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يقــدم املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة ثــاين إصــدار لــه مــن سلســلة أوراق الحقائــق عــن مرحلــة التعليــم 
ــة  ــة باملنظوم ــؤرشات الخاص ــات وامل ــم اإلحصائي ــى أه ــارش ع ــكل مب ــدار بش ــتند اإلص ــر. ويس ــي يف م ــل الجامع ــا قب م
التعليميــة، اعتــامدا أوال عــى أرقــام وبيانــات املصــادر الحكوميــة للعــام الــدرايس 2014-2015، وثانيــا عــى قاعــدة بيانــات 
االحتجاجــات االجتامعيــة واالقتصاديــة التــي يقــوم املركــز املــري بإنتاجهــا ونرشهــا عــى مــدار العــام ١. ويــأيت تحليــل تلك 
البيانــات اســتكامال للهــدف الرئيــي الــذي قامــت عليــه فكــرة أوراق الحقائــق، وهــو إبــراز أهــم املوضوعــات التــي نأمــل 
أن يهتــم بهــا املجتمــع، وأيضــا مواكبــة أهــم التغــرات التــي حدثــت يف العمليــة التعليميــة وفهــم مــا ترتــب عليهــا ومــا 
جــاء كنتيجــة لهــا. ويعتــر حصــول مــر عــى أحــد املراكــز األخــرة يف مــؤرش جــودة التعليــم يف األعــوام الســابقة طبقــا 
للتقريــر الســنوي للمنتــدى االقتصــادي العاملــي أحــد أهــم النتائــج لتلــك التغــرات، والتــي وقــف عندهــا املجتمــع املــري 
يف حالــة مــن الذهــول. وبالرغــم مــام آلــت إليــه أوضــاع التعليــم يف مــر، إال أن اســتمرار احتجاجــات املعلمــن، والوقفــات 
االحتجاجيــة مــن قبــل األطــراف األكــر تأثــرا مــن العمليــة التعليميــة يعــد مــؤرشا هامــا يعكــس تدهــور املنظومــة التعليميــة، 
وكــام يعكــس مطالبــات اإلصــاح والتغيــر التــي يعــر عنهــا املحتجــون والتــي يجــب أن تأخــذ باالعتبــار كأولويــه يف أي خطــة 
تنتهجهــا الحكومــة إلصــاح املنظومــة التعليميــة. ومــن ثــم، تــأيت هــذه الورقــة لتســلط الضــوء عــى أحــد أهــم األركان التــي 

تعتمــد عليهــا جــودة العمليــة التعليميــة وهــي املعلــم والعاملــن يف مرحلــة التعليــم قبــل الجامعــي. 

ــة  ــة، والرتبوي ــة، واملهني ــي املالي ــم أال وه ــة باملعل ــدة خاص ــي عدي ــش نواح ــام لتناق ــة أقس ــة إىل خمس ــم الورق تقس
وأيضــا االحتجاجــات الخاصــة بهــم. يعــرض القســم األول مــن الورقــة موضــوع أجــور املعلمــن والعاملــن يف وزارة الرتبيــة 
ــة  ــكل مديري ــة ب ــات الخاص ــة يف املوازن ــات املالي ــور والتعويض ــد األج ــاميل بن ــن إج ــم م ــب املعل ــح نصي ــم، ويوض والتعلي
تعليميــة، وأيضــا يعــرض مخصصــات املؤسســات والهيئــات التعليميــة املركزيــة مــن إجــاميل بنــد األجــور. ويتنــاول القســم 
الثــاين نصيــب املعلمــن مــن الطــاب يف مختلــف املراحــل التعليميــة. ويعتــر هــذا املــؤرش مــن املــؤرشات املهمــة التــي 
تعكــس جــودة التعليــم ألن ارتفــاع عــدد الطــاب أمــام املعلــم يشــر إىل انخفــاض يف املــوارد البرشيــة داخــل املنظومــة 
التعليميــة وايل تكــدس الفصــول ذو املســاحات الصغــرة، وقــد أشــارت البيانــات أيضــا إىل تفــاوت النســب بــن املحافظــات 
وبــن التعليــم الحكومــي والخــاص، لذلــك، نجــد أنــه مــن الــروري تعيــن عــدد مناســب مــن املعلمــن املؤهلــن تربويــا 
ــا لســد الفجــوة املتزايــدة بــن الطــاب واملعلمــن. وكان مــن املهــم أن يتــم قيــاس نصيــب املعلــم للطالــب يف  وعلمي
كل مرحلــة تعليميــة بالتعليــم قبــل الجامعــي بشــكل منفصــل الختــاف متطلبــات وأولويــات املرحلــة إذا كانــت قبــل االبتــدايئ 
ــب  ــا نصي ــزء أيض ــذا الج ــش ه ــي، ويناق ــام والفن ــه الع ــوي بنوعي ــدادي( أو ثان ــة واإلع ــة االبتدائي ــايس )الحلق ــم أس أو تعلي
املعلــم للطالــب يف التعليــم األزهــري نظــرا لوجــوده عــى الســاحة التعليميــة ولتخصيــص ميزانيــه لــه مــن موازنــة الدولــة 
التــي تعمــل عــى النواحــي التعليميــة وباألخــص أو مــا نهتــم بــه يف هــذه الورقــة هــو قطــاع املعاهــد األزهريــة وقــد 
تــم االعتــامد عــي بيانــات العــام الــدرايس 2013-2014 لحداثــة أرقامهــا. ويركــز القســم الثالــث عــى الفئــات العاملــة يف 
هيئــات التدريــس والعاملــن باملــدارس يف كل مــن التعليــم الحكومــي والخــاص. ونجــد أن نســبة املدرســن هــي األعــى 
يف القطاعــن الحكومــي والخــاص، بينــام نســبة فئــة العــامل هــي األعــى يف التعليــم الخــاص عــن نظرهــا الحكومــي. 
ويــأيت القســم الرابــع ليعــرض املؤهــات التعليميــة للمــدرس بــن كل من الشــهادة العليــا واملتوســطة والفوق متوســطة 
ــي  ــم الحكوم ــن يف التعلي ــب املدرس ــام أن أغل ــكل ع ــا بش ــد هن ــه، ونج ــن عدم ــوي م ــل الرتب ــى املؤه ــه ع ــن حصول وب
حاصلــون عــى مؤهــل تربــوي والعكــس يف التعليــم الخــاص، وأن النســبة األعــى مــن املدرســن الحاصلــن عــى شــهادة 
متوســطة وفــوق متوســطة يف التعليــم الحكومــي متواجديــن يف املرحلــة االبتدائيــة. وتختتــم الورقــة بالقســم الخامــس 
والــذي يرصــد احتجاجــات املعلمــن والعاملــن يف قطاعــات العديــدة بالتعليــم قبــل الجامعــي ووجودهــا يف املحافظــات 
ــون  ــون والعامل ــا املعلم ــي اتبعه ــائل الت ــات والوس ــا االحتجاج ــت عليه ــي قام ــب الت ــن املطال ــام 2015، وب ــة لع املختلف
كوســيلة احتجاجيــة للتعبــر عــن مطالبهــم واملطالبــة بحقوقهــم. وقــد تصــدر القطــاع الحكومــي للتعليــم العــام املقدمــة 

كأكــر القطاعــات احتجاجــا ثــم تاهــا قطــاع املعاهــد األزهريــة وأخــرا قطــاع التعليــم الخــاص.

وأخــرا، مــن أهــم األمــور التــي أوضحتهــا البيانــات وتحليلهــا هــي رضورة إتاحــة البيانــات الحكومية بصــورة تفصيليــة وباألخص 
عــى املســتوى املحــي )إدارات تعليميــة ومــدارس( حتــى يســتطيع املجتمــع املــدين والــرأي العــام تكويــن صــورة أدق 
ــع  ــك، فتجمي ــة لذل ــا. وإضاف ــة به ــة التعليمي ــن املنظوم ــى تحس ــل ع ــاج إىل العم ــي تحت ــق الت ــد املناط ــمل وتحدي وأش
ــودة  ــن ج ــل م ــفافية ويقل ــة الش ــف عملي ــط يضع ــات فق ــتوى املديري ــى مس ــا ع ــا وتحليله ــات وتوزيعه ــال البيان وإدخ
ــا  ــة، مــام يجعــل بعضهــا األخــر متضارب املــؤرشات املختلفــة، ويعكــس عــدم وضــوح الصــورة الحقيقيــة للعمليــة التعليمي

لتفــاوت البيانــات وعــدم دقتهــا ويصعــب مــن تقييــم عمــل وزارة الرتبيــة والتعليــم واملديريــات واإلدارات التابعــة لهــا. 
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شكل 1 نسبة موازنة مرحلة التعليم ما قبل الجامعي

شكل 2

تـــوزيع بنــد األجـــور

١-توزيع بند األجور والتعويضات عىل مستوى 

-2014 املايل  للعام  التعليمية  املديريات 

2015 ونصيب أجور املعلمني منه2: 

94 مليــار جنيــه لقطــاع  ُخصــص مــا يزيــد عــن 
ــايل  ــام امل ــة للع ــة العام ــن املوازن ــم م التعلي
2014-2015 بشــكل عــام وتــم تحديــد للتعليــم 
%71.8 مــن اإلجــايل لجميــع  قبــل الجامعــي 
مديريــات الرتبيــة والتعليــم. وقــد اســتحوذ بنــد 
مرحلــة  يف  للعاملــن  والتعويضــات  األجــور 
ــن  ــبة %97 م ــى نس ــي ع ــل الجامع ــم قب التعلي
لتلــك املرحلــة مببلــغ  االســتخدامات  إجــايل 

يزيد عن 63.8 مليار جنيه. 
الســابق  العــام  موازنــة  اســتخدام  تــم  وقــد 
للعــام  املعلمــن  أعــداد  لتوافــر   2015-2014
الــدرايس 2014-2015بالكتــاب اإلحصــايئ لــوزارة 

الرتبية والتعليم.
ويوضــح الشــكل البيــاين التــايل نصيــب إجــايل 
الفئــات  بــن  مــن  فقــط  املعلمــن  مرتبــات  
األخــري التــي تعمــل يف املــدارس واإلدارات 

واملديريات التعلمية باملحافظة الواحدة.
وكان نصيــب رواتــب املعلمــن فقــط مــن بنــد 
29.3 مليــار جنيــه وتــم  عــن  يزيــد  مــا  األجــور 
احتســاب اإلجــايل بنــاء عــى أعــداد املعلمــن 
يف كل محافظــة مبختلــف درجاتهــم الوظيفية، 
وعــى أســاس مفــردات املرتــب لــكل درجــة3 . 
ويوضــح ذلــك أن أجــور املعلمــن أقــل مــن نصف 
مــع  األجــور  لبنــد  تخصصيــه  تــم  مــا  إجــايل 
العلــم أن أعــداد املعلمــن هــي األكــر مــن بــن 
باقــي األفــراد والفئــات األخــرى التــي تعمــل 
داخــل املدرســة. وأمــا عــن األفــراد العاملــن 
فــا  التعليميــة،  واملديريــات  اإلدارات  داخــل 

يوجد بيانات دقيقة بأعدادهم أو بأجورهم.
وحصلــت محافظــة الرشقيــة عــى أعــى نصيــب 
مــن بنــد األجــور مبــا يزيــد عــن 5.7 مليــارات جنيــه 
)نظــرا لوجــود أكــر عــدد مــن املعلمــن بهــا( 
وكان نســبة رواتــب املعلمــن منــه %43 بقيمــة 

مبا يقارب 2.464 ملياران.
ومــن ناحيــة أخــرى كان معلمــو محافظــة شــال 
ســيناء األقــل فكانــت نســبة رواتبهــم حــوايل 
للمديريــة  األجــور  بنــد  إجــايل  مــن   25.8%
التعليميــة املقــرر يف املوازنــة العامــة لهــا 
996 مليونــا )أقــل عــدد مــن  التــي تزيــد عــن 

املعلمن متواجد بها(. 
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إجاميل مرتبات ” املعلمني“

إجاميل مرتبات ”الغري معلمني“
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تـــوزيع بنــد األجـــور

التعليمية  املؤسسات  عىل  األجور  بند  ٢-توزيع 

األخرى4:

تعليميــة  أخــرى  وهيئــات  مؤسســات  تشــارك   -
بنســبة %1.9 مــن بند األجــور والتعويضــات للعاملن 
يف قطــاع التعليــم مثلــا جــاء يف موازنــة الدولــة 
للعــام املــايل 2014-2015، والتــي تشــارك بدورهــا 
السياســات ملرحلــة  مهــام وتســاعد يف رســم 
ــن  ــد ع ــا يزي ــايل م ــي، بإج ــل الجامع ــم قب التعلي
تــم تصنيــف  مليــار و552 مليــون جنيهــا والــذي 
مؤسســاتها وهيئاتهــا تحــت ثاثــة تصنيفــات وهــم 
ــم  ــم، والتعلي ــاعدة التعلي ــات مس ــات خدم مؤسس
غــر محــدد املســتوى، والبحــوث والتطويــر يف 

مجال التعليم. 

- تــم تخصيــص %75.8 وهــي النســبة األكــر مــن 
مؤسســات  إىل  جنيهــا  مليــون  و552  املليــار 
خدمــات مســاعدة التعليــم مبــا يزيــد عــن مليــار 

و178 مليون جنيها والتي تشمل: 

حصلــت 	  والتــي  والتعليــم  الرتبيــة  ديــوان 
عــى %75.6 مــن اإلجــاميل ميزانيــة األجــور 

لخدمات مساعدة التعليم.
الهيئة العامة لألبنية التعليمية 20.8%.	 
املركز القومي لامتحانات 1.8%.	 
األكادميية املهنية للمعلمن 1%.	 
املرشوعــات 	  ومتــول  دعــم  صنــدوق 

التعليمية 0.55%.

%20 للتعليــم غــر  - بينــا تــم تخصيــص بنســبة 
 311 عــن  يزيــد  بحــوايل مبلــغ  محــدد املســتوى 

مليون جنيها والذي يتضمنه:

وتعليــم 	  األميــة  ملحــو  العامــة  الهيئــة 
ــر  ــب األك ــى النصي ــت ع ــي حصل ــار والت الكب

من 311 مليون جنيها بنسبة 58.4%
والتدريــب 	  اإلنتاجيــة  الكفايــة  مصلحــة 

املهني 38.6%.
املركز اإلقليمي لتعليم الكبار7.5%.	 

مجــال  يف  والتطويــر  البحــوث  يخــص  -وفيــا 
التعليــم، خصــص مــن بنــد األجــور أقــل نصيــب بنســبة 
لتصنيفــات  للعاملــن  األجــور  بنــد  %4 فقــط مــن 
يف  العاملــن  عــى  ذهبــت  والتــي  الثاثــة 

باملؤسسات التالية: 

صنــدوق تطويــر التعليــم اســتحوذ عــى 	 
النصيب األكر بنسبة 65.8%.

الرتبويــة 	  للبحــوث  القومــي  املركــز 
والتنمية 37.1%.  

شكل 3
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نصيب املدرس من الطاب يف خال خمس سنوات

 نسبة املدرس للطاب
يف مرحلة التعليم ماقبل االبتدايئ

نسبة املعلمني للطالب

٣- إجاميل نسبة املعلمني للطالب يف الخمس 

بني  املديريات  مستوي  عيل  األخرية  أعوام 

التعليم الحكومي والخاص5 :

٤-نسبة املعلمني للطالب يف مرحلة التعليم ما 

العام طبقا للقطاع  التعليم  قبل االبتدايئ يف 

املديريات  مستوى  عىل  والخاص  الحكومي 

التعليمية7:

يطــرح هــذا الشــكل البيــاين اإلطــار الزمنــي لنصيــب الطــاب مــن 
أعــداد املدرســن يف الخمســة أعــوام الســابقن يف التعليم 
الحكومــي والخــاص، فعندمــا تزيــد النســبة يزيــد معهــا أعــداد 
الطــاب بينــا يقــل أمامهــا أعــداد املدرســن ويــدل ذلــك 
املــؤرش عــى عمليــة التعيينــات يف التعاقــد مــع املعلمــن 
تقــل  منهــا  التــي  والخــاص  الحكومــي  التعليــم  قبــل  مــن 
ــن  ــبة م ــداد ملناس ــن أع ــق تعي ــن طري ــن ع ــن االثن ــوة ب الفج

املعلمن تتناسب مع أعداد الطاب الهائلة6.  

 ففــي العــام الــدرايس 2010-2011 كان نصيــب الطــاب مــن 
عــدد املدرســن يف التعليــم األعــى مبعــدل مــدرس لــكل 20 
ــكل 17.4  ــد ل ــدرس واح ــام م ــي أم ــم الحكوم ــا يف التعلي طالب
طالبــا يف التعليــم الخــاص. وكان الســبب وراء ذلــك هــو أن 
أعــداد املدرســن يف التعليــم الخــاص لهــذا العــام كانــت 

أعى من أعداد املدرسن يف القطاع الحكومي.

 ويف العــام الــدرايس 2011-2012 انخفضــت أعــداد املدرســن 
ــا  ــا م ــا إىل 59.079 ألف ــن 87.554 ألف ــاص م ــم الخ يف التعلي
تســبب يف ارتفــاع نســبة املــدرس للطــاب يف التعليــم الخاص 

عن الحكومي ليكون املعدل 26.9 مقابل 19.5 عى الرتتيب. 

واســتقرت تلــك املعــدالت عــى هــذا الوضــع خــال الثــاث 
سنوات املتتالية مع فروق بسيطة. 

تســمى أيضــا مبرحلــة ريــاض األطفــال وتتكــون مــن عامن 
يتــم فيهــا متهيــد الطفــل ملرحلــة التعليــم األســايس. 
2014 مل يجعــل تلــك املرحلــة إلزاميــة مثــل  ودســتور 
مرحلــة التعليــم األســايس والثانــوي مــع العلــم مبــدى 
للتعلــم.  وتأهيلــه  الطفــل  مســتوى  عــى  أهميتهــا 
وفيــا يخــص نصيــب املــدرس للطالــب يف تلــك املرحلــة 
متوســط  أن  ورد  فقــد  الدوليــة،  للمنظــات  بالنســبة 
الصــادرة  التقريــر  أحــد  يف  للطالــب  املــدرس  معــدل 
والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون  منظمــة  عــن  حديثــة 
ــن  ــا ع ــب/ة. وأم ــكل 13 طال ــد ل ــدرس واح ــو م )OECD( 8 ه
فقــد  املحافظــات.  بــن  كثــرة  األمــر  فيختلــف  مــرص، 
ســجلت محافظــة الســويس بأعــى معــدل مبتوســط 
ــي  ــم الحكوم ــا يف التعلي ــكل 90.8 طف ــد ل ــدرس واح م
وتليهــا محافظــة مطــروح مبعــدل مــدرس لــكل 52 طفــا، 
وتحافــظ محافظــة وادي الجديــد بأقــل معــدل مبتوســط 
مــدرس لــكل 14 طفــا. وأمــا عــن التعليــم الخــاص، فتتصــدر 
محافظــة قنــا بأعــى معــدل مبتوســط مــدرس لــكل 39.3 

طفا.
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نسبة املدرس للطاب يف مرحلة التعليم االبتدايئ

نسبة املدرس للطاب يف مرحلة التعليم اإلعدادي

نسبة املعلمني للطالب

٥-نسبة املعلمني للطالب يف املرحلة االبتدائية 

يف التعليم طبقا للقطاعني الحكومي والخاص 

عىل مستوى املديريات9:

٦-نسبة املعلمني للطالب يف املرحلة اإلعدادية 

والخاص  الحكومي  للقطاع  طبقا  التعليم  يف 

عىل مستوى املديريات10:

يبــدأ التعليــم األســايس واإللزامــي مــن الحلقــة االبتدائيــة 
ويعــرف مبــدى أهميتــه عــى الصعيــد املحــيل واملجتمعــي 
والــدويل، وبســبب تلــك األهميــة، تعمــل الــدول املختلفــة 
عــى رفــع نســب االلتحــاق بهــا ودعمهــا باملــوارد املتعــددة 
ــن  ــة م ــداد كافي ــر أع ــة يف توف ــة واملتمثل ــص البرشي وباألخ
املدرســن لتناســب أو تتقــارب بصــورة معتدلــة أعــداد الطــاب. 
التعــاون  ملنظمــة  الــدويل  التقريــر  يف  ورد  أخــرى  فمــرة 
ــب/ة  ــدرس للطال ــدل امل ــط مع ــة ان متوس ــادي والتنمي القتص

باملرحلة االبتدائية لها هي مدرس واحد لكل 15 طالب/ة. 

وفيــا يخــص الشــأن املحــيل ملــرص بذلــك املــؤرش، فقــد 
تصــدرت محافظــة الجيــزة بأعــى معــدل مبتوســط مــدرس لــكل 
36.7 طالــب/ة ثــم محافظــة الغربيــة مبــدرس لــكل 31 طالــب/ة 

للتعليم الحكومي.

ــب  ــف نصي ــة، يتضاع ــر ماحظ ــر واألك ــد األخ ــى الصعي ــا ع  وأم
الحكومــي  عــن  الخــاص  التعليــم  يف  للطــاب  املعلــم 
باملحافظــة الواحــدة يف بعــض املناطــق، ففــي محافظــة 
كفــر الشــيخ معــدل املدرســن للطــاب أكــر مــن الضعــف مــن 

نظره يف الحكومي بحوايل مدرس لكل 48 طالب/ة.

ثــاث  إىل  يقــرتب  مبعــدل  ســيناء  جنــوب  محافظــة  تليهــا   
أضعــاف أكــر مــن نظــره يف التعليــم الحكومــي مبتوســط 

مدرس لكل 42 طالبا. 

ــة ان  ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــت منظم وضح
املرحلــة  يف  للمــدرس  الطالــب  معــدل  متوســط 
اإلعداديــة طبقــا لحســاباتها هــو مــدرس واحــد لــكل 

14 طالب. 
مبحافظــات  املرحلــة  تلــك  يف  األمــر  ويختلــف 
جمهوريــة بقطاعيهــا الحكومــي والخــاص، فالبعــض 
يتفــاوت عنهــا والبعــض يحققهــا. فــإن محافظــة 
التعليــم  يف  معــدل  بأعــى  تتقــدم  الجيــزة 
طالــب/ة   25 لــكل  مــدرس  مبتوســط  الحكومــي 
متوســط  مبعــدل  القليوبيــة  محافظــة  وتليهــا 

مدرس لكل 23 طالب/ة.
مبعــدالت  الخــاص  التعليــم  يتصــدر  أخــرى  ومــرة   
أعــى يف بعــض املحافظــات عــن نظــره الحكومي، 
ففــي محافظــة أســوان متوســط املــدرس للطــاب 
يف التعليــم الخــاص حــوايل ثــاث أضعــاف أكــر مــن 
طالــب/ة.   39 لــكل  مــدرس/ة  مبعــدل  الحكومــي 
ويف اإلســاعيلية نصيــب املــدرس يف التعليــم 
ــا يف  ــكل 15 طالب ــد ل ــدرس واح ــام م ــاص 35.3 أم الخ

التعليم الحكومي. 
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نسبة  املدرس  للطاب  يف  التعليم الثانوي٢٠١٤-٢٠١٥

نسبة املدرس للطاب  يف  التعليم الفني ٢٠١٤-٢٠١٥

نسبة املعلمني للطالب

املرحلـــة  يف  للطـــالب  املعلمـــني  ٧-نســـبة 

الثانويـــة يف التعليم طبقا للقطـــاع الحكومي 

والخاص عىل مستوى املديريات11:

٨-نســـبة املعلمني للطـــالب يف مرحلة الثانوي 

الفنـــي يف التعليم طبقـــا للقطـــاع الحكومي 

عىل مستوى املديريات12:

التعليــم  مرحلــة  يف  الخــاص  التعليــم  يتصــدر 
الثانــوي العــام ذلــك املــؤرش يف جميــع محافظات 
الجمهوريــة بفــروق بعضهــا كبــر واألخــر طفيــف 
فيوضــح  الحكومــي.  التعليــم  يف  نظرتهــا  عــن 
الشــكل البيــاين أن معــدل نســبة املدرســن للطــاب 
يف محافظــة البحــرة هــو مــدرس لــكل 267 طالــب 
يف التعليــم الخــاص، بينــا يف الحكومــي فيكــون 
املتوســط مــدرس واحــد لــكل 14.9 طالبــا. وينخفــض 
املعــدل بحــوايل النصــف يف محافظــة قنــا ليكــون 
نصيــب املــدرس للطــاب يف الخــاص 124 أمــام 11.9 
يف التعليــم الحكومــي. وجديــر بالذكــر، أنــه يف 
محافظــة أســوان بالتعليــم الخــاص يوجــد بيانــات 
بعــدد 161 طالــب وطالبــة بينــا ال توجــد أي نــوع مــن 

البيانات بأعداد املدرسن. 

يحصــل الطــاب مــن التعليــم الفنــي القــدرات التقنيــة 
واملهنيــة والتــي تنعكــس فيــا بعــد عــى حــدوث 
ــال  ــن خ ــي م ــادي واالجتاع ــوع االقتص ــن التن ــوع م ن

أتساع وجود مجاالت مختلفة يف سوق العمل.

ــوي يف  ــة الثان ــي يف مرحل ــم الفن ــم التعلي  وينقس
مــرص إىل زراعــي وتجــاري وفندقــي وصناعــي ويتبــع 

حاليا وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني.

ــف  ــاب يف مختل ــن للط ــبة املدرس ــص نس ــا يخ وفي
أنــواع التعليــم الفنــي بنــاء عــى اإلحصــاءات الرســمية 
مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم، جــاءت محافظــة مــرىس 
مطــروح بأعــى متوســط يف مرحلــة الثانــوي الزراعي 

مبعدل مدرس واحد لكل 51 طالبا. 

ــوم  ــة الفي ــت محافظ ــاري، تقدم ــوي التج  ويف الثان
مبتوســط مــدرس واحــد لــكل 25.9 طالبــا، ويف الثانوي 
دميــاط  مبحافظــة  متوســط  أعــى  كان  الفندقــي 
مبعــدل مــدرس واحــد لــكل 41 طالبــا، وأخــرا محافظــة 
ــكل 14.6  ــد ل ــدرس واح ــط م ــى مبتوس ــت األع ــا كان قن

طالبا يف الثانوي الصناعي.
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نسبة املدرس الطاب  يف  التعليم االزهري ماقبل 
االبتدايئ واالبتدايئ

نسبة املدرس  للطاب  يف  التعليم االزهري يف مرحلة 
االعدادي والثانوي

نسبة املعلمني للطالب

٩-نســـبة املعلمـــني للطالب يف مرحلـــة ما قبل 

االبتـــدايئ واالبتـــدايئ األزهري عىل مســـتوى 

مديريات الجمهورية13:

املرحلـــة  يف  للطـــالب  املعلمـــني  ١٠-نســـبة 

اإلعداديـــة والثانويـــة األزهريـــة عىل مســـتوى 

مديريات الجمهورية14:

يتبــع التعليــم قبــل الجامعــي األزهــري بنوعيــه الحكومــي 
والخــاص قطــاع املعاهــد األزهريــة مبشــيخة األزهــر ويعرف 
ــب  ــامية بجان ــة اإلس ــواد الرشعي ــم امل ــى تعلي ــزه ع برتكي
املــواد املدنيــة والتــي تبــدأ يف مرحلــة التعليــم قبــل 
االبتــدايئ وصــوال إىل التعليــم الجامعــي. وتــأيت ميزانيــة 
التعليــم األزهــري منفصلــة عــن وزارة الرتبيــة والتعليــم 
وتــرشف مشــيخة األزهــر عــى املناهــج وتعيــن املعلمــن 

ومتابعة الطاب التابعين للمعاهد األزهرية.

التعليــم  يف  للطــاب  املدرســن  نســبة  يخــص  وفيــا 
اإلحصــاء  بجهــاز  املتوفــرة  البيانــات  فوضحــت  األزهــري، 
تتقــدم  ســويف  بنــي  محافظــة  أن  املركــزي  والتعبئــة 
55.2 طالبــا  لــكل  بأعــى متوســط مبعــدل مــدرس واحــد 
محافظــة  ويليهــا  االبتــدايئ،  قبــل  التعليــم  مبرحلــة 
بورســعيد مبتوســط مــدرس لــكل 48.2 طالبــا، ثــم محافظــة 

اإلسكندرية يوجد مدرس واحد لكل 37 طالب/ة.

تتقــدم محافظــة  االبتــدايئ،  التعليــم  وأمــا عــن مرحلــة 
الجيــزة بأعــى متوســط مبعــدل مــدرس لــكل 28.8 ويليهــا 
محافظــة القاهــرة مبعــدل متوســط مــدرس واحــد لــكل 26.8 

طالبا.

املرحلــة  يف  متوســط  معــدل  أعــى  يــأيت 
اإلعداديــة للتعليــم األزهــري مبحافظــة الجيــزة 
ــة  ــا محافظ ــكل 15.7 وتليه ــد ل ــدرس واح ــبة م بنس

كفر الشيخ بنسبة مدرس واحد لكل 15 طالبا.
وأمــا عــن املرحلــة الثانويــة األزهريــة، فتتقــدم 
محافظــة ســوهاج مبعــدل متوســط مــدرس واحــد 
ــا وتليهــا محافظــة الجيــزة مبعــدل  ــكل 21.3 طالب ل

متوسط مدرس لكل 14.8 طالبا. 
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مؤهل عايل بن الرتبوي والغر تربوي يف القطاع الخاص

مؤهل عايل بن الرتبوي والغر تربوي يف القطاع 
الحكومي

مؤهالت املعلمني

١١-املعلمـــون الحاصلون عىل مؤهـــالت عليا بني 

الرتبوي وغري الرتبـــوي يف القطاعني الحكومي 

والخاص15:

تعــرف املؤهــات العليــا ملــن يحصــل عــى شــهادة 
جامعيــة ليســانس أو بكالوريــوس ويعــرف املؤهــل 
الرتبــوي بالتخصــص يف مجــال التدريــس عــن طــرق 
التخــرج مــن كليــات الرتبيــة أو الحصــول عــى دبلــوم 
مــن  الرتبــوي  املؤهــل  ويعتــر  تربــوي.  عــام 
الرتبيــة  وزارة  مــع  للتعاقــد  األساســية  الــرشوط 
ــم  ــل املعل ــية لتأهي ــز الرئيس ــن الركائ ــم وم والتعلي

بأساسيات طرق التدريس واسرتاتيجيات التعليم. 
يظهــر الرســم املقابــل وجــود نوعــن داخــل الهيــكل 
التعليمــي يف مــرص مــدرس تربــوي وغــر تربــوي 
وتختلــف النســبة بينهــم حســب املحافظــة والنــوع 

)حكومي-خاص(.
الحكومــي،  التعليــم  يف  املقدمــة،  يف  تــأيت 
معلــم   92.6% بنســبة  الجديــد  الــوادي  محافظــة 
تربــوي حاصــل عــى مؤهــل عــايل مــن إجــايل 
نســبة  بأقــل  القاهــرة  جــاءت  بينــا  املعلمــن، 
األخــرى  باملحافظــات  مقارنــة  الرتبــوي  للمعلــم 

بنسبة 76.9%. 
ويوضــح ذلــك ارتفــاع املحافظــات الحدوديــة عــن 
نظرتهــا الحضاريــة يف أعــداد املعلمــن الرتبويــن 

لدى مدارسها.
بصــورة  الخــاص  التعليــم  يف  الصــورة  وتنعكــس 
ملحوظــة. فــإن نســبة املعلــم غــر الرتبــوي يف 
ــوي  ــم الرتب ــن املعل ــى م ــات أع ــم املحافظ معظ
تلــك  الجيــزة  محافظــة  وتتصــدر  املؤهــل،  لــذات 
الظاهــرة بنســبة %32 للمعلــم الرتبــوي أمــام 68% 
معلــم غــر تربــوي. قــد ويــرتك ذلــك انطباعــا بوجــود 
يف  الرتبويــة  للناحيــة  اهتــام  عــدم  أو  تراخــي 

التعليم الخاص لدى املدرسن املدرجن بها. 
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مؤهل متوسط وفوق متوسط بن الرتبوي وغر الرتبوي 
)حكومي(

مؤهالت املعلمني

١٢-املعلمـــون الحاصلـــون عـــىل مؤهـــل فـــوق 

متوســـط ومتوســـط بني تربوي وغري تربوي يف 

القطاع الحكومي16:

ونســب  أرقــام  املقابــل  البيــاين  الشــكل  يوضــح 
الحاصــل عــى  الرتبــوي  الرتبــوي وغــر  املعلــم 
القطــاع  يف  متوســط  وفــوق  متوســط  مؤهــل 

الحكومي مبختلف املراحل التعليمية. 
جديــر بالذكــر أنــه مــن يتحصــل عــى مؤهــل متوســط 
هــو خريــج مرحلــة الثانويــة ثــاث ســنوات، والفــوق 
متوســط هــو خريــج نظــام الثانــوي الخمــس ســنوات 
أو حاصــل عــى دبلــوم فــوق متوســط )ســنتان( بعــد 
املرحلــة الثانويــة بشــكل عــام، ويعتــر كل مــن تخــرج 
للتعليــم  واملعلــات  املعلمــن  دبلــوم  مــن 
االبتــدايئ والتــي مل يعــد يعمــل بهــا اآلن بعــد تخــرج 
عــى  1992-1993حاصــل  عــام  لهــا  دفعــه  آخــر 

شهادة متوسط أو فوق متوسط18.
مــن  عــدد  بأكــر  االبتدائيــة  املرحلــة  وتتصــدر 
املدرســن الحاصلــن عــى مؤهــل متوســط وفــوق 
متوســط بإجــايل 162.837 مدرســا. وتــأيت محافظة 
الدقهليــة بأعــى نصيــب مــن املدرســن الرتبويــن 
بينــا   16.408 بإجــايل  االبتدائيــة  املرحلــة  يف 
مــن  نصيــب  بأعــى  البحــرة  محافظــة  تتقــدم 
املرحلــة  ذات  يف  الرتبويــن  غــر  املدرســن 

بإجايل 2.750 مدرسا. 
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هيئات التدريس والعاملن باملدارس ) حكومي(

هيئات التدريس والعاملن باملدارس ) خاص(

هيئات التدريس

١٣-إجـــاميل عـــدد هيئـــات التدريـــس والعاملني 

والخـــاص  الحكومـــي  التعليـــم  يف  باملـــدارس 

طبقا لتبعية املديريات18:

تتكــون هيئــات التدريس مــن املدرســن واألخصائين 
واإلداريــن والعــال حســب مــا جــاء يف جــداول 

الكتاب اإلحصايئ لوزارة الرتبية والتعليم. 
إدارة  ضمــن  والــوكاء  والناظــر  املديــر  ويكــون 

املدرسة، واألخصائيون وهم كل من :
النفــي  واألخصــايئ  االجتاعــي  األخصــايئ 

وأخصائيو املكتبة. 
واإلداريــون، هــم املوظفــن العاملــن يف األمــور 

اإلدارية مثل الحسابات وشئون الطلبة.
وأخــرا، القامئــون عــى أعــال مثــل النظافــة داخــل 

املدرسة يندرجوا تحت أسم عال.
يحتــل املدرســون النســبة األعــى مــن إجــايل عــدد 
ــن  ــن يف كل م ــس والعامل ــة التدري ــن بهيئ العامل
التعليــم الحكومــي والخــاص. ونجــد أعــيل نســبة 
باملنظومــة  العاملــن  إجــايل  مــن  للمدرســن 
يف  تتواجــد  الحكومــي  التعليــم  يف  التعليميــة 
محافظــة الجيــزة، حيــث ميثــل املدرســن حــوايل 
ــدم  ــاص تتق ــم الخ ــايل، ويف التعلي ــن اإلج %78 م
محافظــة قنــا بنســبة مدرســن متثــل %81.9 مــن 

إجايل العاملن.
ومــن ناحيــة أخــرى، تتقــارب ويف بعــض األحيــان 
تتضــاءل النســبة بــن العــال وإدارة املدرســة يف 
التعليــم الحكومــي، ففــي محافظــة القاهرة نســبة 
 .3% نســبتها  إدارة املدرســة  بينــا   2.7% العــال 
وعــى الوجــه األخــر ترتفــع نســبة العــال عــن نســبة 
إدارة املدرســة بشــكل ملحــوظ يف التعليــم الخاص، 
ففــي نفــس املحافظــة وهــي القاهــرة تتصــدر 
نســبة العــال %9.5 بينــا نســبة اإلدارة املدرســية 

.1.6%
وإن يعكــس ذلــك شــيئا فيــا يتعلــق بنســب العال، 
فهــو يعكــس اهتــام التعليــم الخــاص أكــر بنظافة 
الــكايف مــن القامئــن  املــدارس لتعيــن العــدد 
عــى هــذا األمــر، وإهــال التعليــم الحكومــي لذلك 
األمــر لقلــة اإلمكانيــات البرشيــة املســؤولة عــن 

نظافة وحراسة املدارس الحكومية. 

شكل 15

 شكل 16
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 إجايل عدد احتجاجات املعلمن
يف التعليم قبل الجامعي

أسباب احتجاجات املعلمن مبرحلة التعليم ما قبل الجامعي

االحــتجاجــات

والعاملني  املعلمني  احتجاجـــات  عدد  ١٤-إجاميل 

يف مرحلة التعليم قبـــل الجامعي باملحافظات 

:192015

والعاملـــني  املعلمـــني  احتجاجـــات  ١٥-أســـباب 

مبرحلة التعليم قبل الجامعي لعام20 2015:

االقتصاديــة  للحقــوق  املــرصي  املركــز  رصــد 
املعلمــن  مــن  العديــد  احتجاجــات  واالجتاعيــة 
الجامعــي  قبــل  التعليــم  مرحلــة  يف  والعاملــن 
 2015 لعــام  العــام واألزهــري والخــاص  بالتعليــم 
للمطالبــة  املرصيــة  املحافظــات  معظــم  يف 
وكان  واملهنيــة،  املاليــة  أوضاعهــم  بتحســن 
إجــايل عــدد االحتجاجــات 111 احتجاجــا. وأخــذ قطــاع 
التعليــم العــام الحكومــي النســبة األكــر بنســبة 
املعاهــد  قطــاع  واتبعــه  االحتجاجــات  مــن   86.4%
األزهريــة بنســبة %6.3 وأخــرا قطــاع التعليــم الخاص 
بنســبة %3.6، وأمــا عــن %3.6 املتبقيــة فقــد اندرجت 
تحــت غــر محــدد قطاعهــا لعــدم انتــاء معلميهــا 
لقطــاع بعينــه وللتوضيــح تلــك االحتجاجــات قــام بهــا 
املعلمــن املقبلــن ملســابقة 30 ألــف معلــم التي 
ــى  ــض ع ــرتض البع ــم واع ــة والتعلي ــا الرتبي نظمته

نتائجها أو عدم تعينهم بعد.
 احتلــت القاهــرة املركــز األول بعــدد 39 احتجــاج مــن 
بــن باقــي محافظــات الجمهوريــة التــي وقــع بهــا 
وذلــك  العديــدة  االحتجاجــات  صــور  مــن  صــورة 
الــوزارات  جميــع  ولوجــود  املركزيــة  لطبيعتهــا 
واملؤسســات والهيئــات التعليميــة بهــا. وجــاءت 
محافظــة الرشقيــة يف املرتبــة الثانيــة بإجــايل 7 
احتجاجــات وتعتــر هــي األوىل مــن بــن محافظــات 
إقليــم وجــه بحــري، ومــن ثــم، تصــدرت محافظــة 

املنيا محافظات الصعيد بإجايل 6 احتجاجات. 

يف  والعاملــن  املعلمــن  مطالــب  عــدد  وصــل 
مرحلــة التعليــم قبــل الجامعــي إىل حــوايل 147 
باملســتحقات  املطالبــة  وتصــدرت  مطلــب، 
والتعويضــات املاليــة أهــم أســباب تلــك االحتجاجــات 
بنســبة %21، وهــي األعــى، مــن إجــايل املطالــب 
األخــرى، ويشــمل ذلــك املطلــب نــداءات املعلمــن 
والعاملــن بزيــادة األجــور أو املطالبــة بأجــور أو 
مكافئــات أو حوافــز متأخــرة. ثــم جــاءت يف املرتبــة 
النقــل  عــى  املعرتضــة  االحتجاجــات  الثانيــة 
التعســفي بنســبة %18.3، وكانــت املطالبــة بتحســن 
بيئــة العمــل يف املرتبــة الثالثــة بنســبة %17، وأخرا 
ــاع  ــن أوض ــب تحس ــل مطل ــة حص ــة الرابع يف املرتب
تشــمل  والتــي   15.6% بنســبة  املعلمــن  عقــود 
عقــود معلمــن األجــر ومعلمــن الحصــة وغرهــا 

من املطالب الخاص’ بعقود املعلمن. 

 شكل 17

 شكل 18
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الوسائل املتبعة للتعبر عن االحتجاجات

االحـتجاجــات

١٦-الوســـائل املتبعـــة للتعبـــري عـــن االحتجاجات 

من قبـــل املعلمني والعاملـــني مبرحلة التعليم 

قبل الجامعي لعام21 2015:

ــة  ــن مبرحل ــن والعامل ــل املعلم ــن قب ــة م ــة املتبع ــرق االحتجاجي ــايل الط ــاين الت ــكل البي ــرض الش يع
التعليــم قبــل الجامعــي للتعبــر عــن مطالبهــم بإجــاميل 174 وســيلة متبعــة ، وقــد تضمنــت بعــض 
الوســائل التــي قــد تخالــف قانــون 107 لســنة 2013 الخــاص بتنظيــم الحــق يف االجتامعــات العامــة 
واملواكــب والتظاهــرات الســلمية والتــي قــد تعــرض املحتــج إىل غرامــة وحبــس يف حالــة عــدم اتبــاع 
الخطــوات الخاصــة بتنظيمهــا. فتصــدرت الوقفــات االحتجاجيــة والتظاهــر والتجمهــر املشــهد بنســبة 62% 
مــن إجــاميل صــور التعبــر عــن االحتجاجــات. وعــى صعيــد اخــر، جــاءت االعتصامــات يف املرتبــة الثانيــة 
بعــدد 25 اعتصــام ونســبة %14.3 مــن اإلجــاميل، والتــي هــي األخــرى قــد تعــرض املحتــج إىل الفصــل أو 
العقوبــة اإلداريــة يف حالــة عــدم اتباعــه للخطــوات القانونيــة لــإرضاب طبقــا لقانــون العمــل املــري. 
ويف املرتبــة الثالثــة، كانــت إيــذاء النفــس الوســيلة املتبعــة مــن املحتجــن بنســبة %10 مــن اإلجــاميل 

والتي تبدأ باإلرضاب عن الطعام وصوال إىل االنتحار.

 شكل 19

وقفة احتجاجية وتظاهر وتجمهر 

اعتصام

ايذاء النفس

االرضاب ووقف العمل

 التهديد أو التلويح بالوقفة احتجاجية أو االرضاب

 اغالق او حصار او اقتحام

شكوى او بالغ او بيان
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 احتجاز او منع موظف
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هوامش
للمركز . 1 واالجتاعية  االقتصادية  االحتجاجات  بيانات  قاعدة  بناء  منهجية  ملعرفة   

السنوي  االحتجاجات  تقرير  اىل  الرجوع  ميكن  واالجتاعية  االقتصادية  للحقوق  املرصي 
2013، ملحق 1، صفحة 31.

املوازنة العامة للدولة للعام املايل 2014-2015، وزارة املالية، باب املرصوفات . 2
http://is. .270بالتقسيم الوظيفي، بند األجور والتعويضات للعاملن، صفحة رقم268 و

 gd/kOWUt0

عبر صاح الدين، )الرشوق تنرش جدول رواتب املعلمن بزيادات يناير 2014(، الرشوق، 28 
http://goo.gl/2zRwqB .ديسمر 2013، جريدة الرشوق

الرتبية  لوزارة  السنوي  الكتاب  ذكرها  التي  الوظيفية  للدرجات  طبقا  املعلمن  يصنف 
والتعليم عام 2014-2015 إىل: معلم، ومعلم أول، ومعلم أول »أ«، ومعلم خبر، وكبر 

معلمن.

تم حساب إجايل رواتب املعلمن اعتادا عى أخر زيادة مالية لهم لعام 2014 . 3
طبقا ألخر تعديل لقانون الكادر وعى أعداد املعلمن وتصنيفهم الوظيفي يف الكتاب 
الرتبية والتعليم. مل يتم احتساب املعلم املساعد لعدم وجود أرقام  السنوي لوزارة 
بأعدادهم يف الكتاب السنوي لوزارة الرتبية والتعليم.تم اعتبار املرشف وغر املرشف 

يف ذات الدرجة الوظيفية مثال )معلم مرشف ومعلم غر مرشف(.

مثال لطريقة الحساب : ) محافظة الرشقية (

أعداد فئة املعلم : 17.245 يف راتب 1.853 جنيهاً يساوي إجايل 31.954.985.	 
أعداد فئة معلم اول : 12.039 يف راتب 2.389  جنيهاً يساوي إجايل 28.761.171.	 
أعداد فئة معلم أول أ : 24.794 يف راتب 2.973 جنيهاً يساوي إجايل 73.712.562.	 
أعداد فئة معلم خبر : 18.814 يف 3.666 جنيهاً يساوي إجايل 68.972.124 .	 
أعداد فئة كبر معلمن : 466 يف راتب 4.117 جنيهاً يساوي إجايل 1.918.522.	 

 205.319.365 وبذلك يكون إجايل رواتب املعلمن مبختلف الدرجات الوظيفية يساوي 
يف 12 شهر يساوي 2.463.832.368 .

املوازنة العامة للدولة للعام املايل 2014-2015، وزارة املالية، باب املرصوفات . 4
 274 رقم  صفحة  رقم،  صفحة  للعاملن،  والتعويضات  األجور  بند  الوظيفي،  بالتقسيم 

http://is.gd/kOWUt0 .276و

كتاب اإلحصاء السنوي، وزارة الرتبية والتعليم، 2014-2015، أعداد التاميذ: الباب . 5
األول »تطور خمس سنوات باملراحل التعليمية املختلفة« جدول تطور مدارس وفصول 
وتاميذ حسب املرحلة جمله حكومي وخاص. أعداد املدرسن: الباب األول »تطور خمس 
سنوات باملراحل التعليمية املختلفة« جدول تطور أعداد املدرسن يف مراحل التعليم 

http://goo.gl/1oeF2g .جمله حكومي وخاص
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عدد . 6 إجايل  قسمة  طريق  عن  للمعلمن  الطاب  متوسط  معدل  قياس  يتم 
فكلا  الواحدة.  املحافظة  او  الواحدة  السنة  يف  الطاب  عدد  إجايل  عى  املدرسن 
ارتفع عدد الطاب للمدرس الواحد، كلا انخفض تركيز وفاعلية املدرس مع تهميش مبدأ 
كثافة  مبؤرش  كبر  بحد  يرتبط  املؤرش  هذا  ان  بالذكر  وجديرا  للطاب.  الفردي  االهتام 

الفصول والذي يعكس كليها جودة التعليم.   

كتاب اإلحصاء السنوي، وزارة الرتبية والتعليم، 2014-2015، أعداد التاميذ: الباب . 7
الثاين »املدارس والفصول والتاميذ« جدول تاميذ -حكومي -خاص -حرض -ريف، مرحلة ما 

 http://goo.gl/gG79x2 .قبل االبتدايئ
طبقا  باملدارس  والعاملن  التدريس  هيئات  إحصاء  جدول  الرابع،  الباب  املدرسن:  أعداد 

http://goo.gl/XOnPYb .للمرحلة والتبعية، مرحلة ما قبل االبتدايئ

  تعمل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عى دعم حكومات الدول األعضاء . 8
وهم 34 دولة يف تطوير السياسات وتحقيق التعاون االقتصادي والتنمية وتبادل الخرات 
والتجارب الناجحة يف املجاالت املتعلقة بأنشطة التعليم، والصحة، والزراعة، والتجارة، 
إىل  مرص  انضمت  وقد  املعلومات.  وتكنولوجيا  واالتصاالت  والنقل،  العامة،  والحوكمة 
2007 كأحد الدول املراقبة وتشارك يف  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف عام 
اللجان املتخصصة باملنظمة كل من وزارات الخارجية، االستثار، املالية، التجارة، والصناعة 
مرص.  يف  االدارية  والتنمية  االقتصادية  والتنمية  املعلومات،  وتكنولوجيا  واالتصاالت 
أعداد  إجايل  قسمة  طريق  عن  لها  للمدرس  الطاب  معدل  متوسط  املنظمة  وتقدر 

املدرسن عى إجايل أعداد الطاب امللتحقن بالتعليم الرسمي لدول األعضاء.

 OECD )2014(، Education at a Glance 2014: OECD Indicators، OECD Publishing.  -
  .Table D2.2. Page، 451 pg

 http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en

كتاب اإلحصاء السنوي، وزارة الرتبية والتعليم، 2014-2015، أعداد التاميذ: الباب . 9
الثاين »املدارس والفصول والتاميذ« جدول تاميذ -حكومي -خاص -حرض -ريف، مرحلة 

http://goo.gl/7ajAeH  .االبتدايئ

طبقا  باملدارس  والعاملن  التدريس  هيئات  إحصاء  جدول  الرابع،  الباب  املدرسن:  أعداد 
للمرحلة والتبعية، مرحلة االبتدايئ. http://goo.gl/Xer4Yq  منظمة التعاون االقتصادي 
http://goo.gl/ املعلومات.  وتكنولوجيا  االتصاالت  لوزارة  الرسمي  املوقع  والتنمية، 

 bTfUXh OECD )2014( ، Education at a Glance 2014: OECD Indicators، OECD
.Publishing. Table D2.2. Page، 451

 http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en   
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http://goo.gl/UUJvYm .اإلعدادي

طبقا  باملدارس  والعاملن  التدريس  هيئات  إحصاء  جدول  الرابع،  الباب  املدرسن:  أعداد 
 http://goo.gl/At2ZU4OECD .للمرحلة والتبعية، مرحلة اإلعدادي

 Education at a Glance 2014: OECD Indicators، OECD Publishing. Table D2.2. ، )2014(
        .Page، 451

 http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en    
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الثاين »املدارس والفصول والتاميذ« جدول تاميذ -حكومي -خاص -حرض -ريف، مرحلة 

http://goo.gl/xxdvlX .الثانوي العام

طبقا  باملدارس  والعاملن  التدريس  هيئات  إحصاء  جدول  الرابع،  الباب  املدرسن:  أعداد 
http://goo.gl/oZPweh .للمرحلة والتبعية، مرحلة الثانوي العام
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تجاري،  زراعي،  )صناعي،  الفني  الثانوي  مرحلة  حكومي،  جملة  -مديريات،  تبعيات 

http://goo.gl/CQXceD  .)فندقي

13 . ،2015 سبتمر  السنوي،  اإلحصايئ  الكتاب  واإلحصاء،  للتعبئة  املركزي  الجهاز   
ما  التعليم  مرحلة  يف  بينهم  والنسبة  والطاب  املعلمن  إجايل  األزهري،  التعليم 
قبل االبتدايئ واالبتدايئ للعام الدرايس 2014/2013، جدول رقم 11-3 وجدول رقم 4-11. 

http://goo.gl/0aTq39
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  http://goo.gl/4fB1H0

القرار، . 15 اتخاذ  ودعم  املعلومات  لنظم  العامة  االدارة  السنوي،  اإلحصاء  كتاب 
وزارة الرتبية والتعليم، 2014-2015، الباب الرابع »املدرسن واإلدارين باملدارس« جدول 
 ،2015-2014 الدرايس  للعام  مديريات  موزعة  واملؤهل  للنوع  طبقا  املدرسن  جمله 

http://goo.gl/laTGXt .جمله حكومي وخاص

كتاب اإلحصاء السنوي، الصادر عن االدارة العامة لنظم املعلومات ودعم اتخاذ . 16
القرار، وزارة الرتبية والتعليم، 2014-2015، الباب الرابع »املدرسن واإلدارين باملدارس« 
-2014 الدرايس  للعام  مديريات  موزعة  واملؤهل  للنوع  طبقا  املدرسن  جمله  جدول 
2015، جمله حكومي ابتدايئ-اعدادي-ثانوي عام-ثانوي فني )تجاري-صناعي-زراعي-

http://goo.gl/laTGXt .)فندقي

اليوم . 17 املعلمن«،  دبلومات  »تأكل  يكتب..  فرغيل  محمود  فرغيل،  محمود     
http://goo.gl/FBmR07 .2013 السابع، 19 إبريل

الرابع . 18 الباب   ،2015-2014 والتعليم  الرتبية  وزارة  السنوي،  اإلحصاء  كتاب 
»املدرسن واإلدارين باملدارس« جدول إحصاء هيئات التدريس باملدارس طبقا للتبعية 

http://goo.gl/Y7vFfu .مديريات، جمله حكومي وخاص

االقتصادية . 19 للحقوق  املرصي  املركز   ،2015 السنوي  االحتجاجات  تقرير   
واالجتاعية، تحت النرش.
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حول برنامج التعليم

يركــز الربنامــج عــى قضايــا سياســات التعليــم يف 

تطبيــق  يف  والبحــث  الرصــد  خــال  مــن  مــر 

املجــاين  التعليــم  وتقديــم  الحــر  الوصــول 

األسايس للوفاء بالحق األسايس يف التعليم

التوزيــع  قضيــة  عــى  الربنامــج  يعمــل  أيضــا 

الجغــرايف العــادل للوســائل و املــال عــى جميــع 

خطــط  الحكومــة  تنــر  وكيــف  مــر,  نواحــي 

لهيكلــة التعليــم حســب أحتياجــات العمــل الحاليــة, 

ــد  ــة و رص ــي متابع ــج ه ــداف الربنام ــم أه ــن أه م

املوازنــة املخصصــة للتعليــم و كيــف يتــم األنفــاق 

منها و طرق تحسينها

ECESR حول

 املركز املري للحقوق االقتصادية واالجتامعية

“املركــز املــرى للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة” هــو مؤسســة قانونيــة مريــة غــر حكوميــة، تنطلــق 

بجميــع املواثيــق،  ذلــك  ىف  وتلتــزم  واملســاواة،  والحريــة،  العدالــة،  مــن قيــم 

واإلعانــات، واالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان، خصوصــا العهــد الــدوىل للحقــوق 

ــة  ــل الدولي ــة العم ــات منظم ــات وتوصي ــة، واتفاقي ــة، والثقافي ــة، واالجتامعي االقتصادي

كمرجعية لها عى مستوى الرؤية واملامرسة.

ــة  ــركات االجتامعي ــع الح ــة م ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي ــري للحق ــز امل ــل املرك يعم

ــع  ــن جمي ــررة م ــري متح ــع امل ــة للمجتم ــز رؤي ــة لتعزي ــة املري ــات العاملي والنقاب

ــز  ــوم املرك ــة. ويق ــة االجتامعي ــدام العدال ــز وانع ــر والتميي ــاد والفق ــكال االضطه أش

بإعــداد البحــوث وتوفــر املســاعدة القانونيــة وتنظيــم حمــات الدفــاع وبنــاء الشــبكات 

ــوق  ــة الحق ــر ثقاف ــرار ون ــاع الق ــر يف صّن ــن التأث ــة م ــة والنقابي ــركات االجتامعي ــن الح ــات لتمك والتحالف

االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

للحقــوق  املــري  للمركــز  محفوظــة  الحقــوق 

ــاع  ــة املش ــب رخص ــة مبوج ــة واالجتامعي االقتصادي
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