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سلسة نشرات الحقائق

ورقة حقائق

الضوء  التي تسلط  المؤشرات  الورقة كملخص ألهم اإلحصائيات و  نقدم هذه 
على نواحي مختلفة في قطاع التعليم في مصر. معظم هذه البيانات تأتي 
وزارة  عن  الصادر  السنوي  االحصاء  كتاب  أهمها  حكومية،  نشرات  و  مصادر  من 
التربية و التعليم. و في أول اصدار لهذا النوع من تقديم المعلومات في صيغة 
»ورقة حقائق«، ال نحاول الكشف عن خلفية تلك األرقام، انما فقط نحاول أن نضع 
أيدينا على األسئلة التي يجب أن نهتم بها لفهم منظومة التعليم في مصر. 
ترجمة  يمكن  وكيف  التعليم،  جودة  قياس  بكيفية  تتعلق  األسئلة  تلك  أهم 
المؤشرات المختلفة إلى وصف حقيقي لحال التعليم في مصر و مدى حصول 

المواطنين على حقهم في التعليم المناسب. 

تطورهم،  و  القيد  معدالت  يعرض  قسم  أول  أقسام.  ألربعة  الورقة  تقسم 
التعليمية  المراحل  االناث(،  و  )ذكور  الطالب  نوع  بين  المقارنة  على  التركيز  مع 
و الموقع )حضر و ريف(، مع الربط بين االلتحاق بالتعليم و أعداد المدارس. نجد 
أن هناك تحسن ملحوظ اللتحاق اإلناث بالتعليم، كذلك تطور الريف على الحضر 
مع  التعليم،  على  الحكومي  االنفاق  علي  يركز  الثاني  القسم  الثانوي(.  )عدا 
المقارنة بين المحافظات في الصرف على التعليم لكل طالب، حيث نجد تفاوت 
ضخم بين المحافظات. في القسم الرابع، نناقش ما يسمي بمؤشرات الجودة 
الكمية، و هما كثافة الفصول و نصيب المدرس من الطالب، و هنا نعقد مقارنة 
خالل  من  التعليم  على  نظرة  نلقي  أخيرا،  الخاص.  و  الحكومي  التعليم  بين 
اإلحصائيات السكانية و تطورها عبر سنوات التعداد. هنا نبحث في انفاق األسر 
على  االنفاق  على  األسر  قدرة  بين  رهيبا  تفاوتا  هناك  أن  لنجد  التعليم،  على 

التعليم. أيضا، نسأل عن العالقة بين التعليم و مؤشرات العمل. 

عن مؤشرات القيد و وصول التعليم   

يتم استخدام مؤشرات القيد  لقياس حجم اإللتحاق بالتعليم. يوجد طريقتين لحساب نسب القيد. أوال، 
)أيا  معينة  تعليمية  مرحلة  في  المقيدين  عدد  قسمة  طريق  عن  اإلجمالي  القيد  نسبة  حساب  يتم 
عند  )مثال،  التعليمية  المرحلة  بتلك  المرتبطة  العمرية  المرحلة  من  السكان  عدد  علي  سنهم(،  كان 
المرحلة على  المقيدين في هذه  اإلبتدائية، يتم قسمة عدد  القيد اإلجمالي للمرحلة  حساب نسبة 
عدد السكان في المرحلة العمرية من ٦ سنوات ل١٢ سنة(. أما نسبة القيد الصافي، هي عدد الطالب 
المقيدين من المرحلة العمرية المحددة فقط على عدد السكان من نفس المرحلة العمرية. )عادة، ال 

يوجد فرق كبير بين المؤشرين.( 
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شكل ١ تطور نسب القيد للبنين و البنات خالل 40 عاما
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تطور نسب القيد

 تحسن ملحوظ في نسب القيد خاصة للبنات
يظهــر الرســم البيانــي المقابــل تطور نســبة القيــد اإلجمالي 
ــد  ــارن قي ــبعينات، و يق ــل الس ــذ أوائ ــة من ــة االبتدائي للمرحل
البنــات و البنيــن فــي تلــك الفتــرة الزمنيــة. فــي البدايــة، 
كانــت الفجــوة متســعة جــدا بيــن قيــد البنيــن و البنــات 
)حوالــي ٢٩٪(، و لكــن منــذ  ١٩٧٩، تتجــه النســب نحــو االزديــاد 
الســريع للبنيــن و البنــات، لذلــك تنخفــض الفجــوة بيــن 
الجنســين. يســتمر ذلــك النمــط  حتــي ١٩٩١، حيــث تصــل 
ــوة ١٧٪.  ــات ٨٢٪، بفج ــبة البن ــى ٩٩٪ و نس ــن إل ــبة البني نس
تتســم فتــرة التســعينات بتقلبــات حــادة فــي نســب القيــد، 
ثــم يســترجع المؤشــر نمــوه، مــع انخفــاض الفجــوة،  إلــى أن 
تكــون نســب القيــد ٩٩،٢٪ للبنــات و ١٠٥،٢٪ للبنيــن فــي ٢٠١١ 

.]١[

حصول البنات على التعليم
فــي معظــم المراحــل، نجــد أن قيــد البنــات قريــب جــدا مــن 
قيــد البنيــن إن لــم يتعــداه بنســبة ضئيلــة. أيضــا مــن 
ــم  ــاق بالتعلي ــبة االلتح ــا أن نس ــر لن ــي، يظه ــم البيان الرس
مــا قبــل اإلبتدائــي منحفــض جــدا )٢٦،٥٪(. يبلــغ القيــد فــي 
المرحلــة االبتدائيــة ٩٦٪، ثــم ينخفــض فــي المرحلــة اإلعداديــة 
إلــى ٩٣٪ وفــي التعليــم الثانــوي )فنــي و عــام( إلــى ٦٦،٥٪ 

 .]٢[

الفرق بين الريف و الحضر
ــي نســب  ــف و الحضــر يظهــر الرســم البيان الفــرق بيــن الري
القيــد فــي المراحــل التعليميــة المختلفــة و الفــرق بيــن 
ــبة  ــد بنس ــوق القي ــف.  يتف ــر و الري ــي الحض ــد ف ــب القي نس
ضئيلــة فــي المناطــق الريفيــة عــن المناطــق الحضريــة فــي 
االبتدائــي و االعــدادي، انمــا ال نجــد نفــس الظاهرة فــي الثانوي 
ألنــه القيــد فــي الريــف يبلــغ ١٥،٥٪ فقــط مقارنــة ب٤٧،٢٪ فــي 
الحضــر، فــي حيــن يتفــوق الحضــر علــى الريــف فــي الثانــوي 

ــي* ]٣[ الزراع
*يجب التأكيد هنا أن عند حساب قيد الحضر أو الريف باستخدام نفس إجمالي عدد السكان من كل شريحة 

عمرية، أي أنه ال يوجد تقسيم جاهز للسكان طبقا للموقع )ريف و حضر(، لذلك لم يتم حساب معدل القيد في 
الريف و الحضر بمعزل عن اختالف تعداد السكان بينهما.
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عدد المدارس

3

توزيع موارد التعليم 

توزيع موارد التعليم على المراحل التعليمية
فــي كل  الحضــر  عــن  الريــف  فــي  المــدارس  أعــداد  تزيــد 
المراحــل، مــا عــدا فــي الثانــوي. مثال، فــي االبتدائــي، تتضاعف 
ــوي،  ــي الثان ــا ف ــرات، بينم ــر ١،٦ م ــن الحض ــف ع ــدارس الري م
نجــد أن مــدارس الحضــر ضعــف مــدارس الريــف. ذلــك يكشــف 
عــن عالقــة قويــة بيــن أعــداد المــدارس و نســب القيــد نظــرا 

ــع بيــن المراحــل و الموقــع. ]٤[. لتشــابه التوزي

اإلنفاق الحكومي على التعليم
فــي الســنة الماليــة ٢٠١٤/٢٠١٣، بلــغ االنفــاق علــى التعليــم 
و هــي  الحكومــي،  اإلنفــاق  إجمالــي  مــن  ٩،٩٢٪ كنســبة 
بلغــت  التــي   ٢٠١٣/٢٠١٢ فــي  نظيرتهــا  مــن  أقــل  نســبة 
ــد  ــى بن ــب إل ــي يذه ــاق الحكوم ــن اإلنف ــاع م ــر قط ١٠،١٪. أكب
مــن   ٪٤٤،٥ علــى  يســتحوذ  الــذي  العامــة*«،  »الخدمــات 
االنفــاق فــي ٢٠١٤/٢٠١٣، يليــه الحمايــة االجتماعيــة** بنســبة 
٢٣،٥٪. معظــم االنفــاق علــى التعليــم يذهــب لبنــد األجــور و 

.]٢٠١٤/٢٠١٣(]٥(  ٪٨٣،٣ بنســبة  العامليــن،  تعويضــات 

اإلنفاق الحكومي على التعليم لكل طالب 
يبلــغ نصيــب كل طالــب حكومــي مــن إجمالــي المصروفــات 
ــة العامــة ٤٨٦٣،٨ جنيهــا  فــي قطــاع التعليــم مــن الموازن
ســنويا. لتطبيــق تلــك الحســبة علــى المحافظــات، تــم 
اســتخدام مصروفــات المديريــات المحليــة للتعليــم. هنــاك 
فروقــات ملحوظــة فــي ذلــك المؤشــر بيــن المحافظــات، 
ــكل  ــد ٢٠٢٨ جنيهــا ل ــزة عن ــى مســتوى فــي الجي حيــث أدن
طالــب حكومــي، بينمــا يبلــغ ٩١٥١ فــي شــمال ســيناء. يجــب 
التأكيــد هنــا أن ارتفــاع المصروفــات ال يعنــي ارتفــاع الجــودة 

ــة ]٦[.  التعليمي

*الخدمات العامة تشمل األجهزة التنفيذية والتشريعية وشئون المالية  و الخارجية
**الحماية االجتماعية تشمل التأمينات و المعاشات مديريات الشئون االجتماعية
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مؤشرات سكانية 1

نسب التسرب و عدم االلتحاق بالتعليم 
ــم  ــم ل ــم ث ــق بالتعلي ــن التح ــدد م ــي ع ــرب ه ــبة التس نس
يكمــل كنســبة مــن إجمالــي عــدد الســكان، أمــا نســبة »عدم 
االلتحــاق بالتعليــم« هــي نســبة مــن لــم يلتحــق بالتعليــم 
منــذ البدايــة كنســبة مــن إجمالــي الســكان. طبقــا آلخــر 
مســح ســكاني فــي ٢٠٠٦، توجــد أعلــى نســب عــدم االلتحــاق 
)١٢،٢٪( و  بنــي ســويف  و   )٪١٣،٣( فــي محافظــات مطــروح 
المنيــا )١١،٩٪(. أمــا أعلــى محافظــات فــي نســب التســرب مــن 

ــيناء )٤،٧٪( ]٧[.  ــوب س ــروح )٥،٨٪( و جن ــم مط التعلي

متوسط انفاق األسر علي التعليم في الريف و الحضر 
ــي  ــم ف ــى التعلي ــرة عل ــنوي لألس ــاق الس ــبة االنف ــد نس تزي
اجمالــي  فــي  بينمــا   ،)٪٢،٥٨( الريــف  عــن   )٪٥،٥( الحضــر 
الجمهوريــة تبلــغ ٤٪. يمكــن مقارنــة تلــك النســبة ببنــد 
أجمالــي  فــي   ٪٩،٢ هــي  و  األســرة،  انفــاق  فــي  الصحــة 
عنــد  الريــف.  فــي   ٪٩،٦ و  الحضــر  فــي   ٪٨،٩ الجمهوريــة، 
ــع االنفــاق حســب األقاليــم الجغرافيــة، نجــد  النظــر إلــى توزي
أن أســر المحافظــات الحضريــة تنفــق ٢٠٨٩ جنيــه ســنويا، 
يليهــا حضــر الوجــه القبلــي )١٤٤٥،٩( و حضــر الوجــه البحــري 
)١١٧٨،٢(. حوالــي ٤٢٪ مــن ذلــك االنفــاق يكــون علــى الــدروس 
الخصوصيــة و مجموعــات التقويــة، و هــي أكبــر نســبة بيــن 
بنــود انفــاق األســر علــى التعليــم، خاصــة فــي الحضــر حيــث 
ــث  ــف حي ــة بالري ــنوي، مقارن ــاق الس ــن االنف ــكل ٤٤،٤٪ م تش

 .]٨[  ٪٢٥،١ تكــون 

التفاوت الضخم في االنفاق على التعليم  
هنــاك تفــاوت حــاد بيــن قــدرة األســر فــي االنفــاق علــى 
ــن  ــط م ــون ٦١٪ فق ــر ينفق ــن األس ــد أن ٩٠٪ م ــم، لنج التعلي
الشــريحة  يعنــي  ممــا  التعليــم،  علــى  اإلنفــاق  إجمالــي 
األعلــى مــن فئــات اإلنفــاق، أو أعلــى ١٠٪ مــن األســر انفاقــا 
علــي التعليــم، ينفقــون ٣٩٪ مــن أجمالــي انفــاق األســر 
علــى التعليــم، ممــا يظهــر الفــرق الشاســع بيــن مصاريــف 
الدراســة و نــوع المــدارس التــي ترســل األســر المختلفــة 

 .]٩[ أبنائهــا 
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الحالة التعليمية للسكان
فــي أخــر مســح ســكاني فــي ٢٠٠٦، أكبــر نســبة مــن الســكان 
ــطة، أي  ــالت المتوس ــي المؤه ــم حامل ــون، يليه )٢٩،٦٪( أمي
ــة، بنســبة ٢٨،٥٪، و أقــل مــن  مــن يحملــون شــهادة الثانوي
المتوســط )حاملــي شــهادة اإلعداديــة( بنســبة ١٩،٤٪. أيضــا، 
ــاث فــي جميــع الفئــات مــا عــدا  ــد نســبة الذكــور عــن اإلن تزي

األمييــن، حيــث نســبة اإلنــاث ٦١،٥٪ ]١٠[. 

تطور الحالة التعليمية للسكان 
بيــن  التعليميــة  إذا قارنــا نوزيــع الســكان طبقــا للحالــة 
ســنوات المســح الســكاني )١٩٨٦، ١٩٩٧، ٢٠٠٦(، يمكــن تبيــن 
أنمــاط تظهــر تحســن المســتوى التعليمــي للســكان. مثــال، 
ــى ٣٠،١٪ فــي  نســب اإلميــة تنخفــض مــن ٤٩،٩٪ فــي ١٩٨٦ إل
ــد نســب ذوي التعليــم أقــل مــن المتوســط  ٢٠٠٦، بينمــا تزي
مــن ١٤،٢٪ إلــى ١٩،٧٪ ، و مــن يقــرأون و يكتبــون مــن ١٩،٦٪ 
إلــى ١٢،١٪ فــي نفــس الفتــرة الزمنيــة. تكمــن مشــكلة تلــك 
البيانــات فــي الفجــوة الزمنيــة الطويلــة بين ســنوات المســح 
)١٠ ســنوات( التــي ال تتيــح الكشــف األعمــق عــن التغيــرات فــي 

ــة التعليميــة ]١١[.  الحال

العالقة بين التعليم و البطالة
آغلبيــة العاطليــن عــن العمــل يحملــون مؤهــال متوســطا، 
بنســبة ٤٦،٥٪ و أكثرهــم  ذكــور. يليهــم حاملــو المؤهــل 

ــاث ]١٢[. ــم  إن ــبة ٣٣،٢٪، و أكثره ــط، بنس ــوق المتوس ف
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برنامج التعليم

مراجعمؤشرات جودة التعليم

متوسط كثافة الفصول 
يتــم حســاب متوســط كثافــة الفصــول عــن طريــق قســمة 
ــة متوســط عــدد  عــدد الطــالب علــى عــدد الفصــول لمعرف
تبلــغ  الفصــول.  ازدحــام  الطــالب فــي كل فصــل و مــدى 
التعليميــة ٤٠،٣  المراحــل  الفصــول بيــن اجمالــي  كثافــة 
طالــب فــي الفصــل، و أعلــى كثافــة توجــد فــي المرحلــة 
االبتدائيــة حيــث تبلــغ ٤٣،٣ طالــب لــكل فصــل. تزيــد كثافــة 
الفصــول فــي التعليــم الحكومــي عــن الخــاص فــي جميــع 
المراحــل، محققــة فجــوة واســعة جــدا بينهما؛ يبلغ متوســط 
الكثافــة ٤١،٥ فــي المــدارس  الحكوميــة و ٣١،٥ فــي المــدارس 
الخاصــة فــي جميــع المراحــل. هــذا الفــرق نجــده فــي معظــم 
ــة  ــغ الكثاف ــث تبل ــزة حي ــي الجي ــرق ف ــى ف ــات؛ أعل المحافظ
ــرق  ــاص، أي ف ــي الخ ــي ٥٢،٥ و ٣١،٧ ف ــم الحكوم ــي التعلي ف

 .]١٣[  ٢٠،٧

نصيب المدرس من الطالب 
يتــم حســاب ذلــك المؤشــر عــن طريــق قســمة عــدد الطــالب 
ــال  ــر تمثي ــر أكث ــل المؤش ــل جع ــين. ألج ــدد المدرس ــى ع عل
لحالــة الجــودة التعليميــة، تــم اســتخدام أعــداد المدرســين 
الفصــول  داخــل  يعملــون  مــن  )أي  فقــط  الممارســين 
ويحملــون معهــم جــداول حصــص(. يبلــغ نصيــب المــدرس 
مــن الطــالب فــي أجمالــي المحافظــات  ٢٩،٤، بأعلــى نســبة 
فــي االبتدائــي عنــد ٣٨،٥. تزيــد فــي التعليــم الخــاص مقارنــة 
فــي   ٢٨،٨ و  الحكومــي  فــي   ٣٧،٦( الحكومــي  بالتعليــم 
الخــاص فــي إجمالــي المراحــل(، نظــرا لقلــة المدرســين فــي 
التعليــم الخــاص. أيضــا تظهــر نفــس الفجوة بيــن الحكومي 
و الخــاص فــي معظــم المحافظــات، بأعلــي فجــوة فــي قنــا، 

ــعيد ]١٤[.  ــيخ و بورس ــر الش كف
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تنويه
جميــع الروابــط فعالــة مــن 
داخــل ملــف البــي دي اف 
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اإلنترنــت  شــبكة 

The World Bank Databank ]١[
http://databank.worldbank.org/data/home.aspx

]٢[ كتاب االحصاء السنوي، الصادر عن االدارة العامة للمعلومات و الحاسب اآللي لوزارة التربية و التعليم، ٢0١٣/٢0١٢
الباب الخامس, جداول نسب القيد االجمالي و الصافي .. بنين و بنات 

http://services.moe.gov.eg/books/012013/indicators/part_stud/keed/2.pdf

]٣[ كتاب االحصاء السنوي, وزارة التربية و التعليم، ٢0١٣/٢0١٢
أعداد التالميذ في الحضر و الريف: 

الباب الثاني، جدول »جملة التالميذ موزعة طبقا للتبعية و الموقع - مديريات - مراحل« 
http://services.moe.gov.eg/books/012013/sch_clas_stud/stud/3.pdf

أعداد السكان: 
الباب الخامس، جداول نسب القيد اإلجمالي و الصافي 

http://services.moe.gov.eg/books/012013/indicators/part_stud/keed/1.pdf

]4[ كتاب االحصاء السنوي, وزارة التربية و التعليم، ٢0١٣/٢0١٢
أعداد الفصول و المدارس:  الباب الثاني، جدول »أعداد المدارس و الفصول حسب التبعية و الموقع«

http://services.moe.gov.eg/books/012013/sch_clas_stud/sch_clas/1.pdf 
أعداد المدرسين:  الباب الرابع، جدول أعداد المدرسين حسب النوع و الوظيفة و التبعية 00 مراحل« 

http://services.moe.gov.eg/books/012013/teachers_stuffe/teachers/position/4.pdf
و جدول »أعداد المدرسين حسب النوع و الوظيفة و الموقع 00 مراحل«

http://services.moe.gov.eg/books/012013/teachers_stuffe/teachers/position/7.pdf 

]5[ الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢0١4/٢0١٣، وزارة المالية
موازنة الجهاز االداري، و االدارة المحلية، و الهيئات الخدمية

http://www.mof.gov.eg/Arabic/عناوين20%رئيسيه/PE/Pages/budget13-14.aspx

]٦[ الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢0١4/٢0١٣، وزارة المالية موازنة االدارة المحلية، 
http://www.mof.gov.eg/Arabic/عناوين20%رئيسيه/PE/Pages/Local2013-2014.aspx

أعداد التالميذ بالمحافظات: كتاب االحصاء السنوي, وزارة التربية و التعليم، ٢0١٣/٢0١٢ : الباب الثاني، جدول »جملة المراحل تالميذ«
http://services.moe.gov.eg/books/012013/sch_clas_stud/stud/2.pdf 

]7[ الجهاز المركزي للتعبئة العامة و االحصاء، الجداول االحصائية للسكون على مستوى المراكز
تقرير التسرب من التعليم األساسي )من ٦ إلى أقل من ١9 سنة( طبقا للنوع

http://www.capmas.gov.eg/database.aspx?parentid=172&id=3510

]8[ الجهاز المركزي للتعبئة العامة و االحصاء، كتيب أهم مؤشرات االنفاق و االستهالك ٢0١٣/٢0١٢، صفحة ٢٢ و ٢4
http://www.capmas.gov.eg/pepo/c.pdf

و تقرير أهم مؤشرات بحث الدخل و االتفاق و االستهالك ٢0١١/٢0١0، صفحة 4

]9[ الجهاز المركزي للتعبئة العامة و االحصاء، كتيب أهم مؤشرات االنفاق و االستهالك ٢0١٣/٢0١٢، صفحة 40

]١0[ الجهاز المركزي للتعبئة العامة و االحصاء، الكتاب االحصائي السنوي لسبنمبر ٢0١٣، باب السكان، جدول )٢-١9(
http://www.capmas.gov.eg/pdf/Electronic Static Book2013/arabic/population/untitled1/index.html?pageNumber=45

]١١[  الجهاز المركزي للتعبئة العامة و االحصاء، الكتاب االحصائي السنوي  لسبتمبر ٢0١٣، باب السكان، جدول )٢-١8(

]١٢[  الجهاز المركزي للتعبئة العامة و االحصاء، الكتاب االحصائي السنوي  لسبتمبر ٢0١٣، باب العمل، جدول )4-4(
http://www.capmas.gov.eg/pdf/Electronic Static Book2013/arabic/labor_force/untitled1/index.html?pageNumber=14

]١٣[ كتاب االحصاء السنوي, وزارة التربية و التعليم، ٢0١٣/٢0١٢
الباب الخامس، جدول »متوسط كثافة الفصل لجميع مراحل التعليم، طبقا للموقع«

http://services.moe.gov.eg/books/012013/indicators/indicators%20_%20school/kasafa/2.pdf

]١4[ كتاب االحصاء السنوي, وزارة التربية و التعليم، ٢0١٣/٢0١٢
الباب  الرابع،  جدول »أعداد المدرسين طبقا للوظيفة و التبعية...مديريات«

http://services.moe.gov.eg/books/012013/teachers_stuffe/teachers/position/5.pdf
و الباب الثاني، جدول »جملة التالميذ موزعة طبقا للتبعية و الموقع - مديريات - مراحل« 

http://services.moe.gov.eg/books/012013/sch_clas_stud/stud/3.pdf 

http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 
http://services.moe.gov.eg/books/012013/indicators/part_stud/keed/2.pdf 
http://services.moe.gov.eg/books/012013/sch_clas_stud/stud/3.pdf 
http://services.moe.gov.eg/books/012013/indicators/part_stud/keed/1.pdf 
http://services.moe.gov.eg/books/012013/sch_clas_stud/sch_clas/1.pdf  
http://services.moe.gov.eg/books/012013/teachers_stuffe/teachers/position/4.pdf 
http://services.moe.gov.eg/books/012013/teachers_stuffe/teachers/position/7.pdf  
http://www.mof.gov.eg/Arabic/عناوين%20رئيسيه/PE/Pages/budget13-14.aspx 
http://www.mof.gov.eg/Arabic/عناوين%20رئيسيه/PE/Pages/Local2013-2014.aspx 
http://services.moe.gov.eg/books/012013/sch_clas_stud/stud/2.pdf  
http://www.capmas.gov.eg/database.aspx?parentid=172&id=3510 
http://www.capmas.gov.eg/pepo/c.pdf 
http://www.capmas.gov.eg/pdf/Electronic Static Book2013/arabic/population/untitled1/index.html?pageN
http://www.capmas.gov.eg/pdf/Electronic Static Book2013/arabic/labor_force/untitled1/index.html?page
http://services.moe.gov.eg/books/012013/indicators/indicators%20_%20school/kasafa/2.pdf 
http://services.moe.gov.eg/books/012013/teachers_stuffe/teachers/position/5.pdf 
http://services.moe.gov.eg/books/012013/sch_clas_stud/stud/3.pdf  


حول برنامج التعليم

يركــز البرنامــج علــى قضايــا سياســات التعليــم فــي مصــر مــن خــالل 
الرصــد والبحــث فــي تطبيــق الوصــول الحــر وتقديــم التعليــم المجانــي 

األساســي للوفــاء بالحــق األساســي فــي التعليــم

العــادل  الجغرافــي  التوزيــع  قضيــة  علــى  البرنامــج  يعمــل  أيضــا 
للوســائل و المــال علــى جميــع نواحــي مصــر, وكيــف تنشــر الحكومــة 
خطــط لهيكلــة التعليــم حســب أحتياجــات العمــل الحاليــة, مــن أهــم 
أهــداف البرنامــج هــي متابعــة و رصــد الموازنــة المخصصــة للتعليــم 

و كيــف يتــم األنفــاق منهــا و طــرق تحســينها

شكر  وتقدير

نادر أسامة
غصون توفيق

أميرة خليل

Design
نديم أمين الدين

حول الوحدة المعرفية

البوابــة المعرفيــة هــي احــدى مشــاريع الوحــدة المعرفيــة, التابعــة 
للمركــز المصــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة, تعنــي فــي 
ــق  ــن طري ــة, ع ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــر المعرف ــام االول بنش المق
االقتصاديــة  االحتجاجــات  ورصــد  تعريفيــة,  ودراســات  ابحــاث  نشــر 

واالجتماعيــة.
ــة  ــة المعرفي ــر البواب قامــت الوحــدة مــن اجــل نشــر المعرفــة، وتعتب
للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة esep.info هــي اول بوابــة مــن 

ــري. ــن المص ــاح للمواط ــة تُت ــة العربي ــة وباللغ ــا مجاني نوعه
االقتصاديــة  المفاهيــم  وايضــاح  بتصحيــح  ايضــا  الوحــدة  تعنــي 

االنســان. لحقــوق  الدولــي  العهــد  مظلــة  تحــت  واالجتماعيــة 

www.esep.info :إنترنت

ECESR حول
 المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية

”المركــز المصــرى للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة“ هــو مؤسســة 
قانونيــة مصريــة غيــر حكوميــة، تنطلــق مــن قيــم العدالــة، والحريــة، 
واإلعالنــات،  المواثيــق،  بجميــع  ذلــك  فــى  وتلتــزم  والمســاواة، 
الدولــى  العهــد  خصوصــا  اإلنســان،  لحقــوق  الدوليــة  واالتفاقيــات 
للحقــوق االقتصاديــة، واالجتماعيــة، والثقافيــة، واتفاقيــات وتوصيــات 
الرؤيــة  مســتوى  علــى  لهــا  كمرجعيــة  الدوليــة  العمــل  منظمــة 

والممارســة.

مــع  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  للحقــوق  المصــري  المركــز  يعمــل 
رؤيــة  لتعزيــز  المصريــة  العماليــة  والنقابــات  االجتماعيــة  الحــركات 
ــر  ــاد والفق ــكال االضطه ــع أش ــن جمي ــررة م ــري متح ــع المص للمجتم
بإعــداد  المركــز  ويقــوم  االجتماعيــة.  العدالــة  وانعــدام  والتمييــز 
الدفــاع  حمــالت  وتنظيــم  القانونيــة  المســاعدة  وتوفيــر  البحــوث 
وبنــاء الشــبكات والتحالفــات لتمكيــن الحــركات االجتماعيــة والنقابيــة 
االقتصاديــة  الحقــوق  ثقافــة  القــرار ونشــر  التأثيــر فــي صنّــاع  مــن 

والثقافيــة. واالجتماعيــة 

١ شارع الفضل، متفرّع من شارع طلعت حرب، 
وسط القاهرة - تلفون: ٢٣95459٦ ٢0+

info@ecesr.org :بريد إلكتروني 
www.ecesr.org :إنترنت 

جميــع الحقــوق محفوظــة لمركــز الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعية 
غيــر   - المصنــف  نســب   ٣٫0 اإلبداعــي  المشــاع  رخصــة  بموجــب 

تجــاري- منــع
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