 ٪14.2زيادة فى أعداد الخريجين (التعليم المنهجي) بالمؤسسات التدريبية فى القطاع الحكومى

عام 2019/2018
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم

الموافق

/

" 2020/النشرة السنوية

إلحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومى والخاص لعام  "2019/2018التى
تهدف إلى رصد أنواع التدريب فى القطاعين الحكومى والخاص بقصد تــــطوير المهــــارات البشـرية
واكتسـاب خـبرات اضــافـية في مخــتلف التخصـصات .
أهم المؤشــرات :
أوال  :المؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص
 بلغغا اجمغغالى عــغـدد المــؤسسغـات التغغى تمغغارا نشغغاط
التغدريب  607مؤسسغة عـغـام  2019/2018مقابـــغغـل
 587مؤسسـة عام  2018/2017بنسغبة زيغادة قغدرها
.٪3.4
 تضـم محــافظة القــاهغـرة العـغـدد األكبــغـر مغـن هــغـذه
الــمــغغـؤسسات بعــغغـدد  122مؤسسغغة يليهغغا محـغغـافظة
القليوبية بعدد  45مؤسسة.
 -1القطاع الحكومي :

القاهرة
٪22.0

الجيزة
٪8.4

التوزيع النسبى للمؤسسات التدريبية
بالقطاع الحكومى وفقا ً للمحافظات
عام 2019/2018

محافظات
أخرى
٪45.3

الشرقية
٪7.0
القليوبية
سوهاج
٪
7.0
الدقهلية
٪4.3
٪6.0
التوزيع النسبى للمؤسسات التدريبية بالقطاع
الحكومى وفقا ً للتخصص عام 2019/2018
تمريض
٪40.5

تخصصات
أخرى
٪15.2
كهرباء
وميكانيكا
٪4.1
حاسب آلى
٪4.9

 486 مؤسسة تدريبية تتبع القطاع الحكغومى (المنهجغى
 /غيرالمنهجغغغى) عـــغغغـام  2019/2018مــــقابـغغغـل 478
مؤسغغغـسة عــغغغـام  2018/2017بنسغغغبة زيغغغادة قغغغدرها
تدريب
.٪1.7
غزل ونسيج
ادارى
تدريب مهنى
تشييد وبناء
٪8.0
 احتلغغغغت محـغغغغـافظة القغغغغاهرة العغغغغدد االكبغغغغر مغغغغن هغغغغذه
واحصائى
٪14.4
٪8.0
٪4.9
المؤسسغغات  107مؤسسغغة ،بنسغغبة  ٪ 22مغغن اجمغغالى
عدد المؤسسات .
 استحوذ تخصص التمغري علغى العغدد االكبغر مغن هغذه المؤسسغات بعغدد  197مؤسسغة تدريبيغة بنسغبة
 ٪40.5من اجمالى عدد المؤسسات التدريبية فى القــطاع الـحكومى (المنهجى  /غير المنهجى).

2ـ القطاع الخاص :
 بلـا اجمالى مـراكز التـغـدريب المهغـني التابعغـة للقطغاع الخغاص والجمعيغات االهليغة ،الخاضغعة الشغراف
وزارة التضغغغامن االجتمغغغـاعي  121مركغغغزا ا عغغغام  2019/2018مقابغغغل  109مركغغغزا ا عغغغام 2018/2017
بنسبة زيادة قدرها .٪11
 احتــلت محـافظةاسيوط المرتبة األولى بين باقى المحـافظات من حيث عغـدد هغذه المغـراكز باجمغـالى 18
مركز تدريب مهنى بنسبة  ، ٪ 14.9يليها محافظغة القغاهرة بعغدد  15مركغز تغدريب بنسغبة  ٪ 12.4مغن
اجمالى عدد مراكز التدريب المهنى بالجمهورية .
ثانيا ا  :الدارسين بالمؤسسات التدريبية
 بلا اجمالى الدارسين بالتـعـليم المنهجى بالمؤسسات الـتـدريبية بالقطاع الحكومى  107622دارا عام
 ،2019/2018مقابل  78055دارا عام  2018/2017بنسبة زيادة .٪37.9
 بلا اجمالى الدارسين بالتعليــم ( منهجى  /غير منهجى ) بمراكز التــدريب المهنى بالقطــاع الخـــاص
 8495دارا عــــــام  2019/2018مقـــابـل  8881دارا عــام 2018/2017بنسبة ا نـخفا
.٪4.3
ثالثا ا  :الخريجين بالمؤسسات التدريبية
 بلا عدد خـــريجى التــعـليم الـمنــهــجى بالقــطاع الــحكــومى  28227خريج عـــام 2019/2018
مــقــابل  24715خـــريـج عـــام  2018/2017بنسبة زيادة .٪14.2
 بلـا عدد خـريجى مـراكز التــدريـب الــمهـنى بالتـعليم (منهجى  /غير منهجى ) بالـقطـاع الخاص 6231
خـريج عــام  2019/2018مــقــابل  5983خـريج عـام  2018/2017بنسبة زيادة . ٪4.1

مصادر البيانات :
 النشرة السنوية الحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية التابعة للقطاعين الحكومى والخاص .
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