إحصاءات التعليم فى المؤسسات التدريبية للعام الدراسى 1121/1122
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم
فى المؤسساا التدريبية (مندار

 1122/ /النشرة السننوية إلحصناءاا التعلنيم

الموافق

ـ معاهند ـ مراكنز التندري ) عنام 1121/1122والتنى تضنمنا ألول منرة بيانناا األزهنر

ووزارة التربية والتعليم ومن أهم المؤشراا:

● القطاع الحكومى للتعليم ( المنهجى  /غير المنهجى )
ـ بلغ إجمالـى أعداد المؤسساا التدريبية (مدار

ـ معاهـد ـ مراكـز التدرينـ )  685مؤسسنة عنام  1121/1122منهنا

155مؤسسة بنسبة  ٪4654للتعليم المنهجى  211 ،مؤسسة بنسبة  ٪6455للتعليم الغير منهجى .
ـ بلغ إجمالى عدد الدارسين فى المؤسساا التدريبية  22556ألف دار
المنهجى 11555،ألف دار

منهم 6555ألنف دار

بنسنبة  ٪2151للتعلنيم

بنسبة  ٪8152للتعليم الغير منهجى .

• التعليم المنهجى :
ـن بلننغ عنندد المؤسسنناا التدريبينة  155مؤسسننة تمثننل محافظننة القناهرة العنندد األكبننر منهننا حين بلننغ  45مؤسسننة بنسننبة
 ٪2152وأقل عدد بمحافظتى مطنرو وجننو سنيناء بمؤسسنة

التوزيع النسبى للمؤسسات التدريبية
( مدارس ـ معاهد ـ مراكز تدريب ) المنهجى
للعام الدراسى 2012/2011

واحدة فقط لكل محافظة بنسبة ٪154
ـ بلغ عدد الدارسين بالمؤسساا التدريبية 6555ألنف دار
2158ألف دار

مننهم

٪17.3

بنسبة  ٪6255من النككور1858 ،ألنف دار

٪7.9

بنسبة  ٪4854من اإلنا .
ـ بلغ عدد الخريجين بالمؤسساا التدريبية 2558ألف خنري مننهم
 5216خننننري بنسننننبة  ٪6658مننننن الننننككور  1424 ،خننننري
بنسبة ٪4451من اإلنا .
ـ ن بلننغ عنندد المدرسننين بالمؤسسنناا التدريبيننة  2125منندر

القاهرة
الجيزة
القليوبية
األسكندرية
باقى المحافظات

٪6.8
٪6.4

٪61.7

منننهم  2121بنسننبة  ٪2255مننن الننككور 1115 ،بنسننبة

 ٪5552من اإلنا .
ـ بلغ عدد المدربين بالمؤسساا التدريبينة  1221مندر مننهم  2215بنسنبة  ٪5451منن النككور  162 ،مندر بنسنبة
 ٪2652من اإلنا .
ـ إحتلـا وزارة الصـحـة المركز األول من حي عدد الدارسين الكى بلغ عنددهم 1552ألنف دار
الدارسننين بننوزارتى الصننناعة والبتننرول 1154ألننف دار

بنسنبة  ، ٪4855يليهنا

بنسننبة  ٪2155مننن إجمننالى عنندد الدارسننين بالمؤسسنناا

التدريبية للتعليم المنهجى .
ـ إحتـل تخصص التمريض المركنز األول منن حين عندد المؤسسناا التدريبينة النكى بلنغ  286مؤسسنة بنسنبة  ٪5556منن
إجمننالى عنندد المؤسسنناا التدريبيننة  ،بلننغ عنندد الدارسننين  1154ألننف دار
بالمؤسساا التدريبية .

بنسننبة  ٪4655مننن إجمننالى عنندد الدارسننين

• التعليم الغير منهجى :
ـ بلـغ عـدد المؤسسـاا التدريبيـة للتعليم المنهجى  211مؤسســة،تمثـل محافظـة القاهــرة العـدد األكبـر وبهـا  46مؤسسة
بنسبة  ، ٪2452تمثل محافظاا بورسعيد والسوي

والبحر األحمر ومطرو وجنو سيناء العدد األقل وبها  1مؤسسنة

لكل محافظة بنسبة . ٪155
ـ ن بلننغ عنندد الدارسننين بالمؤسسنناا التدريبيننة 11555ألننف دار
51ألف دار

منننهم 12455ألننف دار

بنسننبة  ٪1155مننن الننككور ،

بنسبة  ٪1154من اإلنا .

ـ بلغ عدد الخريجين بالمؤسساا التدريبية 15558ألف خري منهم 11551ألف خري بنسبة  ٪1151من الككور51 ،ألنف
خري بنسبة  ٪1152من اإلنا .
ـ بلغ عدد المدرسنين بالمؤسسناا التدريبينة  2212مندر

مننهم  558مندر

بنسنبة  ٪1252منن النككور 262 ،مندر

بنسبة  ٪1551من اإلنا .
ـ بلغ عدد المدربين بالمؤسساا التدريبية  1115مدر منهم 1245مدر بنسبة  ٪8558من الككور 261 ،مدر بنسبة
 ٪2251من اإلنا .
ـننن إحـتنننـل تخصنننص التننندري المهننننى المركنننز األول منننن حيننن عننندد
المؤسساا الكى بلغ  15مؤسسة بنسبة  ٪1258منن إجمنالى عندد
المؤسساا التدريبية  ،بلغ عدد الدارسين  4455ألف دار

ـننن إحتنننـلا وزارة الداخلينننة المركنننز األول منننن حيننن عننندد الدارسنننين
بنسنبة ٪2458

 ،يليها الدارسين بوزارة المالية حي بلغ 2652ألف دار

٪16.3

بنسنبة

 ٪2551من إجمالى عدد الدارسين .
بالمؤسساا التدريبية النكى بلنغ  4252ألنف دار

التوزيع النسبى ألعداد الدارسين بالمؤسسات
التدري بية غير المنهجى وفقا ً للتخصص للعام
الدارسى 2012/2011

بنسنبة

 ٪2151من إجمالى عدد الدارسين .

٪34.9

٪15.1
تدريب مهنى
تدريب القادة
كهرباء وميكانيكا
حاسب آلى
تدريب إدارى وإحصائى
نقل والمواصالات
باقى التخصصات

٪9.2
٪9.3

٪7.1
٪8.2

• مراكز التدري المهنى للتعليم(المنهجى  /غير المنهجى) فى القطاع الخاص :
ـ بلغ عدد مراكز التدري المهنى فى المؤسسـاا التدريبيـة التابعــة لوزارة الشئـون اإلجتماعيــة للتعلنـيم ( المنهجنى  /غينر
منهجى )  246مركزا منهنا  21مراكنز للمؤسسناا للتعلنيم المنهجنى  226 ،مركنزا للمؤسسناا للتعلنيم الغينر منهجنى ،
تمثل محافظة القاهرة المركز األول من حي عدد المراكز الكى بلغ  26مركزا  ،بينما نجد أقل عدد من المراكز بمحافظاا
كفرالشيخ وأسوان والوادى الجديد يوجد فى كل منهم مركز واحد فقط .
ـ بلنغ عندد الدارسنين بمراكنز التندري المهننى  2155ألنف دار
22ألف دار

مننهم  2615دار

بنسنبة ٪2152بنالتعليم المنهجنى ،

بنسبة  ٪8155بالتعليم غير المنهجى .
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