 %3,8زيادة فى أعداد التالميذ بالتعليم قبل اجلامعي للعام الدراسي 2021/2020
أصدر اجلهــــاز املركـزي للتعبئــة العـامــــة واإلحصــاء اليـوم السبت املوافـــق  " 2022 / 1 / 15النشرة السنوية للتعليم
قبل اجلامعي للعام الدراسي " 2021/2020
ومن أهم مؤشرات النشرة ما يلى :
ما قبل االبتدائي:
 1,4 مليون تلميذ بنسبة  %5,3من أمجالي املراحل التعليمية
(منهم  1,3مليون تلميذاً بنسبة  %5,2من إمجالي مراحل
التعليم العام 132,7 ،الف تلميذاً بنسبة  % 7,0من إمجالي
مراحل التعليم األزهري) عام .2021/2020
 63,8 الف مدرس (منهم  59,5الف مدرس بنسبة %5,9
من إمجالي مراحل التعليم العام 4,3 ،الف مدرس بنسبة %2,7
من إمجالي مراحل التعليم األزهري) عام . 2021/2020
 12,7 الف مدرسة بالرتبية والتعليم 1,5 ،الف معهداً بالتعليم
األزهري للعام الدراسي .2021/2020
االبتدائي:
 14,4 مليون تلميذ بنسبة  % 54,7من إمجالي املراحل التعليمية عام (2021/2020منهم  13,4مليون تلميذ بنسبة  %54,8من
إمجالي مراحل التعليم العام 1,0 ،مليون تلميذ بنسبة  % 53,8من إمجالي مراحل التعليم األزهري .
 514,5 الف مدرس (منهم  442,3الف مدرس بنسبة  %43,5من إمجالي مراحل التعليم العام 72,2 ،الف مدرس بنسبة % 45,5
من إمجالي مراحل التعليم األزهري ) عام .2021/2020
 19,3 الف مدرسة بالرتبية والتعليم  3,6 ،الف معهداً بالتعليم األزهري عام . 2021/2020
 % 0,2 نسبة التسرب فى املرحلة االبتدائية عام  2020/2019مقابل  %0,3عام . 2019/2018
 % 99,9 معدل االنتقال من املرحلة االبتدائية إىل املرحلة اإلعدادية عام .2021/2020
التعليم اجملتمعي:
 136,3 الف تلميذ (الفصل الواحد) بنسبة  % 0,5من إمجالي املراحل التعليمية عام .2021/2020
 8 االف مدرس بالرتبية والتعليم بنسبة  % 0,7من إمجالي املراحـــل التعليميـــة عام .2021/2020
 4,9 الف مدرسه ( الفصل الواحد ) بالرتبية والتعليم عام  2021/2020وال يوجد تعليم جمتمعي باألزهر.
اإلعدادي:
 5,9 مليون تلميذ بنسبة  %22,6من إمجالي املراحل التعليمية (منهم  5,5ملــيون تلميذاً بنسبــة  %22,7من إمجالي مراحل
التعليم العام 401,8 ،الف تلميذ بنسبة  %21,1مــن إمجالي مــراحل التعليــم األزهري) عام .2021/2020
 294,8 الف مدرس (منهم  252,3الف مدرس بالرتبية والتعليم بنسبة  % 24,8من إمجالي مراحل التعليم العام42,5 ،الف
مدرس بنسبة  % 26,8من إمجالي مراحل التعليم األزهري) عام .2021/2020

 13 الف مدرسة بالتعليم اإلعدادي العام بالرتبية والتعليم  3,5 ،الف معهد بالتعليم األزهري عام .2021/2020
 % 1,7 نسبة التسرب فى املرحلة اإلعدادية عام  2020/2019مقابل  % 2,7عام . 2019/2018
 % 42,8 معدل االنتقال من املرحلة اإلعدادية إىل الثانوي العام عام .2021/2020
الثانوي:
 2,3 مليون تلميذ بنسبة  %8,6من إمجالي املراحل التعليمية (منهم  1,9مليون تلميذ بنسبة  % 7,9بالرتبية والتعليم 336,4 ،
الف تلميذ بنسبة  % 17,7من إمجالي مراحل التعليم األزهري) عام .2021/2020
 141,7 الف مدرس ( منهم  102,9الف مدرس بالرتبية والتعليم بنسبة  % 10,1من إمجالي املراحل التعليمية 38,8 ،الف مدرس
ازهري بنسبة  %24,4من إمجالي املراحل التعليمية باألزهر ) عام .2021/2020
 4,1 الف مدرسة بالرتبية والتعليم  2,3 ،الف معهداً بالتعليم األزهري عام .2021/2020
التعليم الفين:
 2,1 مليون تلميذ بنسبة  % 8,1من إمجالي املراحل التعليمية (منهم  999,2الف تلميذ بنسبة  % 46,9بالتعليم الصناعي،
 885,6الف تلميذ بنسبة  %41,5بالتعليم التجاري ( عام ــ فندقي ) 247,7 ،الف تلميذ بنسبة  % 11,6بالتعليم الزراعي ) من
إمجالي التعليم الثانوي الفنى عام .2021/2020
 140,7 الف مدرس (منهم  89,3الف مدرس بالتعليم الصناعي بنسبة  39,3 ،%63,4الف مدرس بالتعليم التجاري (العام ـ
الفندقي) بنسبة  12,1 ،%27,9الف مدرس بالتعليم الزراعي بنسبة  )%8,6من إمجالي مدرسني التعليم الفنى .2021/2020
 2,7 الف مدرسة (منهم  1,4الف مدرسة بالتعليم الصناعي 1010 ،مدرسة بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي) 269 ،مدرسة
بالتعليم الزراعي عام .2021/2020
 815,4 الف تلميذ بالتعليم التجاري العام بنسبة  70,2 ،% 92,1الف تلميذ بالتعليم الفندقي بنسبة  % 7,9من إمجالي التعليم
التجاري عام . 2021/2020
الرتبية اخلاصة:
 43,7 الف تلميذ بنسبة  % 0,2من إمجالي املراحل التعليمية عام . 2021/2020
 9,9 الف مدرس بالرتبية والتعليم بنسبة  % 0,8عام .2021/2020
 1,1 الف مدرسة بالرتبية والتعليم وال يوجد تربية خاصة باألزهر عام .2021/2020
القراءات:
 8,5 الف تلميذ باألزهر عام . 2021/2020
 1,0 الف مدرس باألزهر بنسبة  % 0,1عام .2021/2020
 118 عدد معاهد باألزهر وال يوجد قراءات بالرتبية والتعليم عام . 2021/2020
اإلمجالي العام:
 26,3 مليون تلميذ مبراحل التعليم قبل اجلامعي عام  2021/2020مقابل  25,3مليون تلميذ عام  2020/2019بزيادة بلغت
نسبتها %3,8من أمجالي التالميذ .
 1,17 مليون مـدرس عــام  2021/2020مقابل  1,18مليون مـدرس عام  2020/2019باخنفاض بلغ نسبته  %1,2من إمجالي
املدرسني .
 68,9 الف مدرسة ومعهد أزهري عام  2021/2020مقابــل  67,5الف مــدرسة ومــعهــد أزهــري عام  2020/2019بزيادة بلغت
نسبتها . % 2,0
مصادر البيانات:
-

وزارة الرتبية والتعليم .
مشيخة االزهر
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