ر

ررررساتيجية و ارة السبية والتعويم  ررررر رررركوة الكثافات الطالبية تسقز ن املناط  الجكرافية التي تعا   ع  30 سر ررررر  م  نق  ن  مشر

 م  قثافات سكانية عالية  و قرت الو ارة التا :قصلك  ا رايض املتاحة والصالحة لوبناء عويها  والتي تعا   

ررررررماا وجنو  البالد عل  ررررر ررررر ررررر ررررر ررررررافة بأ شر ررررر ررررر ررررر ررررر ررررررر  البالد وغربها عل   1,000يتزيد املسر ررررر ررررر ررررر ررررر قيوومس  ولهصة   1,240قيوومس  وبأ شر

رررراحررة الكب ة  فرر   غررالبيررة عنررد التيطيط لتقررا بعرراد الكب ة عهميتهررا   رررر ررررر ررررر ررررر ررررر ديم اليرردمررة التعويميررة  فعل الرغم م  هررصة املسر

ررركا  يعيش عل   ررري  عل جانبي مجرى النيل بطوا البالد  7املجتمع السر رررريط  ر ررراحة  ويسقز ن شر % تقريبلا م  هصة املسر

ررررررركانيلا ن املحافظات الحدودية التي تكوب   ررررررربة محدودة ن مجتمعات ميويوة سر رررررررحراوية وتعيش نسر      عويها البي ة الصر

ررررررعوبررة توف  عراض  لوبنرراء بوجرره عررام  ولبنرراء املرردار  بوجرره نرراص ن املحررافظررات   ررررر ررررر ررررر ررررر رررررركررا  يجعررل م  الصر ررررر ررررر ررررر ررررر هررصا التو يع السر

رررررركرررانيرررة العررراليرررة  ممرررا يؤدي  ق عجز ن عررردد املررردار  وبرررالترررا    ررررر ررررر ررررر ررررر القريبرررة م  النيرررل  حيرررل ا رايض الزراعيرررة  والكثرررافرررة السر

ررررررراحات  االرتفا  ن قثافات  ررررر ررررر رررررررافة  ق انتفاء املالعب وسر ررررر ررررر رررررررار املدار  التي تعمل بنظام الفستأ  هصا با  ر ررررر ررررر ررررررروا وانتشر ررررر ررررر الفصر

 19ا نشطة نتيجة استكاللها ن بناء فصوا   افية م

ررررررريرة بردرجرة موحوظرة  فمثالل  ن العرام الردرايس  ررررر ررررر ررررر ررررر رربرا  تتفراوت الكثرافرات بأ املحرافظرات املصر رررر ررررر ررررر ررررر ررررر ررررررجور    19/18لهرصة ا سر ررررر ررررر ررررر ررررر سر

ررررررل  ق محرافظرة الجيزة ععل   ررررر ررررر ررررر ررررر ررررررط  وير ررررر ررررر ررررر ررررر ررررررينراء بر دىن    50متوسر ررررر ررررر ررررر ررررر ررررررل الواحرد  بينمرا جراءت محرافظرة جنو  سر ررررر ررررر ررررر ررررر طرالبرلا ن الفصر

رررررط  وهو  ررررر ررررر ررررر ررررر رررررل الواحد   24متوسر ررررر ررررر ررررر ررررر ا م  املحافظات    20طالبلا ن الفصر ررررررية  جمعنا عددل ررررر ررررر ررررر ررررر ولوفهم التباينات بأ املحافظات املصر

ا سررابقأ  وهي البيانات املتاحة م  عامل   12لومقارنة بينهم عل حسررب مواقعهم لتحويل تطور الكثافات بينهم عل مدار 

 و ارة السبية والتعويم بيصوص الكثافات الطالبية عل مستوى املحافظات 

ررررررعيد  ومحافظات الدلتا   ررررر ررررررم املحافظات  ق نمس مجموعات قب ة هم: القاهرة الكربى والفيوم  ومحافظات الصر ررررر نقسر

 ومحافظات القناة  واملحافظات الحدودية وشبه جزيرة سيناء 

 القاهرة الكربى والفيوم

 

 

 

 

 

 

 
 .8ص  2014–2030، سساتيجية لوتعويم قبل الجامعي اليطة ا  19
 .البا  الثا : ععداد املدار  والفصوا والتالميص، 2018/2019وي لعام  السن ءقتا  ا حصا  20
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رررردا   12بطوا   ررررة الجيزة ععل معر ررررافظر رررر  محر ررررررجور ررررر ررررر ررررر ررررر ررررات  فسر ررررافظر ا ن جميع املحر ررررل رررردريجير ررررة تر ررررات الطالبير ررررافر رررر  الكثر ا  ارتفعر ررررل ررررامر عر

ا القاهرة  وعما ن     مع االنيفاض املوحون ن الكثافة بسربب  10/09لوكثافات الطالبية  تالها القويوبية ثم الفيوم  وعن ل

 ق   42الجديدة  ت ثرت محافظات القاهرة والفيوم بصورة  يجابية  فانيفض  الكثافات ع  العام الساب  م  الفصوا 

ا عدىن م  القاهرة     34 ررررطل ررررر ررررر ررررر ررررر ررررجو  محافظة الفيوم متوسر ررررر ررررر ررررر ررررر رررربب قا  هصا العام الوحيد الصي سر ررررر ررررر ررررر ررررر طالبلا ن الفيوم  ولهصا السر

ا  بينما سجو  القاهرة انيف ا م  سيزيد ن العام الصي يويه مجددل   طالبلا   35 ق  44ا ل

 محافظات الصعيد

 

ا بني سرويا  ومع 08/07ن     سرجو  محافظة املنيا ععل متوسرط لوكثافة  وجاء بعدها عسريوا ثم سروهان وقنا  وعن ل

  ارتفع  النسب قويالل وتك  الستيب لتصب  عسيوا واملنيا ن مرتبة واحدة ب عل قثافات  19/18الويوا لوعام الدرايس 

ا املنيا   ن محافظات الصعيد  يويها سوهان ثم بني سويا  وعن ل

ررررطات قاملتوقع ن العام الدرايس  ررررر ررررر رررر  املتوسر ررررر ررررر   وتك  معها ترتيب املحافظات  فبعد ع  قان  محافظة املنيا  10/09وانيفضر

ررررجل ععل معدا ن العام الدرايس  ررررر ررررر ررررط    09/08تسر ررررر ررررر ررررب     5 43بمتوسر ررررر ررررر ررررط الكثافة فيها ليصر ررررر ررررر طالبلا     39طالبلا  انيفض متوسر

ررررط ن قنا قصلك م   طالبلا  لك  بمرور الوق   ومع حووا العام   33 ق   40وتهبط  ق املرقز الثا  ن الستيب  تك  املتوسر

 طالبلا ن الفصل الواحد   43  ارتفع متوسط الكثافة ن املنيا مرة عنرى ليصل  ق 18/19الدرايس 

 محافظات الدلتا

رررمنا محافظات الدلتا  ق مج ررراحل البحر ا بيض املتوسررررط   قسر ررريط التحويل  عولهما املحافظات املطوة عل سر موعتأ لتبسر

وهم ا سكندرية والبح ة وقفر الشيخ ودمياا  وثانيهما املحافظات القريبة م  القاهرة الكربى  وهم الكربية واملنوفية  

 والشرقية والدقهوية 
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رررر رررررر رررر ررررر ررررر ررررر ررررر ررررررريب ا قرب بطوا الرر ررررررركندرية عل النصر رررررررو  ا سر رررررررطات باملقارنة مع محافظات املجموعة عا 12حصر ا  فحقق  ععل متوسر مل

ررررتمر الستيب عل هصا الوجه حتا عام   ررررر ا دمياا  اسر رررريخ  وعن ل ررررر ا وق ملحافظات الدلتا  وجاءت بعدها البح ة ثم قفر الشر

ررررررررط الكثافة ن دمياا  ق  10/09 ررررررريخ  ق املرتبة الثالثة  وانيفض متوسر  38بعد ع  قا    طالبلا   30  عندما هبط  قفر الشر

 ن العام الساب   ويُالحظ قصلك تفاوت املتوسطات بأ ارتفا  وانيفاض ن املدة الزمنية املحددة 

رررررركنردريرة ن  ررررر ررررر ررررر ررررر ررررررجور  ا سر ررررر ررررر ررررر ررررر   ثم  12/11طرالبرلا ن    44  ارتفع مرة عنرى  ق 09/10طرالبرلا ن    39طرالبرلا  ثم    45معردا   08/07سر

 طالبلا لوفصل   47 ق  19/18توسط ن االرتفا  ليصل ن طالبلا  بعدها استمر امل  42 ق  14/13انيفض ن 

ررردرايس   الر رررام  رررة ن العر رررانرررر  الكربير رررا  قر ررردلتر الر رررات  رررافظر رررة م  محر رررانير رررة الثر رررة      08/07ون املجموعر رررافر ررر عل قثر رررة ا وق بر ن املرتبر

ا  وجرراءت بعرردهررا محررافظررة املنوفيررة    40بوكرر   رررررررقيررة والرردقهويررة  39طررالبررل ررررر ررررر ررررر ررررر   10/19درايس     ولك  ن العررام الرر39   ثم الشر

ررررب  الدقهوية   ررررر ررررر ررررر رررريلا لتصر ررررر ررررر ررررر رررررقية  38فقط تكي  الستيب عكسر ررررر ررررر ررررر ا الكربية  35   واملنوفية  37  ا وق  ثم الشر    ون 34   وعن ل

    ق ععل ترتيب لهم 46  واملنوفية  48ويو  محافظتا الكربية    19/18البيانات ا ن ة لوعام الدرايس 
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  محافظات القناة

 
 

رررويس   36بمتوسررررط    08/07قثافة ن العام الدرايس حقق  السررررويس ععل  رررماعيوية والسر طالبلا  وجاء بعدها قل م  ا سر

رررر  الكثافات ن    33  ررررويس    10/09طالبلا   ثم انيفضر ررررعيد    35فبوك  السر ررررماعيوية 32طالبلا  وجاء بعدها بورسر    ثم ا سر

رررررربح     18/19ت  حتا العام الدرايس قباقي املحافظا   11/10   بدعت الكثافات باالرتفا  ن العام الدرايس  30  ررررر ررررر ررررر ررررر عندما ع ير

رررررماعيوية   ررررر ررررر ررررررة ععوام فقط م  39ا سر ررررر ررررر رررررعيد  ون عشر ررررر ررررر رررررويس وبعدها بورسر ررررر ررررر   19/18وحتا   10/09  ن املرتبة ا وق  ثم السر

 ن الفصل الواحد   41طالب  ق    30ارتفع متوسط الكثافة ن محافظة ا سماعيوية م  

 املحافظات الحدودية وشبه جزيرة سيناء

 
 

رررررررو  ن بعض املحافظات مثل الجيزة   ررررر ررررر ررررر ا ن الكثافات بعد ع  وير ررل ررررر ررررر ررررر ررررر مع االبتعاد ع  املرقز والقاهرة الكربى  نالحظ انيفا ر

رررررط قثافة م    50 ق   ررررر رررررجو  محافظة الوادي الجديد مثالل متوسر ررررر طالب  وبتحويل تطور الكثافات ن املحافظات   27طالبلا  سر
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رررراحبررة ععل م رررر ررررر ررررر ررررر ررررر ررررررر قررانرر  ير ررررر ررررر ررررر ررررر ررررررط ن  الحرردوديررة  وجرردنررا ع  ا قصر ررررر ررررر ررررر ررررر ا  فررارتفعرر  م   12توسر طررالررب  عمررا الوادي  42 ق  36عررامررل

ررررة التي ارتا رررردة ن املجموعر ررررة الوحير ررررافظر رررر  املحر ررررانر ررررد  فكر رررردير رررراض  الجر ررررصة الفسة دو  انيفر ا بطوا هر ررررل رررردريجير ررررا تر ررررررطهر ررررر ررررر ررررر ررررر   متوسر

ررررط قثافتها ن   ررررر ررررر رررروا ن الوادي  09/10موحون  وعكس غالبية املحافظات التي انيفض متوسر ررررر ررررر ررررط قثافة الفصر ررررر ررررر   ارتفع متوسر

ا ن املحرافظرة  فوم تتطورب بنراء عي   22ديرد  ق  الجر رررة عمومرل رررر ررررر ررررر ررررر ررررر ا  وربمرا يرجع  لرك  ق قو  الكثرافرات الطالبيرة منيفضر طرالبرل

 فصوا جديدة 

رررة     تراوح  بأ   ررررر ررررر ررريناء والبحر ا حمر م  املحافظات  ات الكثافة الطالبية املنيفضر ررررر ررررر ررربه جزيرة سر ررررر ررررر  18تعترب محافظات شر

ررردرايس   30و رررام الر ا ن العر رررل رررالبر ررورررر   ق    08/09طر رررر ررررر ررررر ررررر ررررر ررردرايس   36و 24ووير رررام الر ا ن العر رررل رررالبر   والبحر ا حمر هي ا عل 19/18طر

ررررررريناء   ررررررريناء  ومع انيفاض الكثافات الطالبية ن جنو  سر ررررررريناء ثم جنو  سر رررررررماا سر     09/08طالبلا ن    19قثافة  وتويها شر

  و   دا  لك عل يشء ف نما يدا  10/09طالبلا ن الفصل ن    17وفرت الو ارة فصوالل ن املحافظة فانيفض  الكثافة  ق  

 عل عشوائية وعدم تحديد عولويات ا نفا  عل توف  املدار  بحسب الكثافات 

 

ررررة ععل م    ررررات طالبير ررررافر رررردة قثر رررردير ررررات عر ررررافظر رررر  محر ررررره مثالل حققر رررر ررررر ررررر ررررر ررررر رررردرايس نفسر الر ررررام  رررل   40ن العر ررررد  مثر رررررل الواحر رررر ررررر ررررر ررررر ررررر ا لوفصر ررررل ررررالبر طر

رررررري ررررر رررررريوا والجيزة والقويوبية  وقا  ا وق تيصر ررررر رررررركندرية وعسر ررررر ررررررتويات ا سر ررررر رررررروا الجديدة ن توك املناط  لتقريب مسر ررررر   الفصر

الكثافات بأ املحافظات امليتوفة حتا نضم  مساواة وعدالة ن تقديم اليدمة التعويمية ن  لك العنصر با ن  وهو  

 ععداد الفصوا 
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 خاتمة

رررربة لتطور العموية التعويمية  لهصا ف ررررر رررركيل ع مة بالنسر ررررر رررركوة الكثافات الطالبية ن تشر ررررر ررررتمر مشر ررررر ررررهم ن       تسر ررررر ت ن  حوها يسر

ررروا التعويم الحكومي قا  املعيار ا وا   ررررر ررررر ررررر ررراب   ق ع  توف  فصر ررررر ررررر ررررر رررار التحويل السر ررررر ررررر ررررر رررع العموية التعويمية قكل  عشر ررررر ررررر ررررر تفاقم و ر

رررر ت الدولة عق  م    10/09واملؤثر ن نفض الكثافات ن العام الدرايس  ررررر ررررر ررررر ررررل ن    50,000بدرجة موحوظة  عندما عنشر ررررر ررررر ررررر فصر

 لة عندما تراجع  الدولة ع  اتبا  هصة املنهجية سنة واحدة  لك  تك ت املعاد

ررررتيدام املبنا املدريس عق  م  مرة  لك  عل  ررررر ررررر ررررر ررررر ررررم  باسر ررررر ررررر ررررر ررررر ررررري مدار  تعمل بنظام الفسات  قحل يسر ررررر ررررر ررررر ررررر يعر  التعويم املصر

ررررطة والتعوم وتنمية املهارات  ررررر رررر  لثنشر ررررر ررررا  جزء م  الوق  امليصر ررررر رررروا  ق ارتفا  تكاليا    21حسر ررررر رررركوة بناء الفصر ررررر وترجع مشر

ررررة العدالة االجتماعية   ررررر رررراب  ملنصر ررررر ررررات املالية لهي ة ا بنية التعويمية  ففي تقرير سر ررررر ررررصر ررررر ررررعا امليصر ررررر ررررييد  مع  ر ررررر البناء والتشر

ا   22عشرن   ق ع  بناء الفصل الواحد قد يتكوا  نشاؤة عق  م  نصا مويو  جنيه  لهصا السبب  قدم بعض ا طرا  طرقل

رررررروا بتكوفة عقل ومجهود بنايئ   ررررر ررررررحافية  ق بديوة لتوف  فصر ررررر ررررررارت بعض التقارير الصر ررررر رررررره  مثالل  عشر ررررر ررررررتكر  الوق  نفسر ررررر ال يسر

فصل ن ثالث سنوات  لها موايفات ناية   265,000اتفاقات عقدتها و ارة السبية والتعويم مع شرقات يينية لتوف   

رررروالل فوريةم   ررررما يفصر ررررابه لوحاويPop-up classrooms)وتسر ررررميم املشر ررررائ  التصر ررررمية م  نصر ات التي    وت ذ هصة التسر

رررروف م   رررررقة ين  دراجو  ويب سر رررراعات فقطNetDragon Websoftتطورها شر رررروا سر ررررتكر  هصة الفصر ررررينية  وتسر    الصر

رررية م  عجل الكهرباء  ررررر ررررر ررررررررمسر ررررر ررررررررهل نقوها  وتراعي التهوية وتعتمد عل الطاقة الشر ررررر ا   23م  عجل ترقيبها ن مكانها  ويسر عن ل

ور ا نفرررا  عل التعويم قبرررل الجرررامعي ن فسة  منيرررة محرررددة   بعرررد تحويرررل هرررصة الورقرررة لتطور الكثرررافرررات الطالبيرررة مع تط

رررردرايس   الر ررررام  رررر  ن العر رررردثر ررررك التي حر ررررل تور رررردة مثر رررردير ررررل ن طفرة جر رررر مر ررررا  ال ع  نر ررررامنر ررررار  ن  09/10ليس عمر رررراة الفر   لك  مع مراعر

رريلا ومحورلا لوفوسرررفة التي تعمل سرررياسرررات الحكومة ا عسررراسر م  عجل   الكثافة السررركانية  وجعل التعويم عا  الجودة هدفل

 تحقيقها 

 

 

 [  1]الشكل                                                                                                                                 
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