 ٪17زيادة يف أعداد الدارسني بالتعليم املنهجي باملؤسسات التدريبية يف القطاع احلكومي
عام 2021/2020
أصدر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم

املوافق  2022/ /النشرة السنوية إلحصاءات التعليم

والتدريب باملؤسسات التدريبية بالقطاعني احلكومى واخلاص لعام
 2021/2020التى تهدف إىل رصد أنواع التدريب فى القطاعني احلكومى

التوزيع النسبى للمؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومى
وفقا للمحافظات عام

واخلاص بقصد تــــطوير املهــــارات البشـرية واكتسـاب خـربات اضــافـية

)(2021/2020

يف خمــتلف التخصـصات .

القاهرة
٪22.7

أهم املؤشــرات :

باقى
المحافظات
٪45.9

الجيزة
٪7.9

أوال  :املؤسسات التدريبية بالقطاعني احلكومي واخلاص

الشرقية
٪6.7

 −بلغ امجاىل عـــدد املــؤسسـات التى متارس نشاط التدريب 590

القليوبية
٪6.2

مؤسسة عــام  2021/2020مقابــــل  609مؤسسـة عام 2020/2019

الدقهلية5.
٪8

اسيوط
٪4.8

وذ لك بنسبة إخنفاض . ٪3.1
 −ويرجع سبب االخنفاض اىل غلق بعض املؤسسات التدريبية نتيجة جلائحة كوفيد . 19
 −تضـم حمــافظة القــاهـرة العــدد األكبـــر مـن هـــذه
الــمـــؤسسات بعـــدد  121مؤسسة يليها حمــافظة
القليوبية بعدد  41مؤسسة .

التوزيع النسبى للمؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومى
(منهجى -غير منهحى) وفقا للتخصص عام
باقى
))2021/2020

التخصصات
٪13.9
حاسب الى
٪3.5

 -1القطاع احلكومي :
 481 −مؤسسة تدريبية تتبع القطاع احلكومى (املنهجى /
غرياملنهجى) * عــــام  2021/2020مــــقابــل  487مؤســسة

تمريض
٪39.1

عــــام  2020/2019وذ لك بنسبة إخنفاض ٪ 1.2
 −احتلت حمــافظة القاهرة العدد االكرب من هذه املؤسسات
 109مؤسسة ،بنسبة  ٪ 22.7من امجاىل عدد املؤسسات .

تدريب مهنى
٪20.4

تدريب ادارى
واحصائى
٪4.4
كهرباء
وميكانيكا
٪4.8
تشييد وبناء
غزل ونسيج
٪6.2
٪7.7

 −استحوذ ختصص التمريض على العدد االكرب من هذه املؤسسات بعدد  188مؤسسة تدريبية بنسبة  ٪39.1من
امجاىل عدد املؤسسات التدريبية فى القــطاع الـحكومى (املنهجى  /غري املنهجى) .

* التعليم املنهجي :يتبع اسلوب التعليم النظامي ومي نح شهادة دراسية .
* التعليم الغري منهجي :يتبع اسلوب الدورات التدريبية وال مي نح شهادة دراسية .
2ـ القطاع اخلاص :
 −بلـغ امجاىل مـراكز التــدريب املهـين التابعـة للقطاع اخلاص واجلمعيات االهلية ،اخلاضعة الشراف وزارة
التضامن االجتمـاعي  109مركزاً منها ( 4منهجى  105 ،غري منهجى) عام  2021 /2020مقابل  122مركزاً
منها ( 9منهجى  113،غري منهجى ) عام  2020/2019بنسبة اخنفاض . ٪10.7
 −احتــلت حمـافظة السويس املرتبة األوىل بني باقى احملـافظات من حيث عـدد هذه املـراكز بامجـاىل  14مركز
تدريب مهنى بنسبة  ، ٪ 12.8يليها حمافظة القاهرة بعدد  12مركز تدريب بنسبة  ٪ 11من ا مجااىل عادد
مراكز التدريب املهنى باجلمهورية .
ثاني ًا  :الدارسني باملؤسسات التدريبية :
 −بلغ عدد الدارسني بالتـعـليم املنهجى باملؤسسات الـتـدريبية بالقطاع احلكومى  100126دارس عام ،2021/2020
مقابل  85609دارس عام  2020/2019بنسبة زيادة قدرها . ٪17
 −بلغ عدد الدارسني بالتعليــم املنهجى مبراكز التــدريب املهنى بالقطــاع اخلـــاص  2161دارس عــــــام
 2021/2020مقـــابـل  4791دارس عــام  2020/2019وذلك بنسبة اخنفاض . ٪54.9
 −ويرجع سبب االخنفاض اىل غلق بعض املؤسسات التدريبية نتيجة جلائحة كوفيد . 19
ثالثاً  :اخلرجيني باملؤسسات التدريبية :
 −بلغ عدد خـــرجيى التــعـليم الـمنــهــجى بالقــطاع الــحكــومى  32438خريج عـــام  2021/2020مــقــابل
 25384خـــريـج عـــام  2020/2019بنسبة زيادة قدرها . ٪27.8
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