تقـــــــــــديم

تولى الدولة إهتماما كبيراً بالتعليم وتضعه على رأس أولوياتها فى خطة التنمية إلعداد
خريج قادر على المنافسة فىى سىوا العمى ت وتلبيىة إجتيااىاج الماتمىل مىر المىوارد الب ىرية
المؤهلة ت ومواكبة الثورة المعرفية والتكنولواية .

يهىتم الاهىىال المركىىل للتعبئىىة العام ىـة واإلجصىا بصصىىدار ن ىىرة سىىنوية عىىر التعلىىيم
الاامعى فى مصــر ( جكومى ــ خاص ) ت تتضمر جصر ألعداد الطالب المقيىدور بالاامعىاج
الجكومية والخاصة كذا أعضا هيئة التدريس ومعاونيهم ( العاملير والمعارير والموفدير فى
مهام علمية أو أاالاج خاصة) ونسبتهم إلى أعداد الطالب .

الاهىىال يقىىدم هىىذ الن ىىرة عىىر العىىام الاىىامعى  6002/6002لتكىىور عون ىا ً للبىىاجثير
ومخططى سياساج التعليم راايا ً أر تجقا الفائدة المراو منها .
وهللا ولى التوفيا ت ت ت

لوا أبو بكر الاند
رئىىىىيس الاهىىىىال المركىىىىل للتعبئىىىىة العامىىىىىة
واإلجصا

منهاـية الن رة
أوال  :الهدف مر الن رة
تهدف النشرة إ لى التعرف على البياناا
والخااااع والط ا

احصاااةيع عال العاتعاا

التااريع الصكوتياع

التقياادول بهااا وتاادت تطااور ااادا اوعااداد وكاادا التعاارف علااى تطااور عااداد

عضاء ايةع التدريس وتعاونيهم وإبراز تعدل إشراف عضاء ايةع التدريس وتعاونيهم وعاداد
الط

تتا يعكس ويوضح عودة التعليم فى تار .
ثانيا  :مصادر البياناج :
.

يتم إعداد ادا النشرة تل البيانا احصااةيع التى ترد تل :
 2ـ العاتعا التاريع الصكوتيع .
 3ـ عاتعع اوزار .
 4ـ العاتعا الخااع .
 5ـ كاديتيع تبارك لألتل ( الشرطع )
ثالثا  :الدورية :
تادر النشرة بافع دوريع كل عام .
رابعا  :المجتوياج :
تصتوت النشرة على ختسع فاول خ ف التنهعيع والتؤشرا .
الفص األو :
 .تطور التعليم العاتعى ( الصكوتى ــ الخاص ) .
الفص الثانى :
التقيدول بالتعليم العاتعى ( الصكوتى  /الخاص ) فى تار للعام العاتعى
الط
. 2002/2002
الفص الثالث :
عضاء ايةع التدريس وتعاونيهم بالتعليم العاتعى ( الصكوتى  /الخاص ) فى تار
للعام العاتعى . 6002/6002
الفص الرابل :
عــداد عضــاء ايةع التدريــس وتعــاونيهم ونسـبتهم الى عـداد الطـ

بالتعليـم

العاتعــى ( الصكوتى  /الخاص ) فى تار للعام العاتعى . 2002/2002
الفص الخامس :
عضاء ايةع التدريس التعاريل والتوفديل فى تهتا علتيع و عازا خااع تل
العاتعا

التاريع الصكوتيع للعام العاتعى . 2002/2002

ملجوظة  :نظراً لعدولع وتعالعع البيانا

التى تشتلها ادا النشرة آليا ً قد تظهر بعض الفروق

الصسابيع البسيطع بيل التعاتيع احعتاليع والتفاايل بالنس

التةويع نتيعع التقري ويتكل

التغاضى عنها ()%0.01 +

المؤ ـــــراج العامــة
ـ

تطور أعداد الاامعاج الجكومية والخاصة خال الفترة ()6002 / 6002 – 8001

جيث بلغ عدد الاامعاج الجكومية اامعة واجدة عام  8001وهى اامعىة
القىاهرة وتىىوالى ليىادة عىىدد الاامعىىاج الجكوميىة والخاصىىة جيىث بلىىغ عىىدد
الاامعاج  80اامعة جكومية و  82اامعة خاصة للعام الاامعى / 6002
. 6002
ـ

بلغ إامالى أعداد الطالب المقيدور بالتعليم الاامعى جىوالى 8.0مليىور طالىب وطالبىة
عام  6002/6002مقاب جوالى 846ألف طالب وطالبة عام  8022/8021أ أر
أعداد الطالب قد تضاعف بجوالى 84مرة خال تلك الفترة .

ـ

تطور أعداد أعضــا هيئة التىدريس ومعاونيهىـم خىال الفىـترة ( 8008/8000ـىـ
 ) 6002/6002مــر
 42300عضىىوا عىىام  8008/8000مقابىى  26112عضىىوا عىىام 6002/6002
بنسبة ليادة قدرها . % 12.3

ـ

إرتفل نصـيب الطالـب فى التعليم الجكومـى مر اإلنفاا علىى التعلىيم الاىامعى والعىالى
خال الفترة

( 8022/8021ــ  ) 6002/6002ت إذ بلـغ جوالى  4641انيه لكى

طالب عام  6002/6002مقاب جوالى  816انيه لك طالب عام . 8022/8021
 بلىىىغ إامىىىىالى أعىىىىداد الطىىىىالب المقيىىىدور بالاامعىىىىاج المصىىىىرية ( جكوميىىىىة /خاصىىىىة ) 8080044طالب وطالبة للعام الاامعى  6002/6002منهم عدد 8121043طالب
وطالبىىة بنسىىبة  %02.28بالاامعىىاج المصىىرية الجكوميىىة ( بمىىا فىىيهم طىىالب التعلىىيم

المفتىىىوح البىىىالغ عىىىددهم  28241طالىىىب وطالبىىىة) ت  44008طالىىىب وطالبىىىة بنسىىىبة
 %6.60بالاامعاج الخاصة.
 جظيىج اامعىة األلهىىر بالعىدد األكبىىر مىر طىالب الاامعىىاج الجكوميىة جيىىث بلىغ عىىددهم 310632طالىىىب وطالبىىىة بنسىىىبة  %81.22مىىىر إامىىىالى أعىىىداد طىىىالب الاامعىىىاج
الجكومية فى عام  6002 /6002مقاب

 321112طالىىب وطالبىىة عىىام / 6001

 6002بنسبة إنخفاض قدرة . % 4.61
-

جظيج أكاديمية مبارك لألمر ( ال رطة ) بالنسبة األصغر مر أعداد الطالب جيىث بلىغ
عىىددهم  2001طالىىب وطالبىىة بنسىىبة  %0.33مىىر إامىىالى أعىىداد طىىالب الاامعىىاج
الجكوميىىة عىىام  6002/ 6002مقابىى  1201طالىىب وطالبىىة عىىام 6002 / 6001
ــ  2ــ
بنسبة ليادة قدرها . % 2.21

 تم تقسيم طالب الاامعاج المصرية الجكومية إلى كلياج نظريىة وعمليىة وقىد بلىغ عىددطالب الكلياج النظرية  8402262طالب وطالبة بنسبة  %20.21ت عدد 320382
طالىىىب وطالبىىىىة بالكليىىىاج العمليةبنسىىىىبة%60.66مىىىر إامىىىىالى الاامعىىىاج الجكوميىىىىة
المصرية عام .6002 / 6002
 جظيىج كليىىاج التاىارة بالعىىدد األكبىر مىىر إامىالى الكليىىاج النظريىة الجكوميىىة جيىث بلىىغعددهم  401101طالب وطالبة بنسبة  %62.36مر إامالى الكلياج النظرية ت بينما
ناد أق عدد فى كلياج التربية الموسيقية جيث بلغ عددهم  220طالب وطالبة بنسىبة
 %0.01مر اإلامالى عام .6002 / 6002
 جظيىج كليىاج الهندسىة بالعىىدد األكبىر مىر إامىالى الكليىىاج العمليىة الجكوميىة جيىث بلىىغعددهم  10233طالب وطالبة بنسبة  %63.23مر إامالى الكلياج العملية بينما ناد
أقى عىىدد فىىى كليىىاج العلىىوم اللراعيىىة والبيئيىىة جيىىث بلىىغ عىىددهم  640طالىىب وطالبىىة
بنسبة  %0.02مر اإلامالى عام . 6002/6002

 تم تقسىيم طىالب الاامعىاج المصىرية الجكوميىة وفقىا لماموعىاج العلىوم المختلفىة وقىدجظيىج ماموعىة العلىىوم اإلنسىانية علىى النصىىيب األكبىر مىر الطىىالب جيىث بلىغ عىىددهم
 8402262طالب وطالبة بنسبة  %20.21مر إامالى طالب الاامعاج الجكومية ت
أما ماموعة العلوم اللراعية فقد جظيج بالنصىيب األصىغر جيىث بلىغ عىدد الطىالب بهىا
 64228طالب وطالبة بنسبة  %8.38مر اإلامالى عام .6002/6002
 بلغ إامالى أعداد الطالب المقيدور بالاامعاج الخاصىة  44008طالىب وطالبىة بنسىبة%6.60مر اإلامالى وقد جظيج اامعة 2أكتوبر بالعدد األكبر مىر طىالب الاامعىاج
الخاصة جيث بلغ عددهم  84181طالب وطالبة بنسبة  %36.00مر اإلامىالى عىام
.6002/6002
 جظيج الاامعة المصرية الروسية بالنصيب األصغر مر أعداد طالب الاامعاج الخاصةجيىىىىىث بلىىىىىغ عىىىىىددهم  680طالىىىىىب وطالبىىىىىة بنسىىىىىبة  %0.10مىىىىىر اإلامىىىىىالى عىىىىىام
.6002/6002
 تىم تقسىيم طىالب الاامعىاج الخاصىة إلىى كليىاج نظريىة وعمليىة وقىد بلىغ أعىداد الطىالبالمقيدور بالكلياج النظرية  84201طالب وطالبة بنسىبة  %33.40مىر اإلامىالى ت
 %22.20مىىر اإلامىىالى بالكليىىاج العمليىىة عىىام
عىىدد  60302طالىىب وطالبىىة بنسىىبةــ  3ــ
. 6002/6002
 جظيىج كليىاج االقتصىىاد واإلدارة والتاىارة بالعىىدد األكبىر مىر الكليىىاج النظريىة الخاصىىةجيىىىىث بلىىىىغ عىىىىددهم  2018طالىىىىب وطالبىىىىة بنسىىىىبة  %48.81مىىىىر اإلامىىىىالى عىىىىام
. 6002/6002
 بينما ناد أق عدد للطالب فى كلياج المعامالج القانونية الدولية جيث بلىغ عىددهم 84طالىىىىىب وطالبىىىىىة بنسىىىىىبة  %0.80مىىىىىر إامىىىىىالى الكليىىىىىاج النظريىىىىىة الخاصىىىىىة عىىىىىىام
.6002/6002

 جظيج كلياج الصيدلة بالعدد األكبر مر إ امالى طالب الكلياج العملية الخاصة جيث بلغعددهم  80628طالب وطالبة بنسبة  %31.08مىر اإلامىالى ت وناىد أقى عىدد مىر
الطالب فى كليىاج التمىريض وعىددهم  14طالىب وطالبىة بنسىبة  %0.81مىر إامىالى
الكلياج العملية عام .6002/6002
 تىىم تقسىىيم طىىالب الاامعىىاج الخاصىىة وفقىىا لماموعىىاج العل ىوم المختلفىىة ت وقىىد جظيىىجماموعىة العلىوم الطبيىىة علىى النصىيب األكبىىر مىر الطىالب جيىىث بلىغ عىىددهم 66224
طالب وطالبة بنسبة  %18.22مر
إامالى طالب الاامعاج الخاصة ت أما ماموعة العلوم الهندسية فقىد جظيىج بالنصىيب
األصىغر جيىىث بلىىغ الطىىالب بهىىا  2136طالىب وطالبىىة بنسىىبة  %84.11مىىر إامىىالى
الكلياج الخاصة عام .6002/6002
 بلغ إامالى أعىداد أعضىا هيئىة التىدريس ومعىاونيهم بالاامعىاج المصىرية الجكوميىة 20011عضىىواً بىىم فىىيهم التعلىىيم المفتىىوح البىىالغ عىىددهم  220عضىىواً باامعىىاج (
اإلسكندرية – عير مس – أسيوط ) للعام الاامعى  6002/6002مقاب 21361
عضواً عام  6002/6001بنسبة ليادة قدرها . % 6.13
 بلىىغ إامىىالى أعىىداد أعضىىا هيئىىة التىىدريس ومعىىاونيهم بالاامعىىاج الخاصىىة 6210عضواًعام .6002/6002
 بلغج نسبة إ راف أعضا هيئىة التىدريس إلىى أعىداد الطىالب علىى مسىتو الاامعىاجالمصرية الجكوميىة  41:8ونسىب إ ىراف المعىاونير إلىى الطىالب  22:8ت أمىا نسىبة
إ راف أعضا هيئة التدريس ومعاونيهم إلى الطالب  62:8عام . 6002/6002

 جظيج أكاديمية مبارك لألمر ( ال رطة ) بأكبر نسىبة إ ىراف ألعضىا هيئىة التىدريسومعاونيهم إلى الطالب جيث بلغج  830: 8عام . 6002/6002
ــ  4ــ

 بينما ناد أر اامعة قناة السويس جظيىج بأقى نسىبة إ ىراف ألعضىا هيئىة التىدريسومعاونيهم إلى الطالب جيث بلغج  81:8عام . 6002/6002
 بلغج نسبة إ راف أعضا هيئة التىدريس بالاامعىاج الخاصىة  38:8ت نسىبة إ ىرافالمعاونير  33:8ت أما نسبة إ ىراف أعضىا هيئىة التىدريس ومعىاونيهم  82:8عىام
.6002/6002
 وقد جظيج اامعة 2أكتوبر بأكبر نسبة إ راف ألعضا هيئة التدريس ومعاونيهم إلىأعداد الطالب جيث بلغج  30:8عام . 6002/6002
 بينمىا ناىد أر الاامعىة الجديثىة للتكنولوايىا والمعلومـىـاج جظيىج بأقـىـ نسىبة إ ىىرافأعضــا هيئة التدريس ومعاونيهم إلى الطالب جيث بلغج  3:8عام . 6002/6002
 بلغ إامالى أعداد أعضىا هيئىة التىدريس المعىارير و الموفىدير فىى مهمىاج علميىة أوأاىىالاج خاصـىىـة مىىر الكليىىاج المصىىرية الجكوميىىة  88326عضىىوا ًللعىىام الاىىامعى
. 6002/6002
 وقد جظيج كلياج الطب الب ـر بأكبر عدد مر أعضا هيئة التدريس المعاريير جيىثبلغ  3623عضواً بنسبة  %61.26بينما جظيج كلية ال ىرطة وكليىة القىر ر الكىريم
للقىىىرا اج بأقىىى عىىىدد جيىىىث بلىىىغ  3أعضىىىا فقىىىط لكىىى منهمىىىا بنسىىىبة  %0.03عىىىام
.6002/6002
 جظيج دو الوطر العربى على المرتبة األولى مر جيث أعداد أعضىا هيئىة التىدريسالمعىىارير اليهىىا مىىر الاامعىىاج المصىىرية الجكوميىىة جيىىث بلىىغ  2611عضىىوا بنسىىبة
 %08.01مىىىر إامىىىالى أألعضىىىـا المعىىىارير ت بينمىىىا جظيىىىج أسىىىتراليا علىىىى العىىىدد
األصغـىىـر مىىىر األعضىىىا المعىىىارير إليهىىىا جيىىىث بلىىىغ  6عضىىىواً بنسىىىبة  %0.06عىىىام
. 6002/6002

فريا اإلعداد واإل راف على الن رة
ــ  5ــ

األستاذ  /بكر أبو النصر سلطار وكي أو الولارة رئيس قطاع التعبئة العامة
األستاذ  /مجمد عبد العليل اهير رئيس اإلدارة المركلية للتخطيط التعبو
األسىتاذ  /مجمىىود عبىىد الكىريم مجمىىود مىىدير عىام اإلدارة العامىىة لجصىىر الخىىرياير
والعاملير بالدولة
السيدة  /سولار عبد الرجمر أجمد ااويش ــ مدير إدارة الدراساج والبجوث
السيدة  /نادية جلمى إبراهيم الليثى ــ رئيس قسم البجوث

السيدة  /ماادة اال مجمد مهنى ــ باجث أو
السيدة  /إيمار مجمد فريد ــ باجث ثار
السيد  /إسماعي مجمود مجمد خلي ــ باجث ثار
السيد  /عبار مجمد سيد أجمد ــ باجث ثار
المرااعة الفنية
الدكتورة /سنا مجمد عبادة ــ مدير عام ال ئور الفنية

فى جالة إبدا أ أرا ومالجظاج يراى اإلتصا :
تليفور 64064820 :
فاكس 66232424 :
بريد الكترونى pres capmas@capmas.gov.eg :

