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المدارس الخاصة والدولية
فــــي مصر
ما هي المدارس الخاصةةةةةم ري ممةةةةةال رما هي الخارا ري الخدماة الن الملم سلا المدارس ال
رالخاصةةم ري افاراة الخمة ن ربمةةلد المدرس ما الوكم راف نسل
المدارس ال

ملم

بمةةد المدارس الخاصةم ل

ملم عا ممةةةةةةن ه الةمو ر م رما هي بمةةةةةة م الوكم ري المدارس الخاصةةةةةةم ه

مةم عم ما االسةةةةةةتام الني سةةةةةةق ارن ري ررذم ال داعل ه
الخاصةةةم لم ارم الن

الا عالوا رما بات لم اااه ن لقا

الةغاار لامدارس الخاصةةةم بعاس -رلغاة) رالمدارس الخاصةةةم الني نو ل

م قاهج رل لم ري ممةةةةةةا رالم ار رم سال مدارس ا لدرل لم ربن ان عا ب ع لم أااه ما ال مدارس هي
المدارس الاسةةملم سق علوا الاغاة  -الاغاة منملز ندد موا الدرلم سة ة أعا ما المدارس ال امم
رساس م راسلم نف ن ملاوا ما الوكم سدأ ما ما دام الةةةة  700جقله ررص ال ل ت الي  1800جقلم
مماي.

1

نف جم

ال لاباة ما م مةةةةدر ا ادرن للم المدارس ر الفابي ال نام ائتمةةةةاعي المةةةةق ي ما للم

المدارس نف نةمل المدارس الخا صم سنار خ  2019/7/1رالمدارس الا سملم لغاة/لغاة مملز سنار خ
 2018/12/3رذلك ل ج

نخاصلم أشمم عا ب علم المدارس رأعدا ها سمخنا

أب اعوا عا ممن ه

الم ارظاة رائ اراة الن الملم أما ال لاباة الخاصةةةم سقمةةةلد المدرس ما الوكم رافارم الخمةةةم
ربمةةةةةةد الوكم سالمدارس رذلك عا ممةةةةةةن ه ال
المةةةةةةق ي بهةةةةةةلا أبه

مي رالخاك جم ا ما ال نام ائتمةةةةةةاعي

جد اانكراة سلا أعدا المدارس المناتم عا الم ذ

للم المدارس رسلا

ادعدا المناتم ري ال نام ائتماعي المق ي

1ممارراة المدارس الاسملم لاغاة لا ام الدراس الةد د  2018/2019ر اض ادطخان  870جقلوا رالفاب م 679
جقلوا ع دالماك تمدي الم رة https://www.alsbbora.info/106702 2018/9/8

4

 -1الخدمة التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة من كثافة الفصل
ونصيب المدرس من التالميذ.

ب ش م رذف ) 1

نخارة بمةةةةةةلد المدرس ال اتد ما النكمل سلا ال
ت لث سةةةةةةةاا ماتام ما ذ م ائسنداعي ال

مي رالخاك ري م ظف المااتم الن الملم

مي  25 6طالد لام اف ال اتد سلقما الن الف الخاك

سةةةم  19 9رأما ري الماتام االسنداعلم ندارسا القمةةد لنمةةةم  27 6ري المدارس ال

ملم ر25 3

لا خاك رانمةةةةةة ا الخة ة ماة أااه ري ماتام ائعدا م رال فاب م سقمةةةةةة لد مقخخ

ري الن الف

ال

مي عا الخاك تلث جاء ري الماتام ا ئعدا م بملد المدرس ال اتد ما الوكم سةة 18 9سلقما

نانخ ري الخةةاك سقمةةةةةةلةةد  23 2طةةالةةد رري الماتاةةم الفةةاب ةةم ال ةةامةةم سةةةةةةةةةم الن الف ال
 15 4طالد رري الخاك .82 27

 2ر ارة الناسلم رالن الف انام ائتماء المق ي  2019/2018ال ام الخامس  :المسشااة الناس م بملد المدرس ما
النكمل جمل مااتم الن الف بت مي  -ااك) كhttp://emis.gov.eg/Site%20Content/book/018- 52 – 51
019/pdf/ch5.pdf

5

مي

بش م)2

أما عا افاراة الخمة ن نانخ افارم الخمةم ري المدارس ال

ملم عا الخاصةم ري جمل المااتم

ر دد سةةةةةةة اا مات ام ما ذ م ائس نداع لم  38 7طا لد/ة ري ال مدارس ال

م لم ر  30 3طا لد/ة ري

المدارس ااصم سلقما سةاا ري الماتام االسنداعلم  51 4طالد/ة ري ال

مي مداربم سةة  34طالد/ة

لامةةدارس الخةةاصةةةةةةةم رجةةاءة ال فةارةم ري الماتاةم ائعةدا ةم م  46 9طةةالةد/ة ري ال

مي ر 30 9

طالد/ة ري الخاك رأالاا ري الماتام الفاب م ال امم سةةةةةاا  42 6طالد/ة ري المدارس ال
ر  31 4طالد/ة ري المدارس الخاصم

مي

3

 3ر ارة الناسلم رالن الف انام ائتماء المق ي  2019/2018ال ام الخامس  :المسشااة الناس م من سط افارم الخمم
بت مي  -ااك)  2019/2018كhttp://emis.gov.eg/Site%20Content/book/018-019/pdf/ch5.pdf 59

6

 -2كم تمثل نسبة المدارس الخاصة والطالب
إلى المدارس الحكومية؟
-

مفاا المدارس الخاصه  %21ما جمالي المدارس ل  %79لا

ب ش م رذف ) 3

7

مي

 -3نسب الطالب في المدارس الحكومية والخاص

ب ش م رذف ) 4

ر ان ل أغاد الوكم ري م ما سالمدارس ال
ذ م ائسنداعي  %75ري ال
مقدممم سلا  90%ت

ملم ري جمل المااتم تلث سةم طكم ماتام ما

مي م داسم  %25لا خاك رري الماتام ائسنداع لم اابا بمةةةةةة م الوكم
مي ر %10ااك أما الماتام االعدا م سةاا بم م  %92 5ت

ااك رجاءة الماتام الفاب م م %85ت

مي %7 5

مي ر% 15ااك.4

 4ر ارة الناسلم رالن الف انام ائتماء المق ي  2019/2018ال ام الخامس  :المسشااة الناس م بمد الوكم سالمدارس
ملم رالخاصم لةمام الوكم  2019/2018كhttp://emis.gov.eg/Site%20Content/book/018-019/pdf/ch5.pdf 71
ال

8

ما هي المدارس الخاصة والدولية والرسمية؟
نقدمةةف المدارس الخاصةةم ل
المدارس

ل ه

ك م أب اا :ااصةةم عاسي رااصةةم لغاة رمدارس رللم ارال االبنمةةام

ن سممةةةةارراة رننخارة ه

رللم ابلا ا لمدارس الخاصةةةةةةم نخنا

ما تلث ب علم المدرسةةةةم ااك عاسي أر لغاة أر

ري ندد ف المقوج ذا اان سالاغم ال اسلم أر ادجق لم أر مقوج

رلي م االلنزام سنةةدر س الم ا الد ملةةم مفةةم الاغةةم ال اسلةةم ر النةةار خ رالةغاارلةةم سةةالقمةةةةةة ةةم ل
المدارس الخاصةةةةةم عاسي ددم م ن ه المقوج سالاغم ال اسلم سةابد ندر س لغم أجق لم رمقوج اارجي
ااك سالمدرسةةم  5أما الخاصةةم لغاة ندرس سادسةةاس المقوج سالاغم االجق لم م ا ةةارم لغم اجق لم
اااه رمقوج اارجي ااك أما الدرللم روي ندرس مقوج ا لدرلم الماب م "أما ي -سا وابي -رابمةةةةةةي"
جزء ااا هي المةةدارس الاسةةةةةةملةةم لغةةاة رالمةةدارس الاسةةةةةةملةةم لغةةاة مملز رهي مةةدارس ت

ملةةم

سممارراة أذم ما المدارس الخاصم
وتعرف القرارات الوزارية الخاصة بالتعليم الخاص والدولي بأنهم:

المدارس الخاصم:
"ن ن ا مدرسم ااصم ام مقهأة غلا ت

ملم ند م أصاًا أر سمخم راعلم سالن الف أر ائعدا الموقي أر

الخقي ذ م ماتام الن الف الةام ي مداسم ممةةارراة رال ن ن ا مدرسةةم :بأ) رر ال
عالوا ر ارة الن

ةةابم الني نهةةان

ةةةاما االجنماعي بم) المدارس الني نقهةةةتوا الولتاة ادجق لم الني دنمةةةا رلوا عا

غلا المم ة ا لا ما أسقاء ال امالا ري المةةا لا الدسا ماسةةي رالدقمةةاي ادجق ي رغلا ما ادجابد ب )
الماااز أر الم اهد الفدارلم الني نقهةةةةةةتوا رلم أجق لم أر هلتم رللم اسةةةةةةنقا ًا النخاذلم دارلم م
جمو ر م مما ال اسلم قص عا م امام ااصم لو

الماااز أر الم اهد

"6

المدارس الدرللم:
"ن ن ا مدرسم نو ل مقاهج ذاة ط ل م ااصم بمدرسم رللم) ام مقهأة ن الملم غلا ت

ملم ند م

سندر س المقاهج ادجق لم رردا النخاذلم ن اربلم م الةوم الماب م س د م ا لنوا سالمقاهج الممةةةةا م
رنمق طكسوا شوا اة من ارن عالوا رللا م االلنزام سندر س الاغم ال اسلم رالناسلم الد قلم رنار خ
رجغاارلم مما رم ا الو م الد ملم رردًا لمقاهج ر ارة الناسلم رالن الف

"7

 5ر ارة الناسلم رالن الف ذاار ر اري رذف  420لمقم  2014سهأن الن الف الخاك ال ام ادرن الخمم ادرن ماهلم المدرسم
كhttps://manshurat.org/node/2695 2014/9/9 5
رأغاا وا ما ة  2سقد
 6ر ارة الناسلم رالن الف ذاار ر اري رذف  420لمقم  2014سهأن الن الف الخاك ال ام ادرن الخمم ادرن ماهلم المدرسم
رأغاا وا ك9/9/2014 https://manshurat.org/node/2695 5
اسط رنقظلف ال مم سالمدارس الخاصم الني نو ل مقاهج ذاة
 7ر ارة الناسلم رالن الف ذاار ر ارة رذف  422لمقم 2014
ط ل م ااصم ب رللم) الما ة ادرن ك 4سنار خ https://manshurat.org/node/2696 2014/9/13
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أنواع المدارس في مصر ونسبتهم

ب ش م رذف ) 5
اسةةن

ذة المدارس ال

ملم ط دا لاصةةدها رنةمل وا ما سلاباة المدارس عا م ذ ر ارة الناسلم

رالن الف عا بمةةةة م  %78ر أني س دها المدارس الخاصةةةةم لغاة سقمةةةة م  %12المدارس الخاك عاسي
 %7رالاسملم لغاة رالمنملزة لغاة  %2رأما المدارس الدرللم اابا القم م االذم م%1

8

ملم المدارس الاسملم لغاة رالاسملم المنملزة لغاة أما المدارس الخاصم نهمم
8نقدر م المدارس ال
المدارس الخاك عاسي ر لغاة ر رلي

10

-المدارس الاسملم ل غاة رالاسملم المنملزة لغاة:

ب ش م رذف ) 6
المدرسةةةةةم الاسةةةةةملم لاغاة رالمدرسةةةةةم الاسةةةةةملم المنملزة لاغاة هي جزء ما المدارس ال

ملم

رل قوا نُ مةةةةم رسةةةة م راسةةةةلم ما الوكم أذم رندارم رسةةةة م المدارس الخاك رندرس ال ا م
رالا ا ةةلاة سالاغم االبةالز م رن ن ا الخارا سلا الق علا ري ادم ر المن ادم سال د اد ب ري افارم
الخمةةةم ر ا ة الممةةةار

مداسم ادماة ا ةةةارلمب لغاة  -أبهةةةوم عامم  -نو ا ن ق ل جي) رن نم

الداهاة المةةةةةةدارة م  239مدرسةةةةةةم االسةةةةةة قدر م  90الدال سلم  71رالةلزة  70أما ادذم عد ا اان ما
بملد ادذما رماس موارح م  5مدارس رس رس لد سمدرسنلا

11

التوزيعات الجغرافية للمدارس الخاصة عربى ولغات

ب ش م رذف ) 7

ب ش م رذف ) 8

12

ن اجد ذلك الق ا ما المدارس الخاصةةةةةةم عاس رلغاة ري م ارظاة الداهاة ال اهبالداهاة الةلزة
الدال سلم)رائس ة قدر م سأعدا مانخ م رمنخارنه سالقم ة م لام ارظاة ادااه ذ مفاا بم ة م الداهاة
ال اه رائسةةة قدر م  %66,3ري المدارس الخاصةةةم عاسي سلقما ري المدارس الخاصةةةم لغاة شةةةماا
الداهاة ال اه رائسةةةة قدر م بمةةةة م  %72,3رنن ا ساذي المدارس عا
رن دم ااوما م االنةا

م ارظاة المقلا رالهةةةةاذلم

ل م ارظاة ادطاان م فم م ارظاة الدقاة بالمةةةةةة س رس ر سةةةةةة لد

رائسةةةةةماعلالم) رالم ارظاة ال در م بشةةةةةمان رجق م سةةةةةلقاء رال ا ادتما) رال ن جد ا م مدارس
ااصم ري م ارظم ال ا ي الةد د

أين المدارس الدولية في مصر؟
جد ري م ما  306مدر سم رللم رنقد مف المدارس الدرللم ل سنم أبظمم ن الملم هما :ادما لم
م  158مدرسةةةةةةم رال ا وابلم م 119مدرسةةةةةةم رالخابمةةةةةةلم م 14مدرسةةةةةةم رادلمابلم م  8مدارس
ال ال ر ا  IBم  4مدارس رال قد م م  3مدارس رنخنا

المدارس الدرللم عا المدارس الخاصةةةةةةةم

ال اسلم أر الاغاة ري ندر مةةوا لمقوج رلي تمةةد الةوم رال ارن ا ن رالدرلم الم ذ م م وا ممةةا
الني ن نف عا المدارس الدرللم سندر س الم ا الد ملم مفم الاغم ال اسلم رالد ا رالنار خ رن ن ا
المدا رس ادما لم رال ا وابلم ادافا ابنهةةةةةةةارًا الوا الخابمةةةةةةلم رادلمابلم رال ال ر ا  IBرال قد م
رنن ا جد ال مدارس ري الم ار ظاة ال اه م فم ال داهاة رالةلزة راالسةةةةةة قدر م رالدال س لم ن

ةةةةةة

ال لاباة ابنهةةةةار المدارس الدرللم ري م ارظاة الداهاة ال اه مفم الداهاة رالةلزة رالدال سلم الوا
ائسةةةةةة قدر م رنخخ

أعدا المدارس الدرللم سهةةةةةة م ما

ري م ارظاة ما الدلنا ر الدقاة

رالم لد

 -١الدسا مم ادما لم

ب ش م رذف ) 9
اسةةةةةةن

ذة الداهاة عا أا ا عد ما المدارس ادما لم م 69مدرسةةةةةةم الوا الةلزة م 38مدرسةةةةةةم

رائس قدر م  28مدرسم أما م ارظم الدال سلم رةةةةةةة 9مدارس رالهاذلم رال ا ادتما  3مدارس ل م

13

م ارظم سلقما م ارظم الغاسلم رالدذوالم سوف مدرسةةنان رأما م ارظاة س رس ة لد رائسةةماعلالم
رذقا رجق م سلقاء ن جد مدرسم راتدة ردط
 -٢بظام  IGCSEال ا وابي

ب ش م رذف ) 10
نمةةةةةةن

ذ الداهاة عا أا ا عد ما المدارس ال ا وابلم س د  55مدرسةةةةةةم ر الوا االسةةةةةة قدر م 24

مدرسةةةةم رالةلزة  23مدرسةةةةم ر الدال سلم م 4مدارس رالغاسلم  3مدارس راالسةةةةماعلالم مدرسةةةةنان
رسةةةاا م ارظاة س رس ة لد رالدذوالم رالمق رلم رال لاة رس ة ها رال ا ادتما رجق م سةةلقاء
رادذما مدرسم راتدة ل م م ارظم

ب ش م رذف ) 11

14

نمةةن

ذ الداهاة عا أعا عد مدارس نو ل المقاهج الخابمةةلم مداربم س اذي الم ارظاة المن اجد

رلوا ه ا القظام س د  10مدارس سلقما الةلزة راالس قدر م

جد رلوا مدرسنلا رابملم رالدال سلم

مةةدرسةةةةةةةم راتةةدة رأمةةا عا المةةدارس االلمةةابلةةم نن اجةةد ردط ري الدةةاهاة س ةةد  ٣مةةدارس ر الةلزة
راالس قدر م سمدرسنلا رال

ا ادتما سمدرسم راتدة

ب ش م رذف ) 12
نن اجد المدارس ال قد م رالمدارس الني نو ل بظام ال ااال ر ا ري م ارظنلا ردط رهف الداهاة
س د مدرسةةنلا اقد م رمدرسةةم راتدة س ال ر ا سلقما الةلزة نهةةمم ال
ال ال ر ا رمدرسم راتدة ردط نو ل المقاهج ال قد م

15

س سمدرسةةنلا نو ل بظام

المناطق األعلى في توافر المدارس الدولية
 -١الداهاة

ب ش م رذف ) 13
أا ة اال ارة الن الملم سالداهاة الةد دة أعا عد ساجمالي المدارس الدرللم سوا سقمةةةلد  51مدرسةةةم
الوا ار المةةكم م  19مدرسةةم رجاءة ام م ا مقودم عاسد ا رممةةا الةد دة رالز ن ن رتا ان رسام
اله ا م س د مدرسم راتدة ري ام ما هف

 -2م ارظم الةلزة

ب ش م رذف ) 14

16

اسن

ذة ارة أان سا الن الملم عا أا ا عد ما المدارس الدرللم م 16مدرسم الوا ارة اا اسم

م 12مدرسةم ف الوام  11مدرسةم سلقما سةةةاا ائ اراة ادذم عد ا سمدرسةم راتدة هف س الا الداارر
ال ة ة أرسلف ال ماابلم ال راا

 -3م ارظم ائس قدر م

ب ش م رذف ) 15
سةاا ارة المقنزة رشاا ائس قدر م ادعا عد ا ري المدارس الدرللم س د  21مدرسم الوا ارة
رسط ائس قدر م م 8مدارس سلقما جاءة ارة سا ال ام سة 4مدارس رال ةمي سمدرسم راتدة
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النهاية
أالاا ن

ةةةةةة ال لاباة أن المدارس الخاصةةةةةةم نمةةةةةةنودن رتاة اجنماعلم/اذنمةةةةةةا م ذاة الدا ن

المن سةةةةةوم /ال اللم ذ ن جد أغاد المدارس الخاك ري الداهاة ال اه رائسةةةةة قدر م رن دأ ندم ري
م ارظاة الدلنا رالدقاة رالمةةةةة لد اما المدرسةةةةةم الدرللم رهي االعا ما تلث الممةةةةةارراة ننمااز
الغةةال لةم ري الدةةاهاة ال اه رسةةاداص المةةدن الةةةد ةدة مفةةم الدةةاهاة الةةد ةدة الم اررةم سممةةةةةةن ه
م لهةةةةةةنوا المانخ ر عقدما ندااا ال ارة لندد ف ج ة أعا ري المدارس ال

مي مفم المدارس

الاسةةةملم لغاة رالاسةةةملم المنملزة ل غاة ج انوا ساسةةة م راسةةةلم مانخ م ل د ما رذلك
نمةةةةةةنودن رتاة ذا رة ماللا رنومب رنمةةةةةةن

د الختاة االااه غلا ذا رة عا ن الل

الاسةةةةةملم أر الخاصةةةةةم لغاة أر سك شةةةةةك الدرللم رذد
الن الملم سلا ط داة المةنم ال ات د رلما

قي ابوا
المدارس

قي اال مز د ما الكممةةةةةاراة ري الخدماة

س ال لز الةغااري لامدارس ال خاصةةةةةةةم رالدرللم

الو داة الممنخلدة رك نأني تدلدم نااز المدارس الدرللم ري الداهاة ال اه رائس قدر م امخاجأة
ر اغف مةابلم الن الف الم
ال

م بم سن ر اً ال أن تدلدم ن دس الخم ن ر

ملم ن ق أن الن ال ف الةلد

المانخ م ري تلز س
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ملزابلاة المدارس

امم امةةةةةةا م رراهلم ال ددر عالوا ال الو داة المن سةةةةةةوم ر

الم ارظاة ادافا تظا

