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 2021/2022الدراسيللعام 
 

 

	

 2020/2021  2021/2022 
 النصف األول  النصف األول 

    
 طالب التعلیم األساسي   طالب التعلیم األساسي  

 الف30.5  الف 27.9 مرحلة التعلیم األساسي 
 % 89بكثافة   %90بكثافة  
    
 طالب التعلیم العالى  طالب التعلیم العالى 

 الف 14.1  الف 12.8 طالب التعلیم العالى
 %61بكثافة   %64بكثافة  
    

 عدد الكلیات  عدد الكلیات عدد الكلیات
 كلیة 16  كلیة 13 
    

 عدد المدارس  عدد المدارس عدد المدارس
 مدرسة 24  مدرسة 21 
    

 االمتداد الجغرافي  االمتداد الجغرافي االمتداد الجغرافي
 محافظات 8  محافظات 7 
 
 



 كلمة الرئیس التنفیذي 
لتعلیم اتأجیل وزارة التربیة ول أرقام القبول نظراً  أعتذر عن تأخیر إصدارفي البدایة أود أن 

توبر، أك إلى نھایة شھر التسجیل للطالب الجددأدى إلى تأخیر فترة مما  بدء العام الدراسيل
 ،حیثبصورة تدعو للفخر 2020/2021العام الدراسي  ھاءتانلكم أعلن یسعدني أن ولكن 
باإلضافة إلى زیادة الوعي توافد الطالب على الخدمات التعلیمیة المقدمة من الشركة. نرى

وردود  عدد الطالب والسریعة في الكبیرة الزیادةمن ذلك ویتضح للشركة  بالعالمة التجاریة
 .ذویھممن وھم ل اإلیجابیة منافعاأل

 بحضور كامل  وأن ھذا العام سیكون خاصةً ، 2021/2022نتطلع إلى العام الدراسي نحن 
لعودة لمع االستعداد الكامل ذلك و، منصاتنا التعلیمیةعبر جمیع ألول مرة منذ بدء الجائحة 

نترنت م عبراالیالتعل نتوقع العودة إلى نموذج ولكن ال. األمرتطلب إلى النموذج المختلط إذا 
 ً جمیع  ریوقت إعداد ھذا التقر. التعلیم قطاعبلقاح لتوافر الو اإلصابات النخفاضنظًرا.كلیا

امل التعلیم العالي، تعمل بكمراحل  حتىاألطفال ریاض من دور ابتداًء التعلیمیة،ؤسساتنا م
 .وبحضور كامل طاقتھا

من مرحلة ریاض األطفال حتى نھایة التعلیم  نسبة النمو على أن أسلط الضوء أیضاً أود
ألف طالب من  30.5إلى إجمالي  وصوالً ھائالً  تجاوزنا أھدافنا وحققنا نمواً  فقد ،الثانوي

من األسباب التي أدت . مدارس المجموعةفي جمیع  المرحلة الثانویةریاض األطفال إلى 
الطالب من أبناء متوسطي الدخل طرح خدمات تجذب فيالشركة  توسعھو الھائل  ھذا النمو

قرارات  كانتیدل ھاذ النمو على ان قرارات التوسع و،وأصحاب الدخل فوق المتوسط
إلى مدرسة باإلضافة )O-West(ویست-أوبالمدرستین افتتاح على الرغم من صائبة. 

دینا ل ما قبل الجامعيالتعلیم شریحة ل اإلشغالفقد انخفض معدل  سوھاج،اللغات بمحافظة 
عزیز رؤیة اإلدارة لخطط التوسع السریع لذلك تو . % 89فقط لیصل إلى ٪1بنسبة 

الجدد ستسمح لنا باستیعاب المزید من الطالب  القادمة،للمدارس في السنوات الخمس 
ح ئأعداد الطالب من شرانمًوا في نشھدأن ومن المتوقعبجمیع المؤسسات التعلیمیة بالشركة.

 .وأصحاب الدخل فوق المتوسط متوسطي الدخل

توسط كان معلى مدار العقود األخیرة، قطاع التعلیم العالي،ملیئاً بالتحدیات بھذا العام كان 
 طبیقتقررت وزارة التربیة والتعلیم  ولذادرجات الثانویة العامة في مصر مرتفع للغایة، 

 الدرجات مما أدى إلى انخفاض بشكل جذري شكل االمتحاناتتغییر یتضمن جدیدنظام 
وزارة الحد األدنى لمتطلبات ھذا االنخفاض لم یتناسب مع .درجة 20إلى  15 متوسطب

 د الطالباعدأانخفاض كبیر في في ھذا التغییر  تسببفقد بالكلیات.  لقبوللالتعلیم العالي 
عدد الطالب الذین  ة إجماليادیالرغم من زوذلك ب. على مستوى الجمھوریة المقبولین

لم تتأثر جمیع  ونالحظ أنھ. ألف طالب 70خضعوا المتحان الثانویة العامة ھذا العام بنحو 
أعداد الطالب  في نشھد انخفاًضا والتكنولوجیة،العلمیة الكلیات  ي حالةفالكلیات بالتساوي؛ ف

الخاصة المستھدفین لجمیع الجامعات  الطالبعدد  انخفضوبالتالي  الملتحقین بھا،
عام لنسبة الطالب الجدد  نشھد انخفاضأن ھذا العام نتوقع ولذلك كبیر.  بشكلوالحكومیة 



ذي تم الالتغییر  ناتج عننحن نتفھم أن ھذا العام ھو استثناء العدید من الجامعات الخاصة.ب
في امتحان الثانویة العامة وتأخر أنظمة التعلیم العالي في استیعاب االنخفاض المفاجئ في 

متوقع أن یتم إعادة النظر .وفقًا للوثائق الرسمیة واالجتماعات ذات الصلة ذلك،والدرجات. 
مع  العام المقبل لتتناسب في المستوى النسبي للمجموع للكلیات العملیة و التكنولوجیة

 بطالكین المما یؤدي إلى تم،درجات لخریجي الثانویة العامة في العام المقبل متوسط ال
التعلیم ة زارقدمت و ذلك، فقد وباإلضافة إلىالتعلیم العالي.ب االلتحاقالمستھدفین الفعلیین 

اشر المب التنسیقوالذي حل محل نظام  ،لتسجیل الطالب جدیدمركزي  تنسیقالعالي نظام 
الحجم  معرفةالنظام الجدید من الصعب للغایة على الجامعات جعل  والمستخدم سابقًا. 

العرض والطلب ودقة البیانات بسبب عدم دینامیكیات التعلیم العالي ولطالب الفعلي 
 الجامعات لم تحصل إال على العدد النھائي المخصص لھا. وذلك ألنالمشاركة في العملیة، 

تسلیط الضوء على لمع وزارة التعلیم العالي مرة أخرى، تم إجراء العدید من المناقشات و
ق ونث. المرجوةوصول إلى النتیجة للكیف یمكن أن یساعد إشراك الجامعات في العملیة 

 التسجیلعملیة الالزمة لمنع تكرار الوضع في أن الوزارة ستتخذ الخطوات  الثقة تمام
ستیعاب قادرین على افنحن للوزارة  مفاجئةقرارات  ألي مع االستعداد الكامل،القادمة

ً سنویوتحقیق النمو 	.ا

في  قبول طالبأعلى نسب إحدى قد حققت ،BUCبالقاھرة جامعة بدرأن جدیر بالذكر،و
علماً بأن عدد . في مصرقبوالً خاصة الجامعات فت ضمن أفضل النِ ، حیث صُ مصر

 ؛المستھدفالطالب بالفصل الدراسي األول من العام الحالي أقل ببضع مئات من العدد 
دد العنتوقع أن نصل إلى  الثاني،الدراسي أسیوط في الفصل  جامعة افتتاحمع و ولكن

 .في نھایة العام المستھدف

 ؛الخدمات المقدمة من الشركةشھد ھذا العام أیًضا إضافة دور حضانة إلى قائمة كما 
األول من الربع  ابتداءً  بأعداد الطالب الجدداألرقام المتعلقة  وسنعلن عن

 حفاظاً على الشفافیة.2021/2022

ات و للتوسع في منص الشركةخطة  أثبتتحیث  بالنجاح.متوج  جدیددراسي عام إلى نتطلع 
ي ذلك ف وساعدقدرتھا على الصمود امام التغییرات غیر المتوقعة،  خدمات تعلیمیة مختلفة

النمو المنصات المتعددة التي تساعد الشركة على تحقیق أھدافھا بالرغم من أي أحداث غیر 
 متوقعة. 

بعد أن ا ھذا العام.مضي قدمً الللغایة بشأن  ةإیجابی زالت اإلدارة تحتفظ بوجھة نظرما 
سي المقبل . وفي العام الدرا2021في العام التعلیمیة ات والمبادرات العدید من الخدمانجزنا 
نسعى إلى تحقیق خطط التوسع من خالل إطالق البدء بجامعة أسیوط فبرایر المقبل.  2022

وكذلك إعداد جمیع االستعدادات لجامعة القاھرة ساكسونیا للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا 
 التوسع في، باإلضافة إلى االستمرار في 2023وجامعة دمیاط الجدیدة إلطالقھا في عام 

 ".الحضاناتمنصة و الثانويالتعلیم حتى منصاتنا من ریاض األطفال
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