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تمتلك مصر أكبر منظومة تعليمية في منطقة الشرق الوسط وشمال

إفريقيا

: أصدرت شركة بي دبليEEو سEEي الشEEرق الوسEEط أحEEدث تقاريرهEEا ضEEمن2019 أبريل 16- القاهرة مصر، 

"، ويركز التقريEEر الجديEEد علEEى المنظومEEة التعليميEEة فEEيالوسط الشرق في التعليم قطاع فهم  سلسلة تقارير "

يستعرض توقعات بي دبليEEEوكما  في مصر ، بمختلف مراحلها إذ يقدم تحليل  كامل  للمنظومة التعليمية .مصر

، مسEEلطا الضEEوء2022/2023سي عدد المقاعد الدراسية الجديدة التي تحتاجها مصر حتى العام الدراسي 

 الخدمات التعليمية من القطاع الخاص. المتاحة  للقائمين على تقديم على فرص النمو 

فEEي مرحلEEة التعليEEم مEEا قبEEل الجEEامعي فEEي العEEامالمسEEجلين وأشار التقرير إلى أن إجمالي عEEدد الطلب 

في مرحلEEة التعليEEمالمسجلين  الطلب  مليون، في حين بلغ إجمالي عدد 20.6 كان 2016/2017الدراسي 

 مليون طEEالب وذلEك بنEEاء  علEEى إحصEEاءات وبيانEEات الجهEEاز المركEEزي للتعEEبئة2.4الجامعي في نفس العام 

% من طلب التعليم الجEEامعي94التعليم ما قبل الجامعي و% من طلب 90العامة والحصاء. وقد التحق 

.2016/2017بمدارس أو جامعات حكومية خلل العام الدراسي 

ووفقا لمعدلت اللتحاق بالتعليم الجديدة ، تشير التقديرات إلى أن المنظومة التعليمية في مصر تحتاج إلEEى

 وأوضحت. 2021 ألف مقعد للطلب الذين من المقرر التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي بحلول عام 900

) الزيادة في تعداد السكان في سن التعليم العEEالي بنحEEو1 (نتيجة  هذه الزيادة  أن تحليلت بي دبليو سي

) التحسن المستمر في معدلت اللتحاق بالتعليم العالي.2 ألف نسمة؛ و(400

، فإن معدلت اللتحاق بالمدارس الخاصEEة فEEيوالحصاءوبحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

% فEEي4مراحل التعليم البتدائي والعدادي والثانوي تنمو بوتيرة أسرع (بمعدل نمEEو سEEنوي مركEEب قEEدره 
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) مقارنة بمعدلت اللتحاق بالمدارس الحكومية في نفس المراحEل التعليميEEة،2017 و2013الفترة ما بين 

% من إجمالي أعداد الطلب الملتحقين بهذه المراحل.10وذلك رغم أن التعليم الخاص ل يستقبل سوى 



، صرحت سالي جيفري، الرئيس العالمي لشبكة التعليم والمهارات في بEEي دبليEEو التقريروفي تعليقها على 

سي الشرق الوسط والمؤلف المشارك في إعداد التقرير، قائلة:

"بافتراض وصول المنشآت التعليمية الحاليEEة إلEEى قEEدرتها السEEتيعابية القصEوى وافEEتراض عEEدم حEدوث أي

تغييرات جوهرية في نماذج عمل المدارس، تشير تقديرات بي دبليو سي إلى أن مصر سوف تحتاج حEEوالي

".2022/2023العام المالي  مليون مقعد في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بحلول 2.4

شير ارتفاع معEEدلت اللتحEEاق بالجامعEEات الحكوميEEة المثقلEEة بالعبEEاء فEEي ظEEل قيEEوديوفي الوقت نفسه، 

الميزانية فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية إلى أن الحكومة ستواصل تيسير نمو الطاقة الستيعابية للجامعEات

الخاصة.

ومن ناحية أخرى، يكشف التقرير أن مصر تسير بخطى ثابتة على طريقها نحو بنEEاء قطEEاع تعليمEEي خEEاص،

وذلك للسباب التالية:

؛ المستمرعلى الخدمات التعليمية نتيجة للنمو السكاني المتزايد الطلب )1(

% فEEي عEEام5.5تحسن وضع القتصاد الكلي، إذ من المتوقع أن تصل معدلت النمو في مصر إلى )2(

 وفقا للرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي؛2023% بحلول عام 6 و2019

قةالحاجة إلى الستثمارات الخاصة لدعم النظم التعليمية في مصر من حيث تحسين الجودة  والطا)3(

%.33الستيعابية، لسيما للمساعدة في سد فجوة البطالة بين الشباب، والتي وصلت حاليا إلى 

%28% من الطلب الجامعيين في مصر يدرسون عشر تخصصات فقEEط (98.7ويشير التقرير أيضا إلى أن 

من الطلب يلتحقون بتخصصEEات العمEEال وحEEدها)، ممEEا يعنEEي أن أغلبيEEة اليEEدي العاملEEة المسEEتقبلية يتEEم

تجهيزها وتزويدها بمهارات العمال المكتبية والدارية، علما بأن الوظائف المكتبية والداريEEة ل تمثEEل سEEوى

% من إجمالي فرص العمل المتاحة في سEEوق العمEEل المصEEري. وبEEالنظر إلEEى الفجEEوة بيEEن الدراسEEة20

النظرية والكاديمية وواقع آليات سوق العمل في مصر، فهناك حاجة واضحة لتحسين وتوسيع نطاق قطاع

التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر.

"رغم العتماد القوي على الحكومة باعتبارها المزود الرئيسي للخدمات التعليمية فيوأضافت سالي قائلة: 

مصر، إل إن النتائج غير جيدة ومعدلت البطالة، حتى بين صفوف الخريجيEEن، مرتفعEEة جEEدا. ومEEع اسEEتمرار

النمو السكاني في البلد، يمثل قطاع التعليم في مصر واحدا من أكثر التحديات الملحة، وبالتالي واحدا مEEن



أكثر الفرص جاذبية للمستثمرين في المنطقة".

-2017وعلى صعيد آخر، يشير تقرير التنافسية العالميEEة الصEEادر عEEن المنتEEدى القتصEEادي العEEالمي (لعEEام 

) إلى أن مصر مصنفة ضمن أكبر اقتصادات العالم من حيث معدلت اللتحاق بالتعليم، ولسيما علEEى2018

المستوى التعليم البتدائي، غير أن مصر تصنف دائما ضمن أقل اقتصادات العEEالم أداء  فيمEEا يتعلEEق بجEEودة

الخدمات التعليمية المقدمة.



كبير علEEى حصEEول أبنائهEEا علEEى تعليEEم جيEEد يEEؤهلهم للحيEEاة فEEي بيئةبشكل ولشك أن ازدهار مصر يعتمد 

اقتصادية واجتماعية سريعة التغير. وفي حين نجحت مصر في تحقيق إنجEEازات كEEبرى فEEي تحسEEين فEEرص

الوصول إلى الخدمات التعليمية في المرحلتين البتدائية والثانوية وفي التحاق المزيد من الفتيات بالتعليم، ل

يزال أمامها طريق طويل في سبيل تقديم خدمات تعليمية ذات جEEودة متميEEزة تEEدعم الحتياجEEات التعليميEEة

والجتماعية والقتصادية الناشئة في البلد".

   لمزيد من المعلومات وللطلع على التقرير الكامل، يرجى زيارة الموقع اللكتروني:

   https://www.pwc.com/me/egyptprofile   

*****

نبذة عن بي دبليو سي

هدفنا في بي دبليو سي هو بناء الثقة في المجتمع وحل المشاكل المهمEEة. وتعتEEبر بEEي دبليEEو سEEي شEEبكة

 موظEEف ملEEتزمين بتEEوفير أعلEEى معEEايير250,000 دولة ويعمEEل لEEديها أكEEثر مEEن 158شركات متواجدة في 

الجودة في خدمات التEدقيق والضEEرائب والخEدمات الستشEEارية. ولمزيEEد مEن المعلومEات والتواصEEل معنEا،

.www.pwc.comالرجاء زيارة الموقع اللكتروني 

 دولة في المنطقة ويعمEEل12 مكتبا في 22 عاما ولديها 40تأسست بي دبليو سي في الشرق الوسط منذ 

).www.pwc.com/me موظف. (5200بها نحو 

بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات العضEEاء فيهEEا، وكEEل واحEEدة

. www.pwc.com/structureمنها هي كيان قانوني مستقل. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا 
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