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المستخلص
يهدف ىذا ادلشروع اىل وضع خطوات علمية منطقية الختيار مواقع اخلدمات التعليمية (ادلدارس) باالستعانة
بالـ" " GISللوصول اىل توزيع عادل ذلا ،وتقليل مناطق تداخل اخلدمة ،وعدم ترك منطقة حمرومة او بعيدة
عن تلك اخلدمة مبا يتعب الطالب و ذويو .
تناول ادلشروع دراسة واقع حال اخلدمات التعليمية يف بلدية الشعب (منطقة الدراسة) من ناحية عدد
الطلبة ،وعدد ادلدارس  ،وعدد الشعب ،وعدد االبنية لعام ، 9002مث حللها احصائيا  ،وتوصل اىل العجز
يف االبنية وادلدارس ،وحسب كل مرحلة دراسية ( رياض االطفال  ،واالبتدائية  ،وادلتوسطة  ،والثانوية ،
واالعدادية  ،وادلهنية ) يف كل حي من احياء منطقة الدراسة (حي الشعب  ،وحي اور  ،و حي ادلهدي
 ،وحي البيضاء  ،وحي البساتني ) .مث عكف ادلشروع على دراسة السكان من حيث النمو ابتداءأ من العام
 ،7221مث العام  ،9002مث التنبؤ لعام  ، 9002وحساب الفئات العمرية اخلمسية  ،والفئات العمرية
التعليمية .
ان الزيادة الكبرية اليت طرأت على أعداد السكان يف منطقة الدراسة لكون ادلنطقة كانت فيها اراضي
خالية مت توزيعها اىل قطع سكنية سرعان ماشيدىا االىايل  ،وكذلك كانت ادلنطقة جاذبة ألعداد كبرية من
ادلهجرين قسرا – ميكن مالحظة خيمهم يف الساحات او بالقرب من االسواق – ىذه الزيادة يف السكان
شكلت ضغطا كبريا على ادلدارس ادلوجودة مما ادى اىل إكتظاظها  ،واصبحت التنطبق عليها ادلعايري .
وقد إحتسبت احلاجة للمدارس ولالبنية التعليمية لعام  ، 9002مث احتسبت احلاجة لعام 9002
وذلك حسب التنبؤ بالسكان لعام  ، 9002واحتسبت احلاجة ايضا حسب اعداد الطلبة ادلسجلني
(ادلوجودين كواقع حال ) ،مث متت ادلقارنة للحاجة ،مث اجريت حتليال مكانيا للخدمات التعليمية بإستخدام الـ
" " GISحسب معيار مسافة السري ومنطقة اخلدمة  ،ومعيار نطاق اخلدمة وعالقتو بالكثافة السكانية ،
مث حسب معيار البعد والقرب من خطوط النقل العام ،مث معيار التجاور ادلكاين للمدارس .
وخلص ادلشروع اىل ان ىناك مدارس ابتدائية جيب تغيري مواقعها ،وابداذلا بأخرى ثانوية  ،واىل ان
ىناك مناطق تتداخل فيها اخلدمة كثرياً  ،ومناطق التصلها اخلدمة  ،اي ان ىناك عدم توازن يف توزيع
اخلدمات  ،وعموما فإن ادلنطقة حباجة اىل فتح ( ) 29مدرسة جديدة ،وبناء ( )759بناية  ،وذلك
للتخفيف من الكتظاظ ،وللتخلص من حالة ادلدرسة ادلزدوجة  ،مث وضعت آلية الختيار مواقع اخلدمات
التعليمية كي نتجنب سوء التوزيع .

Abstract
This project aims to put procedures for choosing sites for educational
facilities using the tool of geographic information system, in order to get
best distribution and to decrease the interfere area served by this facilities .
In the beginning, the project studied the existing public facilities (schools
and kindergartens) in Shaab Municipality in terms of their capability,
distribution and suitability for the urban expansion and population growth
in the Municipality.
The project includes a comprehensive survey of all schools: data about
number of schools in each stage according to each hay, number of
students, number of classes and number of buildings, then analyze this data
to evaluate the efficiency of these schools .
Then the project studied the population growth since 1997 till 2009 and
finds age group and education age group and analyzes the need to
education facilities in 2006 and in2009 to compare between them, we find
there are lack of efficiency and capability of such services.
The solution for lack of schools is to build new schools, we need to build
(152) buildings for all kind of school in all Municipality. The study made
spatial analyst for existing school using “GIS” according to criteria:
1- Walking distance (300 m for kindergarten, 500m for primary school,
800 m for intermediate and secondary school).
2- Population density.
3- Distance from main streets.
4- Distance between schools.
In order to know whether the position of existing schools are fellow these
criteria or not, we draw buffer zone around schools and main streets , the
result is , There are many schools with wrong position and need to
repositioning .
Finally I put procedures for choosing right site of a school.

