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واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم٣  �ي 

تقديم
  

موحدمفهومضمنالتعليمإحصاءاتلتجميعمناسبةأداةليكونالدليلهذاإعدادتملقدومنسق
منظمةاليونسكو،و  توف��بغيةمعاالحتياجاتالوطنيةلدولةقطر يتما���معاملفاهيمال��وضع��ا

بمدخال��ا التعليم منظومة مؤشرات رصد ع�� تعمل والباح��ن القرار ملتخذي علمية مرجعية
بأهداف مؤشراتمرتبطة مجموعة تحويلاملعلوماتواإلحصاءاتإ�� وع�� التخطيطومخرجا��ا،

 ووضعالسياساتورسمالخططال��تحققاألهداف.
  
 ع�� يساعد الدليل هذا أن كما وتنسيق تبويب ت�س��ًا التعليم باإلحصاءاتإحصاءات لربطها

.واالقتصاديةواالجتماعيةالسكانية  

يدولةقدملكماإلصداراألوللدليلاملفاهيمواملصطلحاتالخاصبإحصاءاتالتعليم�ويسرنيأنأ

.التعليميةاإلحصاءاتي�واملتخصص�ناإلحصاءمجالي�للعامل�نكب��ةفائدةذايكونأنّاماًل.قطر

 واليفوت��إالأنأقدمخالصالشكروالتقديرللجهودالطيبةال��بذلتإلنجازهذاالدليل.



د. صالح بن محمد النابت 
وزير التخطيط التنموي واإلحصاء
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٤  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 



مقدمة

منوالتطويروالبحثوالتدريببالتعليماملتعلقةحصاءاتواإل البياناتاستخدام��لالهتمامظراً ن

الجهاتقبلاملختلفةواملعنيةكانالبدمن��السإلعداددليلموحدلدولةقطريتضمنخصائص

الفنيةواملصطلحاتاملفاهيمإ��باإلضافةوالتطوير،والبحثوالتدريبالتعليمإلحصاءاتتعريفية

منالبياناتمستخدميمختلفاحتياجاتتل��و املجاالت،هذه��اإلحصاءاتمختلفتشملوال��

  .و���همالقرارومتخذيوالباح��ناملهتم�ن

م٢٠١١عامالصادر)ISCED(للتعليماملق�نالدو��بالتصنيفباالستعانةالدليلهذاإعدادتم

.اليونسكولهيئةالتابعال��بويةاإلحصاءاتقسممنالنظاميالتعليمملسحاإلرشاديوالدليل

لدول التعاون مجلسبدول املستخدمةاإلحصائيةواملصطلحاتللمفاهيماملوحدالدليلإ��باإلضافة

كما،)٢٠١٠واملنشآتواملساكنللسكانالعامالتعداد(والتعليماتالتعاريفوكتابالعربية،الخليج

والتطويرالتعليمبعمليةمباشرهعالقةلهاال��الهيئاتداخلاملستخدمةدلةاأل ببعضاالستعانةتم

  .الدولةداخلوالتدريب

التعليماحصاءاتمجال��املختلفةواملصطلحاتاملفاهيملتفس��الجهدمنك���اً الدليليوفر

كمااملعنيةالجهاتمختلفب�نإحصائيتكاملوجودع��ويساعدوالتطوير،والبحثوالتدريب

  .والتطويروالبحثوالتدريببالتعليمالخاصةللمؤشراتأوضحفهمع��يساعد

الدليلهذااستخداماتهمأمن سريةاأل واملسوحاملنشآتوتعدادالسكانيالتعداد��استخدامه

،وكذلكالدولةداخلوالتدريبوالتطويرالتعليمبعمليةاملعنيةللجهاتالتابعةداريةاإل والسجالت

  .٢٠١٥املستدامةالتنميةمؤشراتف��ابماوالتدريبوالتطويربالتعليمالخاصةاملؤشراتقياسعند

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٥ 

والتطويروالبحثوالتدريبالتعليمإحصاءاتمفاهيمملستخدمياساسياً مرجعاً الدليلهذاُيشكل

��الوزاراتوالجهاتالحكوميةوالخاصة،وبذانرحببجميعاملالحظاتوا�ق��احاتمنقبل

سنواتخمسبعدالثانياإلصدارتحديث����الألخذواملستخدم�ناملختص�ن ��إموصول والشكر.

واللجنةالعا��والتعليمالتعليمووزارةحصاءواإل التنموي التخطيطوزارةب�ناملش���العملفريق

الوطنيةوالعلومالقطريةوالثقافةلل��بيةاليونسكومكتبوممثل.  

  واملهتم�ن.والباحث�نالبياناتمستخدميعملبتسهيلالدليلهذاخاللمننجحناقدنكون نأنأمل
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�� التعليم والتدريب والبحث والتطوير املستخدمةاملفاهيم واملصطلحات  ٧

 احملتويات
 

  رقمالصفحة  املفاهيم  الرمز

  ٣  تقديم

  ٤  مقدمة

  التعليم��املستخدمةواملصطلحاتالباباالول:املفاهيم
١٠٠-الطالب  

  

١٠١ كامل بدوام الطالب ١٤  
١٠٢ الطالب بدوام جزئي ١٤  
١٠٣ الفرد عمر ١٤  
١٠٤ املستجدون ١٤  
١٠٥ املاملبكرة الطفولة تعليم �� سابقة خ��ة لد��م الذين ستجدون ١٤  
١٠٦ ا�و�� للمرة العا�� التعليم �� املستجدون ١٤  
١٠٧ الداخلون ١٤  
١٠٨ القيد ١٥  
١٠٩ بالدراسة االلتحاق حاله ١٥  
١١٠ بالدراسة منتظم ملتحق ١٥  
١١١ بالدراسة منتظم ��� ملتحق ١٥  
١١٢ ��� ملتحق ١٥  
١١٣ أبدا يلتحق مل ١٥  
١١٤ التعليمية الحالة ١٥  
١١٥ أمي  ١٦  
١١٦ ويكتب يقرأ ١٦  
١١٧ ��عليه حاصل تعلي�� مؤهل أع ١٦  
١١٨ بنجاح تعلي�� برنامج إتمام(تعلي�� برنامج خّريج( ١٦  
١١٩ املعيد ١٦  
١٢٠ التعليم �� الفاقد ١٦  
١٢١ التسرب١٦  
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٨   التعليم والتدريب والبحث والتطوير املستخدمةاملفاهيم واملصطلحات ��

  رقمالصفحة  املفاهيم  الرمز

٢٠٠-الكادرالتعليمي���والتعليمي    

٢٠١ األكاديمية الهيئة١٧  
٢٠٢ املدرسون١٧  
٢٠٣ املدرسون املؤهلون١٧  
٢٠٤ املدربون املدرسون١٧  
٢٠٥ كامل بدوام التعلي�� الكادر١٨  
٢٠٦ جزئي بدوام التعلي�� الكادر١٨  
٢٠٧ التعلي�� للكادر) التدريس ساعات  أو( التعاقدي العمل ساعات ١٨  
٢٠٨  أو القانوني للكادر التعلي��ساعات العمل العادي١٨  
٢٠٩ التعلي�� ��� الكادر ١٨  

٣٠٠-املؤسساتنشطةواأل�وال��امالتعليمية    
٣٠١ التعليمية املؤسسات١٩  
٣٠٢ (التدريسية) التعليمية املؤسسات ١٩  
٣٠٣ التدريسية) ��� املؤسسات(التعليمية١٩  
٣٠٤ العامة) أو(  الحكومية املؤسسات١٩  
٣٠٥ الخاصة املؤسسات١٩  
٣٠٦ السنة املالية ١٩  
٣٠٧ التوجه العام٢٠  
٣٠٨ األكاديمية السنة٢٠  
٣٠٩ العبء كامل بدوام للدراسة العادي السنوي٢٠  
٣١٠ االعتيادية الدراسة مدة٢٠  
٣١١ النظرية الدراسة مدة٢٠  
٣١٢ الدنيا الدراسة مدة٢٠  
٣١٣ الدخول٢٠  
٣١٤ الصف٢٠  
٣١٥ املقرر٢١  
٣١٦ عبء دراسة املقرر٢١  
٣١٧ ال��ا�مية الف��ة٢١  
٣١٨ األنشطة و اإلدارة٢١  

٣١٩ التعليمية األنشطة٢١  

  
 

�� التعليم والتدريب والبحث والتطوير املستخدمةاملفاهيم واملصطلحات  ٩

  رقمالصفحة  املفاهيم  الرمز

٣٢٠ الدولية التعلم حركة٢١  
٣٢١ االتصال٢١  
٣٢٢ منّظم٢٢  
٣٢٣ مستدام ٢٢  
٣٢٤ التعلي�� ال��نامج٢٢  
٣٢٥ التعلي�� النشاط٢٢  
٣٢٦ التعليمية الخدمات٢٢  
٣٢٧ املشاركة٢٢  
٣٢٨ املشارك٢٢  
٣٢٩ التعليم٢٣  
٣٣٠ التعليم مجال٢٣  
٣٣١ النظامي التعليم٢٣  
٣٣٢ النظامي ��� التعليم٢٣  
٣٣٣ امل�� التعليم٢٣  
٣٣٤ االعتيادي التعليم٢٤  
٣٣٥ العام التعليم٢٤  
٣٣٦ األو�� التعليم٢٤  
٣٣٧ الثانية الفرصة تعليم٢٤  
٣٣٨ العمل ع�� القائم عليمالت٢٤  
٣٣٩ تعليم الخاصة االحتياجات ذوي٢٥  
٣٤٠ كلية �� أو مدرسة �� التعليم٢٥  
٣٤١ الكبار) تعليم (أو البال��� تعليم٢٥  
٣٤٢ التعليم مستويات٢٥  
٣٤٣ املرحلة٢٥  
٣٤٤ إسكد (برنامج املبّكرة الطفولة تعليم صفر) مستوى٢٦  
٣٤٥ ع�� (التحصيل  البتدائيا من األقل التعليم صفر) إسكد مستوى٢٦  
٣٤٦ االبتدائي التعليم  ١ إسكد (مستوى(٢٦  
٣٤٧ التعليم ٣ -٢إسكد امستوي( الثانوي (٢٦  
٣٤٨ التعليم من األو�� املرحلة الثانوي ٢ إسكد (مستوى(٢٦  
٣٤٩ التعليم من الثانية املرحلة الثانوي ٣ إسكد (مستوى(٢٦  
٣٥٠ بعد ام التعليم العا�� ��� الثانوي  ٤ إسكد (مستوى(٢٧  
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٨   التعليم والتدريب والبحث والتطوير املستخدمةاملفاهيم واملصطلحات ��

  رقمالصفحة  املفاهيم  الرمز

٢٠٠-الكادرالتعليمي���والتعليمي    

٢٠١ األكاديمية الهيئة١٧  
٢٠٢ املدرسون١٧  
٢٠٣ املدرسون املؤهلون١٧  
٢٠٤ املدربون املدرسون١٧  
٢٠٥ كامل بدوام التعلي�� الكادر١٨  
٢٠٦ جزئي بدوام التعلي�� الكادر١٨  
٢٠٧ التعلي�� للكادر) التدريس ساعات  أو( التعاقدي العمل ساعات ١٨  
٢٠٨  أو القانوني للكادر التعلي��ساعات العمل العادي١٨  
٢٠٩ التعلي�� ��� الكادر ١٨  

٣٠٠-املؤسساتنشطةواأل�وال��امالتعليمية    
٣٠١ التعليمية املؤسسات١٩  
٣٠٢ (التدريسية) التعليمية املؤسسات ١٩  
٣٠٣ التدريسية) ��� املؤسسات(التعليمية١٩  
٣٠٤ العامة) أو(  الحكومية املؤسسات١٩  
٣٠٥ الخاصة املؤسسات١٩  
٣٠٦ السنة املالية ١٩  
٣٠٧ التوجه العام٢٠  
٣٠٨ األكاديمية السنة٢٠  
٣٠٩ العبء كامل بدوام للدراسة العادي السنوي٢٠  
٣١٠ االعتيادية الدراسة مدة٢٠  
٣١١ النظرية الدراسة مدة٢٠  
٣١٢ الدنيا الدراسة مدة٢٠  
٣١٣ الدخول٢٠  
٣١٤ الصف٢٠  
٣١٥ املقرر٢١  
٣١٦ عبء دراسة املقرر٢١  
٣١٧ ال��ا�مية الف��ة٢١  
٣١٨ األنشطة و اإلدارة٢١  

٣١٩ التعليمية األنشطة٢١  

  
 

�� التعليم والتدريب والبحث والتطوير املستخدمةاملفاهيم واملصطلحات  ٩

  رقمالصفحة  املفاهيم  الرمز

٣٢٠ الدولية التعلم حركة٢١  
٣٢١ االتصال٢١  
٣٢٢ منّظم٢٢  
٣٢٣ مستدام ٢٢  
٣٢٤ التعلي�� ال��نامج٢٢  
٣٢٥ التعلي�� النشاط٢٢  
٣٢٦ التعليمية الخدمات٢٢  
٣٢٧ املشاركة٢٢  
٣٢٨ املشارك٢٢  
٣٢٩ التعليم٢٣  
٣٣٠ التعليم مجال٢٣  
٣٣١ النظامي التعليم٢٣  
٣٣٢ النظامي ��� التعليم٢٣  
٣٣٣ امل�� التعليم٢٣  
٣٣٤ االعتيادي التعليم٢٤  
٣٣٥ العام التعليم٢٤  
٣٣٦ األو�� التعليم٢٤  
٣٣٧ الثانية الفرصة تعليم٢٤  
٣٣٨ العمل ع�� القائم عليمالت٢٤  
٣٣٩ تعليم الخاصة االحتياجات ذوي٢٥  
٣٤٠ كلية �� أو مدرسة �� التعليم٢٥  
٣٤١ الكبار) تعليم (أو البال��� تعليم٢٥  
٣٤٢ التعليم مستويات٢٥  
٣٤٣ املرحلة٢٥  
٣٤٤ إسكد (برنامج املبّكرة الطفولة تعليم صفر) مستوى٢٦  
٣٤٥ ع�� (التحصيل  البتدائيا من األقل التعليم صفر) إسكد مستوى٢٦  
٣٤٦ االبتدائي التعليم  ١ إسكد (مستوى(٢٦  
٣٤٧ التعليم ٣ -٢إسكد امستوي( الثانوي (٢٦  
٣٤٨ التعليم من األو�� املرحلة الثانوي ٢ إسكد (مستوى(٢٦  
٣٤٩ التعليم من الثانية املرحلة الثانوي ٣ إسكد (مستوى(٢٦  
٣٥٠ بعد ام التعليم العا�� ��� الثانوي  ٤ إسكد (مستوى(٢٧  
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١٠   التعليم والتدريب والبحث والتطوير املستخدمةاملفاهيم واملصطلحات ��

  رقمالصفحة  املفاهيم  الرمز

٣٥١ ٨ -٥ إسكد (مستويات العا�� التعليم (٢٧  
٣٥٢ للتعليم املقدمة الجهة٢٧  
٣٥٣ العل�� التخصص٢٧  
٣٥٤ التعلي�� التحصيل ٢٧  
٣٥٥ التعليم مخرجات ٢٨  
٣٥٦ التعّلم٢٨  
٣٥٧ التعلم أهداف ٢٨  
٣٥٨ التعّلم نشاط٢٨  
٣٥٩ تعّلمال َالعَالعشوائي أو ���ر٢٨  
٣٦٠ املنظم ��� التعّلم ٢٨  
٣٦١ التعّلم نتائج٢٨  
٣٦٢ التعّلم نتائج من التحقق٢٩  
٣٦٣ التعّلم حصيلة تقييم٢٩  
٣٦٤ القياسية الوحدة٢٩  
٣٦٥ الدرجة٢٩  
٣٦٦ ا�و�� الدرجة٢٩  
٣٦٧ اإلضافية أو الثانية الدرجة٢٩  
٣٦٨ الرصيد٢٩  
٣٦٩ ملؤهلا٢٩  
٣٧٠ النظامي) ���( التعلي�� املؤهل٣٠  
٣٧١ به مع��ف مؤهل٣٠  
٣٧٢ الوسيط املؤهل٣٠  
٣٧٣ التخّرج٣٠  
٣٧٤ التدريب٣٠  

٤٠٠-املصروفاتالتعليمية   
٤٠١ ��التعليم ��� العامة الحكومية املصروفات اجما٣١  

٤٠٢ التعليمية والخدمات السلع٣١  

٤٠٣ التعليم ��� ريةالجا املصروفات٣١  

٤٠٤ التعليم ��� الرأسمالية املصروفات٣١  

٤٠٥ التعليمية املؤسسات ��� املباشرة الحكومية املصروفات٣١  

  
 

�� التعليم والتدريب والبحث والتطوير املستخدمةاملفاهيم واملصطلحات  ١١

  رقمالصفحة  املفاهيم  الرمز

٤٠٦ التعليم لغرض الحكومية املستويات ��ن التحويالت٣١  
٤٠٧ التعليم لغرض الخاص القطاع ��� الحكومية واملدفوعات التحويالت٣١  
٤٠٨ والطالب لألسر ��املا الدعم٣٢  
٤٠٩ الطالب خدمات٣٢  
٤١٠ تعليمية ��� خاصة كيانات ��� واملدفوعات التحويالت أخرى٣٢  
٤١١ التعليمية املؤسسات ع�� الدولية املصادر من املباشرة املصروفات٣٢  
٤١٢ الحكومية املستويات جميع ��� الدولية املصادر من التحويالت٣٢  
٤١٣ التعليمية املؤسسات ��� األسر مدفوعات٣٢  
٤١٤ التعليمية املؤسسات خارج األسر مدفوعات٣٣  

٤١٥ 
 التعليمية ��� الخاصة الكيانات قبل من التعليمية للمؤسسات املدفوعات

األخرى
٣٣  

٤١٦ املو�ف�ن تعويضات ع�� الجارية املصروفات٣٣  
٤١٧ املو�ف�ن تعويضات ��� الجارية املصروفات٣٣  

  
املفاهيملثانياالباب:واملصطلحاتاملستخدمة��التدريب  
٥٠٠-التدريب 

  

٥٠١ التدريب٣٦  
٥٠٢ التدريبية املراكز٣٦  
٥٠٣ �ال��نام للمركز السنوي٣٦  
٥٠٤ ال��نام� تخصص أو مجال٣٦  
٥٠٥ التدريب اساليب٣٦  
٥٠٦ املحاضرات٣٧  
٥٠٧املناقشات٣٧  
٥٠٨ الندوات٣٧  
٥٠٩ املؤتمرات٣٧  
٥١٠ العمل تطبيق٣٨  
٥١١ الواجبات٣٨  
٥١٢ املمنوحة الشهادة نوع٣٨  
٥١٣ ال��ام� دورية٣٨  
٥١٤ املتدربون٣٨  
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١٠   التعليم والتدريب والبحث والتطوير املستخدمةاملفاهيم واملصطلحات ��

  رقمالصفحة  املفاهيم  الرمز

٣٥١ ٨ -٥ إسكد (مستويات العا�� التعليم (٢٧  
٣٥٢ للتعليم املقدمة الجهة٢٧  
٣٥٣ العل�� التخصص٢٧  
٣٥٤ التعلي�� التحصيل ٢٧  
٣٥٥ التعليم مخرجات ٢٨  
٣٥٦ التعّلم٢٨  
٣٥٧ التعلم أهداف ٢٨  
٣٥٨ التعّلم نشاط٢٨  
٣٥٩ تعّلمال َالعَالعشوائي أو ���ر٢٨  
٣٦٠ املنظم ��� التعّلم ٢٨  
٣٦١ التعّلم نتائج٢٨  
٣٦٢ التعّلم نتائج من التحقق٢٩  
٣٦٣ التعّلم حصيلة تقييم٢٩  
٣٦٤ القياسية الوحدة٢٩  
٣٦٥ الدرجة٢٩  
٣٦٦ ا�و�� الدرجة٢٩  
٣٦٧ اإلضافية أو الثانية الدرجة٢٩  
٣٦٨ الرصيد٢٩  
٣٦٩ ملؤهلا٢٩  
٣٧٠ النظامي) ���( التعلي�� املؤهل٣٠  
٣٧١ به مع��ف مؤهل٣٠  
٣٧٢ الوسيط املؤهل٣٠  
٣٧٣ التخّرج٣٠  
٣٧٤ التدريب٣٠  

٤٠٠-املصروفاتالتعليمية   
٤٠١ ��التعليم ��� العامة الحكومية املصروفات اجما٣١  

٤٠٢ التعليمية والخدمات السلع٣١  

٤٠٣ التعليم ��� ريةالجا املصروفات٣١  

٤٠٤ التعليم ��� الرأسمالية املصروفات٣١  

٤٠٥ التعليمية املؤسسات ��� املباشرة الحكومية املصروفات٣١  

  
 

�� التعليم والتدريب والبحث والتطوير املستخدمةاملفاهيم واملصطلحات  ١١

  رقمالصفحة  املفاهيم  الرمز

٤٠٦ التعليم لغرض الحكومية املستويات ��ن التحويالت٣١  
٤٠٧ التعليم لغرض الخاص القطاع ��� الحكومية واملدفوعات التحويالت٣١  
٤٠٨ والطالب لألسر ��املا الدعم٣٢  
٤٠٩ الطالب خدمات٣٢  
٤١٠ تعليمية ��� خاصة كيانات ��� واملدفوعات التحويالت أخرى٣٢  
٤١١ التعليمية املؤسسات ع�� الدولية املصادر من املباشرة املصروفات٣٢  
٤١٢ الحكومية املستويات جميع ��� الدولية املصادر من التحويالت٣٢  
٤١٣ التعليمية املؤسسات ��� األسر مدفوعات٣٢  
٤١٤ التعليمية املؤسسات خارج األسر مدفوعات٣٣  

٤١٥ 
 التعليمية ��� الخاصة الكيانات قبل من التعليمية للمؤسسات املدفوعات

األخرى
٣٣  

٤١٦ املو�ف�ن تعويضات ع�� الجارية املصروفات٣٣  
٤١٧ املو�ف�ن تعويضات ��� الجارية املصروفات٣٣  

  
املفاهيملثانياالباب:واملصطلحاتاملستخدمة��التدريب  
٥٠٠-التدريب 

  

٥٠١ التدريب٣٦  
٥٠٢ التدريبية املراكز٣٦  
٥٠٣ �ال��نام للمركز السنوي٣٦  
٥٠٤ ال��نام� تخصص أو مجال٣٦  
٥٠٥ التدريب اساليب٣٦  
٥٠٦ املحاضرات٣٧  
٥٠٧املناقشات٣٧  
٥٠٨ الندوات٣٧  
٥٠٩ املؤتمرات٣٧  
٥١٠ العمل تطبيق٣٨  
٥١١ الواجبات٣٨  
٥١٢ املمنوحة الشهادة نوع٣٨  
٥١٣ ال��ام� دورية٣٨  
٥١٤ املتدربون٣٨  
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١٢   التعليم والتدريب والبحث والتطوير املستخدمةاملفاهيم واملصطلحات ��

  رقمالصفحة  املفاهيم  الرمز

٥١٥ املدرب٣٩  
٥١٦ التخصص٣٩  
٥١٧ املهنة٣٩  
٥١٨ التدريب �� ا����� سنوات٣٩  

  
املفاهيمالثالثالباب:واملصطلحاتاملستخدمة��والتطويرالبحث  
٦٠٠-البحثوالتطوير  

  

٦٠١ التجري�� والتطوير البحث  ٤٢  
٦٠٢ القطاعات٤٢  
٦٠٣ التجري�� والتطوير البحث موظفو٤٣  
٦٠٤ ��وحدات قياس موظفي البحث والتطوير التجري٤٣  
٦٠٥ ��وظائف البحث والتطوير التجري٤٤  
٦٠٦ مستويات إسكد٤٤  
٦٠٧ املجاالت العلمية والتكنولوجية٤٥  
٦٠٨ ع�� البحث والتطوير التجري�� اإلنفاق٥٢  
٦٠٩ مصادر التمويل٥٣  

    

  ٥٤  ملصادرا
    

  

  

  

 
 

  

األولالباب
التعليميفاملستخدمةواملصطلحاتاملفاهيم
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١٢   التعليم والتدريب والبحث والتطوير املستخدمةاملفاهيم واملصطلحات ��

  رقمالصفحة  املفاهيم  الرمز

٥١٥ املدرب٣٩  
٥١٦ التخصص٣٩  
٥١٧ املهنة٣٩  
٥١٨ التدريب �� ا����� سنوات٣٩  

  
املفاهيمالثالثالباب:واملصطلحاتاملستخدمة��والتطويرالبحث  
٦٠٠-البحثوالتطوير  

  

٦٠١ التجري�� والتطوير البحث  ٤٢  
٦٠٢ القطاعات٤٢  
٦٠٣ التجري�� والتطوير البحث موظفو٤٣  
٦٠٤ ��وحدات قياس موظفي البحث والتطوير التجري٤٣  
٦٠٥ ��وظائف البحث والتطوير التجري٤٤  
٦٠٦ مستويات إسكد٤٤  
٦٠٧ املجاالت العلمية والتكنولوجية٤٥  
٦٠٨ ع�� البحث والتطوير التجري�� اإلنفاق٥٢  
٦٠٩ مصادر التمويل٥٣  

    

  ٥٤  ملصادرا
    

  

  

  

 
 

  

األولالباب
التعليميفاملستخدمةواملصطلحاتاملفاهيم

   

  

  

  

  

  

  

   



 
 

١٤  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

األول الباب  

املفاهيم واملصطلحات املستخدمة �� التعليم

الطالب -١٠٠ 

:الطالب بدوام كامل .١٠١ 
نسبةالدراسةعبءفيهيبلغ��تعليب��نامجاملسجلالطالب٧٥هوالسنويالعبءمناألقل��عباملئة

  العاديللدراسةبدوامكامل.

 :بدوام جزئيالطالب  .١٠٢ 
نسبةعناملقرردراسةعبءفيهيقل��تعليب��نامجاملسجلالطالب٧٥هوالسنويالعبءمنباملئة

العاديللدراسةبدوامكامل.
  

عمر الفرد .١٠٣ 
.األعمارلقياساملستخدم��املرجالتاريخ��بالسنواتعمرههو  

١٠٤. املستجدون 
الدراسيةالسنةخالليدخلونالذينالطالبهممستوى��ال��امجأحداملرجعيةاألكاديميةالسنةأو

متقدمةمرحلة��أوال��نامجبداية��دخولهمكانإذاعماالنظربصرف،��األوللمرةالتعليممنمع�ن
  منه.

املستجدون الذين لد��م خ��ة سابقة �� تعليم الطفولة املبكرة .١٠٥ 
برامجالتعليمقبلمنالذينتمقيدهمسابقا��أيهممستجدون��الصفاألولمنالتعليماالبتدائي

  االبتدائيأوبرامجتنميةالطفولةاملبكرة.

املستجدون �� التعليم العا�� للمرة ا�و�� .١٠٦ 
��عآخربرنامجأي��تسجلواانلهميسبقلمطالبالعا��همالتعليممستوى.  

١٠٧. الداخلون 
لونعندبدايةمستوىتعلي��أومجموعةمستويات،أوبرنامج،أومرحلةأووحدةمنهذاأفراد مسجَّ

،بغضال��نامج.السنعنالنظر  

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ١٥ 

القيد .١٠٨ 
 .النظرعنالسنبغض��برنامجتعلي��مع�ن،أومرحلةأووحدةمنهذاال��نامجأفرادمسجلونرسمياً 

االلتحاق بالدراسة  ةحال .١٠٩ 
��أومرحلةأي����علمؤهل��عالحصولبقصدخاصةأوحكوميةتعليميةبمؤسسةالفردالتحاق

ذلك���وماوالكلياتواملعاهدللجامعاتاملنتسب�نكافةكذلكويشمل،التعليممستوياتمنمستوى
نةدراسيةكاملةعد.والتشملالدوراتالتدريبيةالقص��ةال��تقلمد��اعنسمنأنواعالتعليمعنبُ 

  وال��تنظمهابعضالجهاتالحكوميةأوالشركاتالخاصة.

ملتحق منتظم بالدراسة .١١٠ 
التعليممراحلمنمرحلةبأيةخاصةأوحكوميةكانتسواءتعليميةمؤسسة��للدراسةاملتفرغالفرد

  ��صفوفها.اً ومنتظمف��ااملع�����اومقيداً 

ملتحق ��� منتظم بالدراسة .١١١ 
الذييتابعأينوعمنالدراساتاملع�����او���منتظم��صفوفهاكماهوالحالللمنتسب�ن��الفرد

  عد.الجامعاتواملعاهدوالتعليمعنبُ 

��� ملتحق .١١٢ 
��أنالذيأو��العلالتحصيلبقصدخاصةأوحكوميةتعليميةمؤسسةبأيحاليًايلتحقالالذيالفرد

منمعينةمرحلة ��دراستهمستوياتمنمستوىأي ��أخرىدراساتأيةيتابعوالالتعليممراحل
عد.التعليمالنظاميأواالنتسابأوالتعليمعنبُ 

  

١١٣. ًلم يلتحق أبدا 
العمرمنويبلغاملختلفةالتعليممراحلمنمرحلةبأيةااللتحاقلهيسبقلمالذي٦الفردسنوات

  فأك��.

الحالة التعليمية .١١٤ 
الفردأع�� عليه حصل عل�� سنواتفأك��)١٠( مؤهل باملستوياتالتالية: حصرها -١ويمكن -٢االبتدائية

٣اإلعدادية- - ٤دبلومفوقاإلعدادية. يعادلها. ٥ -الثانويةالعامةأوما -٦دبلومفوقالثانوية. -٧الجامعية.
.��عا٨دبلوم-.��٩ما�ست-.دكتوراه  
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١٤  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

األول الباب  

املفاهيم واملصطلحات املستخدمة �� التعليم

الطالب -١٠٠ 

:الطالب بدوام كامل .١٠١ 
نسبةالدراسةعبءفيهيبلغ��تعليب��نامجاملسجلالطالب٧٥هوالسنويالعبءمناألقل��عباملئة

  العاديللدراسةبدوامكامل.

 :بدوام جزئيالطالب  .١٠٢ 
نسبةعناملقرردراسةعبءفيهيقل��تعليب��نامجاملسجلالطالب٧٥هوالسنويالعبءمنباملئة

العاديللدراسةبدوامكامل.
  

عمر الفرد .١٠٣ 
.األعمارلقياساملستخدم��املرجالتاريخ��بالسنواتعمرههو  

١٠٤. املستجدون 
الدراسيةالسنةخالليدخلونالذينالطالبهممستوى��ال��امجأحداملرجعيةاألكاديميةالسنةأو

متقدمةمرحلة��أوال��نامجبداية��دخولهمكانإذاعماالنظربصرف،��األوللمرةالتعليممنمع�ن
  منه.

املستجدون الذين لد��م خ��ة سابقة �� تعليم الطفولة املبكرة .١٠٥ 
برامجالتعليمقبلمنالذينتمقيدهمسابقا��أيهممستجدون��الصفاألولمنالتعليماالبتدائي

  االبتدائيأوبرامجتنميةالطفولةاملبكرة.

املستجدون �� التعليم العا�� للمرة ا�و�� .١٠٦ 
��عآخربرنامجأي��تسجلواانلهميسبقلمطالبالعا��همالتعليممستوى.  

١٠٧. الداخلون 
لونعندبدايةمستوىتعلي��أومجموعةمستويات،أوبرنامج،أومرحلةأووحدةمنهذاأفراد مسجَّ

،بغضال��نامج.السنعنالنظر  

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ١٥ 

القيد .١٠٨ 
 .النظرعنالسنبغض��برنامجتعلي��مع�ن،أومرحلةأووحدةمنهذاال��نامجأفرادمسجلونرسمياً 

االلتحاق بالدراسة  ةحال .١٠٩ 
��أومرحلةأي����علمؤهل��عالحصولبقصدخاصةأوحكوميةتعليميةبمؤسسةالفردالتحاق

ذلك���وماوالكلياتواملعاهدللجامعاتاملنتسب�نكافةكذلكويشمل،التعليممستوياتمنمستوى
نةدراسيةكاملةعد.والتشملالدوراتالتدريبيةالقص��ةال��تقلمد��اعنسمنأنواعالتعليمعنبُ 

  وال��تنظمهابعضالجهاتالحكوميةأوالشركاتالخاصة.

ملتحق منتظم بالدراسة .١١٠ 
التعليممراحلمنمرحلةبأيةخاصةأوحكوميةكانتسواءتعليميةمؤسسة��للدراسةاملتفرغالفرد

  ��صفوفها.اً ومنتظمف��ااملع�����اومقيداً 

ملتحق ��� منتظم بالدراسة .١١١ 
الذييتابعأينوعمنالدراساتاملع�����او���منتظم��صفوفهاكماهوالحالللمنتسب�ن��الفرد

  عد.الجامعاتواملعاهدوالتعليمعنبُ 

��� ملتحق .١١٢ 
��أنالذيأو��العلالتحصيلبقصدخاصةأوحكوميةتعليميةمؤسسةبأيحاليًايلتحقالالذيالفرد

منمعينةمرحلة ��دراستهمستوياتمنمستوىأي ��أخرىدراساتأيةيتابعوالالتعليممراحل
عد.التعليمالنظاميأواالنتسابأوالتعليمعنبُ 

  

١١٣. ًلم يلتحق أبدا 
العمرمنويبلغاملختلفةالتعليممراحلمنمرحلةبأيةااللتحاقلهيسبقلمالذي٦الفردسنوات

  فأك��.

الحالة التعليمية .١١٤ 
الفردأع�� عليه حصل عل�� سنواتفأك��)١٠( مؤهل باملستوياتالتالية: حصرها -١ويمكن -٢االبتدائية

٣اإلعدادية- - ٤دبلومفوقاإلعدادية. يعادلها. ٥ -الثانويةالعامةأوما -٦دبلومفوقالثانوية. -٧الجامعية.
.��عا٨دبلوم-.��٩ما�ست-.دكتوراه  
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١٦  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

أمي  .١١٥ 
وكذلكالشخصالذييستطيعالقراءةالفردالذيال  والكتابةبأيلغةمناللغات، يستطيعالقراءة

فقطبأيلغةمناللغات. 

يقرأ ويكتب .١١٦ 
���مع��تعليمؤهل���يحصللمولكنهاللغاتمنلغةبأيةوالكتابةالقراءةيستطيعالذيالفردهو

برايل ويكتببطريقة ويصنفالكفيفالذييقرأ مؤهلبه. ���يحصللم ويكتبما يقرأ أنه ���
  تعلي��وإالدخلضمناملؤهالت.

أع�� مؤهل تعليمي حاصل عليه .١١٧ 
  هواسمآخرشهادةحصل�ل��امعذكرالتخصصبالتفصيل.

(إتمام برنامج تعليمي بنجاح)خّريج برنامج تعليمي .١١٨ 
  فردأتّمبنجاحبرنامجاتعليميا.

املعيد .١١٩ 
  تالصفملرةثانيةأوأك��.هوطالبمسجل��ذا

الفاقد �� التعليم .١٢٠ 
  مجموعمايفقدهالنظامالتعلي��جراءالرسوبويقصدبهتكراربقاءالتلميذ��الصفالواحد.

:التسرب .١٢١ 
  تركالدراسة��صفدرا�����سنةدراسيةمعينةقبلاجتيازهابالنجاح.

  

 

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ١٧ 

الكادر التعليمي ���� التعليمي - ٢٠٠ 

األكاديمية الهيئة .٢٠١ 
.البحثو/أوبالتدريسالرئيسيةمهم��م���وتق��العاالتعليممستوى��عيعملونالذيناملوظفونهم
أستاذأومشاركأستاذأوأستاذلقبيحملونوأكاديميةمرتبةيشغلونالذينالعامل�نذلكويشمل

يوازيأيمنهذهالرتباألكاديمية.كمايشملالعامل�نالذينيحملونمساعداوموجهأومحاضرأوما
���الرئينشاطهمكانإذا(قسمرئيسومساعدوعميدمشاركعميدومديروعميدمثل)أخرىألقابا

منصباع��التعليمأوالبحث. 

املدرسون  .٢٠٢ 
خ��اتالتعلملدى توجيه ع�� قدرا��ماملهنية بصرفيعملاملدرسونبمقت��� الطالبوإرشادهم،

أوعنبُ النظرعنتدري��مومؤهال��مأوآليةأدا��م(وجهاً  تخطيطلوجه وينطويالتدريسع�� عد).
النحو معارفالطالبومهارا��موكفاءا��مع�� حيثيتمإنماء وتنفيذها، أنشطةجماعيةوتنظيمها

 ويس�ث��منبياناتالكادرالتعلي��العاملون��املنصوصعليه��برنامجالتعليمالذييشاركونفيه.
التدريسبمهاميقومونالالذينالتعليمواآل مجالاإلداري�نواملدارسكمديري)(يدرسونالالذينخرين

وآخرح�نب�نالذيناألشخاصأويعملونالتعليميةاملؤسسات��مدرس�نكمساعديطوعيةبصفة
املدرس�نوالطالب��الزائرين).(كاألهاواملحاضرين  

املؤهل املدرس .٢٠٣ 
��التعليممنمع�نمستوى��عللتدريساملطلوبةاألكاديميةاملؤهالتمناألدنىبالحديتمتعالذيهو

  رس.بلدمع�ن.و��العادةتكونتلكاملؤهالتمتصلةباملوضوعأواملواضيعال��تّد 

املدرس املدرب .٢٠٤ 
الحداألقل��ع��استوالذيالهومتطلباتمنأثنااألدنىأوالخدمةقبلاملنظمتدريب�لتدريس،ا�

دةاملعارفمستوىتعلي��محددوفقالسياسةأوالقانونالوط��ذاتالصلة.وتشملهذهاملتطلباتعا
رس،االس��اتيجياتالعامةإلدارةوتنظيمالصفالدرا���ال��تتجاوزاملوضوعالذييّد ال��بوية(املبادئو 

القانونيةباألدواتاملعرفة)الحرفيةواملعارف،(التدريسوتقنياتوأساليباملناهجالعادة��ذلكويشمل
املتعلقةاملعارفتشملأنأيضاال��امجلبعضالتدريس).ويمكنمهنةتحكم��الاألخرىالقانونيةواألطر

  يسهاواستخداماملواداملتصلة��ا).(اإلملامباملناهجالدراسيةواملوضوعاتال��سيتمتدر باملحتوى 
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١٦  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

أمي  .١١٥ 
وكذلكالشخصالذييستطيعالقراءةالفردالذيال  والكتابةبأيلغةمناللغات، يستطيعالقراءة

فقطبأيلغةمناللغات. 

يقرأ ويكتب .١١٦ 
���مع��تعليمؤهل���يحصللمولكنهاللغاتمنلغةبأيةوالكتابةالقراءةيستطيعالذيالفردهو

برايل ويكتببطريقة ويصنفالكفيفالذييقرأ مؤهلبه. ���يحصللم ويكتبما يقرأ أنه ���
  تعلي��وإالدخلضمناملؤهالت.

أع�� مؤهل تعليمي حاصل عليه .١١٧ 
  هواسمآخرشهادةحصل�ل��امعذكرالتخصصبالتفصيل.

(إتمام برنامج تعليمي بنجاح)خّريج برنامج تعليمي .١١٨ 
  فردأتّمبنجاحبرنامجاتعليميا.

املعيد .١١٩ 
  تالصفملرةثانيةأوأك��.هوطالبمسجل��ذا

الفاقد �� التعليم .١٢٠ 
  مجموعمايفقدهالنظامالتعلي��جراءالرسوبويقصدبهتكراربقاءالتلميذ��الصفالواحد.

:التسرب .١٢١ 
  تركالدراسة��صفدرا�����سنةدراسيةمعينةقبلاجتيازهابالنجاح.

  

 

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ١٧ 

الكادر التعليمي ���� التعليمي - ٢٠٠ 

األكاديمية الهيئة .٢٠١ 
.البحثو/أوبالتدريسالرئيسيةمهم��م���وتق��العاالتعليممستوى��عيعملونالذيناملوظفونهم
أستاذأومشاركأستاذأوأستاذلقبيحملونوأكاديميةمرتبةيشغلونالذينالعامل�نذلكويشمل

يوازيأيمنهذهالرتباألكاديمية.كمايشملالعامل�نالذينيحملونمساعداوموجهأومحاضرأوما
���الرئينشاطهمكانإذا(قسمرئيسومساعدوعميدمشاركعميدومديروعميدمثل)أخرىألقابا

منصباع��التعليمأوالبحث. 

املدرسون  .٢٠٢ 
خ��اتالتعلملدى توجيه ع�� قدرا��ماملهنية بصرفيعملاملدرسونبمقت��� الطالبوإرشادهم،

أوعنبُ النظرعنتدري��مومؤهال��مأوآليةأدا��م(وجهاً  تخطيطلوجه وينطويالتدريسع�� عد).
النحو معارفالطالبومهارا��موكفاءا��مع�� حيثيتمإنماء وتنفيذها، أنشطةجماعيةوتنظيمها

 ويس�ث��منبياناتالكادرالتعلي��العاملون��املنصوصعليه��برنامجالتعليمالذييشاركونفيه.
التدريسبمهاميقومونالالذينالتعليمواآل مجالاإلداري�نواملدارسكمديري)(يدرسونالالذينخرين

وآخرح�نب�نالذيناألشخاصأويعملونالتعليميةاملؤسسات��مدرس�نكمساعديطوعيةبصفة
املدرس�نوالطالب��الزائرين).(كاألهاواملحاضرين  

املؤهل املدرس .٢٠٣ 
��التعليممنمع�نمستوى��عللتدريساملطلوبةاألكاديميةاملؤهالتمناألدنىبالحديتمتعالذيهو

  رس.بلدمع�ن.و��العادةتكونتلكاملؤهالتمتصلةباملوضوعأواملواضيعال��تّد 

املدرس املدرب .٢٠٤ 
الحداألقل��ع��استوالذيالهومتطلباتمنأثنااألدنىأوالخدمةقبلاملنظمتدريب�لتدريس،ا�

دةاملعارفمستوىتعلي��محددوفقالسياسةأوالقانونالوط��ذاتالصلة.وتشملهذهاملتطلباتعا
رس،االس��اتيجياتالعامةإلدارةوتنظيمالصفالدرا���ال��تتجاوزاملوضوعالذييّد ال��بوية(املبادئو 

القانونيةباألدواتاملعرفة)الحرفيةواملعارف،(التدريسوتقنياتوأساليباملناهجالعادة��ذلكويشمل
املتعلقةاملعارفتشملأنأيضاال��امجلبعضالتدريس).ويمكنمهنةتحكم��الاألخرىالقانونيةواألطر

  يسهاواستخداماملواداملتصلة��ا).(اإلملامباملناهجالدراسيةواملوضوعاتال��سيتمتدر باملحتوى 
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١٨  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

الكادر التعليمي بدوام كامل .٢٠٥ 
 ع٩٠همالعاملونبنسبة األقلمنساعاتالعملالعاديباملئة ع��أ�� للكادرالتعلي�� والقانوني

  مستوىمع�نمنالتعليم.

الكادر التعليمي بدوام جزئي .٢٠٦ 
عنتقلبنسبةالعاملون٩٠همساعاتمنباملئةمستوى��ع��التعليللكادرالقانونياوالعاديالعمل

  مع�نمنالتعليم.

ساعات العمل التعاقدي (أو  ساعات التدريس) للكادر التعليمي .٢٠٧ 
  .��الساعاتاملحددة��عقوداستخدامهمأواملف��ضةضمنابموجبنوعاالستخدام

ساعات العمل العادي أو القانوني للكادر التعليمي .٢٠٨ 
الساع ��لالستخدام الرسمية الوطنية للسياساتأوالقوان�ن الشروطوفقا الستيفاء اتالضرورية

  .بدوامكاملع��مستوىمحددمنالتعليمع��مدىسنةدراسيةأوأكاديميةكاملة

الكادر ��� التعليمي .٢٠٩ 
عادة يضمهماألفرادالذينيعملونلدىاملؤسساتال��بويةواليتولونمسؤولياتتعليمية. الكادرما

 املدمديري ���التعلي�� و والعامل�ناإلداري�ناآلخارسونظراء ا����اءرينواملشرف�نومقدمياملشورة
اختصا���اإلعالمال��بويومطوريو أمناءاملكتباتةو النفسي�ن��املدرسةوالعامل�ن��مجالالصح

ومد واملفتش�ن الدراسية املستوى يري املناهج ع�� وعمالالتعليم والكتبة والوط�� واإلقلي�� املح��
املطاعم.و تشغيلخدمات��والعامل�نالنقلوعمالاألمنوموظفياملبانيصيانة 

  

 

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ١٩ 

نشطة وال��ام� التعليميةاملؤسسات واأل - ٣٠٠ 

املؤسسات التعليمية .٣٠١ 
  ال��بويةاألخرى.املؤسساتتتوفرإماالتعليمأوالخدماتوالسلعاملرتبطةبهلألفرادو ��كيانا

التعليمية (التدريسية) اتاملؤسس .٣٠٢ 
العادة��و.التدريبمركزأوالجامعةوالكليةواملدرسةمثل،لها����رئكهدفالتدريستوفرمؤسسة��
.لهاموازيةسلطاتأوالصلةذاتالوطنيةالتعليمسلطاتقبلمناملؤسساتهذهإقرارأواعتماديجري

��تتوأنيمكناملؤ وخاصةإدارةمنظماتأيضاالتعليميةسواء.سساتحد��عربحية���وربحية،  

��� التدريسية)(التعليمية  املؤسسات .٣٠٣ 
،أخرىتعليميةمؤسسات��إبالتعليمصلةذاتمهنيةأواستشاريةأوإداريةخدماتتوفرمؤسسة��

الوطنيةالتعليمدوائرأووزاراتذلك��عاألمثلةالوط��وتشملدونأو��الوطاملستوى��ع،وهيئات
واملنظمات،أخرىتتو��إدارةالتعليمع��مختلفاملستوياتالحكوميةأواملوازيةلها��القطاعالخاص

والعونواالختباراتوالتوظيفالنفسيةأواملهنيةاملشورةتقديممثلبالتعليممتصلةخدماتتوفر��ال
لوصيانةاملبانيونقلالطالبملناهجالدراسيةواألبحاثال��بويةوخدماتالتشغياملا��للطالبوتطويرا

سكنالطالب.و إطعامو  

املؤسسات الحكومية ( أو العامة) .٣٠٤ 
فيهتوجدالذيالبلد��للتعليمحكوميةوكالةأوسلطةمباشرةإدار��اوعل��ااإلشراف��تتومؤسسة��

إدار��ا��تتوحكوميةوكالةأومعظمويكون،(ها���أولجنةأومجلس)إداريةهيئةبواسطةأومباشرة
.فيهتوجدالذيالبلد��الحكوميةالسلطةقبلمنمعين�نالهيئاتتلكأعضاء  

املؤسسات الخاصة .٣٠٥ 
مؤسسةأوالنقاباتأوالدينيةكالهيئاتحكومية���منظمة وإدار��ا ��مؤسسةتتو��اإلشرافعل��ا

لميتماختيارهممنقبلوكالةتجارية منأعضاء معظمه �� ويتألفمجلسإدار��ا دولية. أووكالة
  حكومية(عامة).

السنة املالية .٣٠٦ 
،السنويةالتعليمم��انيةإنفاق تنت����السنةاملرجعيةللمسحيتمأ�نا��ا ��ف��ةمنا���عشرشهرا

.ميالديةسنة��قطر��املاليةالسنة  
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١٨  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

الكادر التعليمي بدوام كامل .٢٠٥ 
 ع٩٠همالعاملونبنسبة األقلمنساعاتالعملالعاديباملئة ع��أ�� للكادرالتعلي�� والقانوني

  مستوىمع�نمنالتعليم.

الكادر التعليمي بدوام جزئي .٢٠٦ 
عنتقلبنسبةالعاملون٩٠همساعاتمنباملئةمستوى��ع��التعليللكادرالقانونياوالعاديالعمل

  مع�نمنالتعليم.

ساعات العمل التعاقدي (أو  ساعات التدريس) للكادر التعليمي .٢٠٧ 
  .��الساعاتاملحددة��عقوداستخدامهمأواملف��ضةضمنابموجبنوعاالستخدام

ساعات العمل العادي أو القانوني للكادر التعليمي .٢٠٨ 
الساع ��لالستخدام الرسمية الوطنية للسياساتأوالقوان�ن الشروطوفقا الستيفاء اتالضرورية

  .بدوامكاملع��مستوىمحددمنالتعليمع��مدىسنةدراسيةأوأكاديميةكاملة

الكادر ��� التعليمي .٢٠٩ 
عادة يضمهماألفرادالذينيعملونلدىاملؤسساتال��بويةواليتولونمسؤولياتتعليمية. الكادرما

 املدمديري ���التعلي�� و والعامل�ناإلداري�ناآلخارسونظراء ا����اءرينواملشرف�نومقدمياملشورة
اختصا���اإلعالمال��بويومطوريو أمناءاملكتباتةو النفسي�ن��املدرسةوالعامل�ن��مجالالصح

ومد واملفتش�ن الدراسية املستوى يري املناهج ع�� وعمالالتعليم والكتبة والوط�� واإلقلي�� املح��
املطاعم.و تشغيلخدمات��والعامل�نالنقلوعمالاألمنوموظفياملبانيصيانة 

  

 

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ١٩ 

نشطة وال��ام� التعليميةاملؤسسات واأل - ٣٠٠ 

املؤسسات التعليمية .٣٠١ 
  ال��بويةاألخرى.املؤسساتتتوفرإماالتعليمأوالخدماتوالسلعاملرتبطةبهلألفرادو ��كيانا

التعليمية (التدريسية) اتاملؤسس .٣٠٢ 
العادة��و.التدريبمركزأوالجامعةوالكليةواملدرسةمثل،لها����رئكهدفالتدريستوفرمؤسسة��
.لهاموازيةسلطاتأوالصلةذاتالوطنيةالتعليمسلطاتقبلمناملؤسساتهذهإقرارأواعتماديجري

��تتوأنيمكناملؤ وخاصةإدارةمنظماتأيضاالتعليميةسواء.سساتحد��عربحية���وربحية،  

��� التدريسية)(التعليمية  املؤسسات .٣٠٣ 
،أخرىتعليميةمؤسسات��إبالتعليمصلةذاتمهنيةأواستشاريةأوإداريةخدماتتوفرمؤسسة��

الوطنيةالتعليمدوائرأووزاراتذلك��عاألمثلةالوط��وتشملدونأو��الوطاملستوى��ع،وهيئات
واملنظمات،أخرىتتو��إدارةالتعليمع��مختلفاملستوياتالحكوميةأواملوازيةلها��القطاعالخاص

والعونواالختباراتوالتوظيفالنفسيةأواملهنيةاملشورةتقديممثلبالتعليممتصلةخدماتتوفر��ال
لوصيانةاملبانيونقلالطالبملناهجالدراسيةواألبحاثال��بويةوخدماتالتشغياملا��للطالبوتطويرا

سكنالطالب.و إطعامو  

املؤسسات الحكومية ( أو العامة) .٣٠٤ 
فيهتوجدالذيالبلد��للتعليمحكوميةوكالةأوسلطةمباشرةإدار��اوعل��ااإلشراف��تتومؤسسة��

إدار��ا��تتوحكوميةوكالةأومعظمويكون،(ها���أولجنةأومجلس)إداريةهيئةبواسطةأومباشرة
.فيهتوجدالذيالبلد��الحكوميةالسلطةقبلمنمعين�نالهيئاتتلكأعضاء  

املؤسسات الخاصة .٣٠٥ 
مؤسسةأوالنقاباتأوالدينيةكالهيئاتحكومية���منظمة وإدار��ا ��مؤسسةتتو��اإلشرافعل��ا

لميتماختيارهممنقبلوكالةتجارية منأعضاء معظمه �� ويتألفمجلسإدار��ا دولية. أووكالة
  حكومية(عامة).

السنة املالية .٣٠٦ 
،السنويةالتعليمم��انيةإنفاق تنت����السنةاملرجعيةللمسحيتمأ�نا��ا ��ف��ةمنا���عشرشهرا

.ميالديةسنة��قطر��املاليةالسنة  
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٢٠  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

٣٠٧.  جه العامالتو 
  .هودرجةتوجهبرنامجتعلي��مع�نع��وجهالتحديدنحوفئةمحددةمناملهنأوالحرف

السنة األكاديمية .٣٠٨ 
الطالبيحضر��الالسنويةاالمتحانأوالتعليمخاللهاف�رةلالمتحانات املقرراتالدراسيةأويخضعوا

ويمكنأن شهرا،١٢تكونالسنةاألكاديميةأقصرمنال��ا�ية،دونحسابف�راتاالس�راحةالقص�رة.
ألنواع ملستوياتالتعليماملختلفةأوتبعًا ويمكنأنتتفاوتتبعًا عنتسعةأشهر. التقلعادة ولك��ا

وُيطلقعل��اأيضاً  بالنسبةملستوياتالتعليمماقبل"السنةالدراسية"اسممؤسساتالتعليم��البلد.
  العا��.

العادي للدراسة بدوام كاملالعبء السنوي  .٣٠٩ 
بدوامكاملةدراسيةسنةإلتمام���نموطالبمنا��االل��امأوإنجازهااملتوقعاملواردأوالدراسةوقت

كامل��برنامجتعلي��مع�ن. 

مدة الدراسة االعتيادية .٣١٠ 
التعليميةبنجاحمعالزمن،معّ�راعنهبسنواتأكاديمية،الذييستغرقهالطالبعادةإلتمامأحدال�رامج

  اف�راضمشاركةمنتظمةع��أساسدوامكامل.

مدة الدراسة النظرية .٣١١ 
منتظمةمشاركةاف�راضمع��تعليبرنامجتدريسيستغرقهالذي،أكاديميةبسنواتعنه الزمن،معّ�را

  وع��أساسدوامكامل.

مدة الدراسة الدنيا .٣١٢ 
لتحديدأوإسكدمستوياتأحد��ال�رنامجتصنيفألغراض��تعليل�رنامجالدنياالنظريةالدراسةمدة

  اإلتمامأواإلتمامالجزئيألحدمستوياتإسكد.

٣١٣. الدخول 
  واقعمباشرةاملشاركة��مستوىتعلي��أومجموعةمستويات،أوبرنامج،أومرحلةأووحدةم��ا.

الصف .٣١٤ 
ويكونالطالب��نفسمرحلة محددةمنالدراسة��التعليماألو��ُتغطىعادة��أثناءسنةأكاديمية.

بأنهأيضاإليهُيشارماوهذا.السن��متشابهمستوى��عفئة"الصف"،"فوج"أو،"سنة".  

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٢١ 

٣١٥. املقرر 
 مجموعة ��أو ميدانمحدد �� التعليمية مناألنشطة منسلسلة تدريسمؤلفة منمجاالتوحدة

بأنهأيضاذلك��إاإلشارةويمكن.املتصلةقياسية"التعليمتعليموحدة"أو،"دراسيةوحدة"وعـموض"أو".  

٣١٦. عبء دراسة املقرر  
أكاديميةأودراسيةسنةخالل أواالل��ا���ا انجازها هووقتالدراسةأواملوارداملتوقعمنطالبما

.مع�ن��تعليبرنامج��واحدة  

ال���ة ال��اكمية .٣١٧ 
منذال��اكمية فإناملدة وحسبتصنيفإسكد، النظريةلسلسلةمنال��امجالتعليمية. الف��ة إجما��

إسكدمستوى١بدايةإسكدمستوى٣أولغرضضروريةالغالب��تكون،��العاالتعليمبدايةمنذأو
  تصنيفال��نامجالتعلي��.

اإلدارة و األنشطة .٣١٨ 
��البحوثمثلللطالباملباشرةاإلعانةأنشطةأوبالتدريسمباشربشكلمرتبطة���تربويدعمأنشطة

مكتبأو اإلقليمية واملكاتب الوزارة �� أواإلدارة املدرسية واإلدارة والتفتيشاملدر��� واإلنماء
  املقاطعات.

األنشطة التعليمية .٣١٩ 
منمعّ�نشكل��عتنطويمتعّمدةم.أنشطة   االتصال��دفا��تحقيقالتعلُّ

حركة التعلم الدولية .٣٢٠ 
باألنشطة للمشاركة مختلف�ن بلدين �� تعليمي�ن نظام�ن ب�ن الدولية للحدود األشخاص عبور ��

  التعليمية��بلداملقصد.

االتصال .٣٢١ 
:املعلوماتنقل��عتنطوي،أشخاصوب�نساكنةوسيلةب�نأو��أكأوشخص�نب�نعالقة،الرسائل)

و���ها واالس��اتيجيات، واملعارف، مباشرة)واألفكار، أو���شف��، شفهيًا يكون أن ويمكنلالتصال .
لوجهأو���مباشرة/عنبُ  عد،ويمكنأنيشملمجموعةواسعةمنالقنواتووسائلاالتصال/وجها

  املتنوعة.
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٢٠  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

٣٠٧.  جه العامالتو 
  .هودرجةتوجهبرنامجتعلي��مع�نع��وجهالتحديدنحوفئةمحددةمناملهنأوالحرف

السنة األكاديمية .٣٠٨ 
الطالبيحضر��الالسنويةاالمتحانأوالتعليمخاللهاف�رةلالمتحانات املقرراتالدراسيةأويخضعوا

ويمكنأن شهرا،١٢تكونالسنةاألكاديميةأقصرمنال��ا�ية،دونحسابف�راتاالس�راحةالقص�رة.
ألنواع ملستوياتالتعليماملختلفةأوتبعًا ويمكنأنتتفاوتتبعًا عنتسعةأشهر. التقلعادة ولك��ا

وُيطلقعل��اأيضاً  بالنسبةملستوياتالتعليمماقبل"السنةالدراسية"اسممؤسساتالتعليم��البلد.
  العا��.

العادي للدراسة بدوام كاملالعبء السنوي  .٣٠٩ 
بدوامكاملةدراسيةسنةإلتمام���نموطالبمنا��االل��امأوإنجازهااملتوقعاملواردأوالدراسةوقت

كامل��برنامجتعلي��مع�ن. 

مدة الدراسة االعتيادية .٣١٠ 
التعليميةبنجاحمعالزمن،معّ�راعنهبسنواتأكاديمية،الذييستغرقهالطالبعادةإلتمامأحدال�رامج

  اف�راضمشاركةمنتظمةع��أساسدوامكامل.

مدة الدراسة النظرية .٣١١ 
منتظمةمشاركةاف�راضمع��تعليبرنامجتدريسيستغرقهالذي،أكاديميةبسنواتعنه الزمن،معّ�را

  وع��أساسدوامكامل.

مدة الدراسة الدنيا .٣١٢ 
لتحديدأوإسكدمستوياتأحد��ال�رنامجتصنيفألغراض��تعليل�رنامجالدنياالنظريةالدراسةمدة

  اإلتمامأواإلتمامالجزئيألحدمستوياتإسكد.

٣١٣. الدخول 
  واقعمباشرةاملشاركة��مستوىتعلي��أومجموعةمستويات،أوبرنامج،أومرحلةأووحدةم��ا.

الصف .٣١٤ 
ويكونالطالب��نفسمرحلة محددةمنالدراسة��التعليماألو��ُتغطىعادة��أثناءسنةأكاديمية.

بأنهأيضاإليهُيشارماوهذا.السن��متشابهمستوى��عفئة"الصف"،"فوج"أو،"سنة".  

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٢١ 

٣١٥. املقرر 
 مجموعة ��أو ميدانمحدد �� التعليمية مناألنشطة منسلسلة تدريسمؤلفة منمجاالتوحدة

بأنهأيضاذلك��إاإلشارةويمكن.املتصلةقياسية"التعليمتعليموحدة"أو،"دراسيةوحدة"وعـموض"أو".  

٣١٦. عبء دراسة املقرر  
أكاديميةأودراسيةسنةخالل أواالل��ا���ا انجازها هووقتالدراسةأواملوارداملتوقعمنطالبما

.مع�ن��تعليبرنامج��واحدة  

ال���ة ال��اكمية .٣١٧ 
منذال��اكمية فإناملدة وحسبتصنيفإسكد، النظريةلسلسلةمنال��امجالتعليمية. الف��ة إجما��

إسكدمستوى١بدايةإسكدمستوى٣أولغرضضروريةالغالب��تكون،��العاالتعليمبدايةمنذأو
  تصنيفال��نامجالتعلي��.

اإلدارة و األنشطة .٣١٨ 
��البحوثمثلللطالباملباشرةاإلعانةأنشطةأوبالتدريسمباشربشكلمرتبطة���تربويدعمأنشطة

مكتبأو اإلقليمية واملكاتب الوزارة �� أواإلدارة املدرسية واإلدارة والتفتيشاملدر��� واإلنماء
  املقاطعات.

األنشطة التعليمية .٣١٩ 
منمعّ�نشكل��عتنطويمتعّمدةم.أنشطة   االتصال��دفا��تحقيقالتعلُّ

حركة التعلم الدولية .٣٢٠ 
باألنشطة للمشاركة مختلف�ن بلدين �� تعليمي�ن نظام�ن ب�ن الدولية للحدود األشخاص عبور ��

  التعليمية��بلداملقصد.

االتصال .٣٢١ 
:املعلوماتنقل��عتنطوي،أشخاصوب�نساكنةوسيلةب�نأو��أكأوشخص�نب�نعالقة،الرسائل)

و���ها واالس��اتيجيات، واملعارف، مباشرة)واألفكار، أو���شف��، شفهيًا يكون أن ويمكنلالتصال .
لوجهأو���مباشرة/عنبُ  عد،ويمكنأنيشملمجموعةواسعةمنالقنواتووسائلاالتصال/وجها

  املتنوعة.
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٢٢  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

منّظم .٣٢٢ 
.ضمنيةأوصريحةأهدافمعتسلسلأونمطوفقمخططللتعليممة شخصأو(وينطويع��وكالةمقّدِ

م،وأسلوبتعليميتممنخاللهتنظيماالتصال.ويشملالتعليم��)أشخاصأوهيئة تسّهلقيامبيئةتعلُّ
لوسيلةويمكن باالتصالوتوجيهاملعارفواملهاراتمنأجلتحقيقالتعّلم. معنيا أومدّربًا العادةمعلمًا

��تكونأنالتعليم،والتسجيالت،واألفالم،وال�رمجيات،والتلفزيون،الراديوخاللمن،أيضامباشرةر
  واالن�رن�أومنخاللتكنولوجياتاالتصاالتاألخرى.

مستدام  .٣٢٣ 
  أنتنطويتجربةالتعّلمع��عناصراالستدامةواالستمرارية.

ال���ام� التعليمي .٣٢٤ 
مةلتحقيقأهدافتعليميةسبقمجموعةمتناسقةأوسلسلةمناألنشطةالتعليمي مةواملنظَّ ةاملصمَّ

ال�رنامجضمنويمكن مستدامة. خاللف�رة التعليمية مناملهام محددة أوتحقيقمجموعة تحديدها
السياقات �� مختلفة توصفبأشكال عناصرفرعية ضمن التعليمية األنشطة جمع أيضا التعلي��

 أو"دورات"الوطنيةبأ��ا ،"قياسيةوحداتتعليم"ويمكن   أووحداتدراسيةو/أومواضيعدراسية. ،
أوموا دوراتتعليمية، بأ��ا عادة ��رموصوفة أنيتكونمنعناصررئيسية ما أول�رنامج دراسية د

قياسيةتعليموحداتاألبحاثومشاريع،العمل��الخ�رةوف�رات،التثقيفيةاأللعاب،املثالسبيل��ع
  يعالبحث.وإعدادمشار 

النشاط التعليمي .٣٢٥ 
  النشاطاملتعّمدالذيينطويع��شكلمناالتصالالهادفإ��تحقيقالتعّلم.

الخدمات التعليمية .٣٢٦ 
األخ والقيم املعرفة تنمية ��دفإ�� ال�� األنشطة املطلوبمجموعة والفهم واملعنوية للس�ر��ةالقية

  مختلفدروبالحياة،وليسمجردمعرفةأومهارةمتعلقةبمجالمحددمننشاطها.

املشاركة .٣٢٧
  الحضور��أوتلقيبرنامجتعلي��أومرحلةأووحدةمنهذاال�رنامج.

املشارك .٣٢٨ 
  الفردالذييحضرأويشارك��برنامجتعلي��،أومرحلةأووحدةمنهذاال�رنامج.

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٢٣ 

التعليم .٣٢٩ 
،ومعارف ع��األجيالمنمعلومات، تراكملد��ا ما متعمدة املجتمعاتبصورة تنقلف��ا ال�� العملية

وإدراك،ومواقف،وقيم،ومهارات،وكفاءات،وسلوك.و��تشملاالتصالالهادفإ��تحقيقالتعّلم.
  

مجال التعليم .٣٣٠ 
مقرردرا���أووحدةتعليميةقياسية.مجالأوفرعأوميدانواسعمناملحتوىيغطيهبرنامجتعلي��أو 

بأنهالغالب��إليهموضوع"ويشار"أو"بأنهأيضاإليهيشارأنويمكن."دراسيةالدراسة"مادةمجال".  

التعليم النظامي .٣٣١ 
��تعليم تشكل ال�� مع��ف��ا، وهيئاتخاصة مؤسساتعامة منخالل ومقرر مقصود مؤس���،

،الصفةذه��النظاميةالتعليميةبال��امجاالع��افيتم،��وبالتا النظامالتعلي��النظاميللبلد. مجملها
مؤس أي املثال، سبيل ع�� يعادلها، أوما املختصة الوطنية السلطاتالتعليمية قبل أخرىمن سة

تعليممنالغالب��النظاميالتعليمويتكون بالتعاونمعالسلطاتالتعليميةالوطنيةأودونالوطنية.
بأ��االكبارتعليمأجزاءوبعضالخاصةاالحتياجاتذويوتعليم��املبالتعليم ويتماالع��افغالبًا أو��.

  .تشّكلجزءامنالتعليمالنظامي

يالتعليم ��� النظام .٣٣٢ 
النظامي��غللتعليمة� تعليممؤس���،مقصودومخططمنقبلالجهةال��تقدمالتعليم.والصفةاملمّ�ِ
ما أنهيشكلإضافة،وبديالو/أومكّماللتعليمنظاميضمنعمليةتعّلماألفرادمدىالحياة.وهوغالبًا

أناسمن إ�� ويقَدم للجميع. التعليم ع�� لتأم�نحقالحصول اليطّبقُيعطى ولكنه األعمار، جميع
بنيةمسارتعلي��متواصل وهوُيقدم��،بالضرورة ويمكنأنيكونقص��املدةو/أوضعيفالكثافة،

��النظامي��غالتعليمويؤدي وورشعملأوحلقاتدراسية. العادة��شكلمقرراتدراسيةقص��ة،
ةأومعادلةلهامنقبلالسلطاتالتعليميةالوطنيةالغالبإ��مؤهالتغ��مع��ف��اكمؤهالتنظامي

يغطيأنالنظامي��غللتعليمويمكن املعنيةأودونالوطنيةأواليؤديإ��أيمؤهالتع��االطالق.
عنفضال،املدرسةخارجللتالميذالتعليم��وتوفوالكتابةبالقراءةوالشبانالكبارإملام��تساهمبرامج

  مهاراتحياتية،ومهاراتالعمل،وبرامجالتنميةاالجتماعيةأوالثقافية.برامجتتناول 

التعليم ا��� .٣٣٣
معارفومهاراتوكفاءاتمحددةتمّك��ممنالقيامبرامج تعليميةمصّممةلكييكتسباملتعلمونم��ا

��عقائمةعناصرمنال��امجهذهتتكّونأنويمكن.األعمالأواملهنمنفئةأومع�نعملأومعينةبمهنة
النظم(العملمزدوجةالتعليموبرامجاملهنيةالتلمذةه)مثلإتمامويؤدي.الحصول��إبنجاحال��امجذه
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٢٢  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

منّظم .٣٢٢ 
.ضمنيةأوصريحةأهدافمعتسلسلأونمطوفقمخططللتعليممة شخصأو(وينطويع��وكالةمقّدِ

م،وأسلوبتعليميتممنخاللهتنظيماالتصال.ويشملالتعليم��)أشخاصأوهيئة تسّهلقيامبيئةتعلُّ
لوسيلةويمكن باالتصالوتوجيهاملعارفواملهاراتمنأجلتحقيقالتعّلم. معنيا أومدّربًا العادةمعلمًا

��تكونأنالتعليم،والتسجيالت،واألفالم،وال�رمجيات،والتلفزيون،الراديوخاللمن،أيضامباشرةر
  واالن�رن�أومنخاللتكنولوجياتاالتصاالتاألخرى.

مستدام  .٣٢٣ 
  أنتنطويتجربةالتعّلمع��عناصراالستدامةواالستمرارية.

ال���ام� التعليمي .٣٢٤ 
مةلتحقيقأهدافتعليميةسبقمجموعةمتناسقةأوسلسلةمناألنشطةالتعليمي مةواملنظَّ ةاملصمَّ

ال�رنامجضمنويمكن مستدامة. خاللف�رة التعليمية مناملهام محددة أوتحقيقمجموعة تحديدها
السياقات �� مختلفة توصفبأشكال عناصرفرعية ضمن التعليمية األنشطة جمع أيضا التعلي��

 أو"دورات"الوطنيةبأ��ا ،"قياسيةوحداتتعليم"ويمكن   أووحداتدراسيةو/أومواضيعدراسية. ،
أوموا دوراتتعليمية، بأ��ا عادة ��رموصوفة أنيتكونمنعناصررئيسية ما أول�رنامج دراسية د

قياسيةتعليموحداتاألبحاثومشاريع،العمل��الخ�رةوف�رات،التثقيفيةاأللعاب،املثالسبيل��ع
  يعالبحث.وإعدادمشار 

النشاط التعليمي .٣٢٥ 
  النشاطاملتعّمدالذيينطويع��شكلمناالتصالالهادفإ��تحقيقالتعّلم.

الخدمات التعليمية .٣٢٦ 
األخ والقيم املعرفة تنمية ��دفإ�� ال�� األنشطة املطلوبمجموعة والفهم واملعنوية للس�ر��ةالقية

  مختلفدروبالحياة،وليسمجردمعرفةأومهارةمتعلقةبمجالمحددمننشاطها.

املشاركة .٣٢٧
  الحضور��أوتلقيبرنامجتعلي��أومرحلةأووحدةمنهذاال�رنامج.

املشارك .٣٢٨ 
  الفردالذييحضرأويشارك��برنامجتعلي��،أومرحلةأووحدةمنهذاال�رنامج.

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٢٣ 

التعليم .٣٢٩ 
،ومعارف ع��األجيالمنمعلومات، تراكملد��ا ما متعمدة املجتمعاتبصورة تنقلف��ا ال�� العملية

وإدراك،ومواقف،وقيم،ومهارات،وكفاءات،وسلوك.و��تشملاالتصالالهادفإ��تحقيقالتعّلم.
  

مجال التعليم .٣٣٠ 
مقرردرا���أووحدةتعليميةقياسية.مجالأوفرعأوميدانواسعمناملحتوىيغطيهبرنامجتعلي��أو 

بأنهالغالب��إليهموضوع"ويشار"أو"بأنهأيضاإليهيشارأنويمكن."دراسيةالدراسة"مادةمجال".  

التعليم النظامي .٣٣١ 
��تعليم تشكل ال�� مع��ف��ا، وهيئاتخاصة مؤسساتعامة منخالل ومقرر مقصود مؤس���،

،الصفةذه��النظاميةالتعليميةبال��امجاالع��افيتم،��وبالتا النظامالتعلي��النظاميللبلد. مجملها
مؤس أي املثال، سبيل ع�� يعادلها، أوما املختصة الوطنية السلطاتالتعليمية قبل أخرىمن سة

تعليممنالغالب��النظاميالتعليمويتكون بالتعاونمعالسلطاتالتعليميةالوطنيةأودونالوطنية.
بأ��االكبارتعليمأجزاءوبعضالخاصةاالحتياجاتذويوتعليم��املبالتعليم ويتماالع��افغالبًا أو��.

  .تشّكلجزءامنالتعليمالنظامي

يالتعليم ��� النظام .٣٣٢ 
النظامي��غللتعليمة� تعليممؤس���،مقصودومخططمنقبلالجهةال��تقدمالتعليم.والصفةاملمّ�ِ
ما أنهيشكلإضافة،وبديالو/أومكّماللتعليمنظاميضمنعمليةتعّلماألفرادمدىالحياة.وهوغالبًا

أناسمن إ�� ويقَدم للجميع. التعليم ع�� لتأم�نحقالحصول اليطّبقُيعطى ولكنه األعمار، جميع
وهوُيقدم��،بالضرورةبنيةمسارتعلي��متواصل و/أوضعيفالكثافة، ويمكنأنيكونقص��املدة

��النظامي��غالتعليمويؤدي وورشعملأوحلقاتدراسية. العادة��شكلمقرراتدراسيةقص��ة،
ةأومعادلةلهامنقبلالسلطاتالتعليميةالوطنيةالغالبإ��مؤهالتغ��مع��ف��اكمؤهالتنظامي

يغطيأنالنظامي��غللتعليمويمكن املعنيةأودونالوطنيةأواليؤديإ��أيمؤهالتع��االطالق.
عنفضال،املدرسةخارجللتالميذالتعليم��وتوفوالكتابةبالقراءةوالشبانالكبارإملام��تساهمبرامج

  مهاراتحياتية،ومهاراتالعمل،وبرامجالتنميةاالجتماعيةأوالثقافية.برامجتتناول 

التعليم ا��� .٣٣٣
معارفومهاراتوكفاءاتمحددةتمّك��ممنالقيامبرامج تعليميةمصّممةلكييكتسباملتعلمونم��ا

��عقائمةعناصرمنال��امجهذهتتكّونأنويمكن.األعمالأواملهنمنفئةأومع�نعملأومعينةبمهنة
النظم(العملمزدوجةالتعليموبرامجاملهنيةالتلمذةه)مثلإتمامويؤدي.الحصول��إبنجاحال��امجذه
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٢٤  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

سوق��و/أواملختصةالوطنيةالجهاتقبلمن ع��مؤهالتمهنيةمناسبةلسوقالعملومع��ف��ا
  العمل.

التعليم االعتيادي .٣٣٤ 
.خاصةتعليميةاحتياجاتدونلألفرادُمصّمم��أوتعليم  

التعليم العام .٣٣٥ 
ال التعليم بالقراءة�برامج وإملامهم وكفاءا��م ومهارا��م للمتعلم�ن، العامة لتطويراملعارف ُصّممت �

مستوياتنفس��عتقدما��أكتعليميةبرامجنحوعادةالطالب والكتابةواملهاراتالحسابية،والذيُيعدُّ
وع��وجهالعمومتست ندبرامجالتعليمإسكدأومستوياتأع��م��اوإلرساءأسسالتعّلممدىالحياة.

املصّممةالتعليميةال��امجالعامالتعليمويشمل.الكليةأواملدرسةمستوى��عتعليم��إالعادة��العام
املهنمنفئةأومحددعملأومهنة��للعملالطالبتعَدالولكن،��املالتعليملدخولالطالبإلعداد

الحصولع��مؤهليتصلبسوقالعمل.أواألعمال،كماأ��االتؤديمباشرةإ�� 

التعليم ا���� .٣٣٦ 
.كاملبدوامالتعليمعادةيتلقون تعليمنظاميلألفرادقبلأولدخوللهمإ��سوقالعمل،أيعندما
�� ويتمتوف��ه وشبانكبارمنقبلمجتمعهم. الذينُينظرإل��مكأطفال، يس��دفاألفراد وهوبالتا��

  اتتعليمية��نظاممصممكمسارتعلي��متواصل.العادةمنقبلمؤسس

تعليم الفرصة الثانية .٣٣٧ 
إتمامتعليم قبل أوتركوها ألسبابمختلفة أبدًا املدرسة يدخلوا الذينلم نحواألفراد موجه محدد

برنامج الدخولإ�� ��يرغبونولك��ماملستوى ملتحق�نبهأوالذينأتّموا مستوىالتعليمالذيكانوا
فئةالعمريةاملس��دفةب��نامجنأك��سّنامنالو �نلها.و��العادةيكوناملشاركتعلي��أومهنةليسوامؤهل

 كباراً (مستوىإسكداملحدد بالضرورة أيضاً )ولك��مليسوا ال��امجأحيانا هذه وُيشارإ�� . برامج"بأ��ا
  ."برامجإعادةاإلدماج"أو"الجسور 

التعليم القائم ع�� العمل .٣٣٨ 
.مهنيةتعليميةبرامجسياق��عادة،العملبيئة��تتمتعليميةأنشطةتعّلمأهدافتحقيق��والغاية

أصحابمنمدّر��نأوعمالإشرافتحتالعمل أنشطة �� ومشاركة منخاللتعليمعم�� محددة
  ال���ة.

 

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٢٥ 

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة .٣٣٩ 
إضا��التعليم دعم إ�� األسباب، من متنوعة لجملة يحتاجون، الذين األفراد تعّلم لتسهيل املصّمم

لهذهويمكن معّ�ن. برنامجتعلي�� ��التعّلمأهدافوتحقيقاملشاركةأجلمنتربويةتكيُّفوأساليب
تشملأنع��(األسبابتقتصرأندون(والفكري،والسلوكية،الجسديةالقدرات��قصور،والعاطفية،ة

�للم��ا مشا��ا تعليميا م��اجا تتبع أن الخاصة االحتياجات ذوي تعليم ل��امج ويمكن واالجتماعية.
��بتوفالحسبان��لألفرادالخاصةاالحتياجاتأخذمعولكن،موازعادي��تعلينظام��املقّدم��التعلي

محددةوتجه�(موارد،خاصًاتدريبًامدرب�نعامل�نخاصةمثلأماكنأو،ات�(��توف،الحاجةاقتضتوإذا
ال��امجنطاق��الطالبمنلألفرادال��امجهذه��توفوباإلمكان محتوىتعلي��أوأهدافتعّلممعّدلة.

  التعليميةالقائمة،أوكصّفمنفصل��نفساملؤسسةالتعليميةأو��مؤسسةتعليميةمنفصلة.

ةالتعليم �� مدرسة أو �� كلي .٣٤٠ 
��ال��األوالتعليمبرامجأثناء��والشباناألطفالتعليمأجلمنقائمةمؤسسات��تتمتعليميةأنشطة
بيئات��دراسيةمقرراتذلك��بماصفوف��التدريسخاللمنمحددةتعّلمأهدافتحقيق��ادف��

متخصصةال(تعّلموصالة وقاعةالكمبيوتر، وقاعةاملوسيقى، تحت)رياضةكاملخت��، والعملالجما��
  إشرافمعّلمأومعّلم�ن.و��العادة،يتوزعالتالميذع��أساسالصفوالعمرأومستوىالقدرة.

تعليم البال��� (أو تعليم الكبار) .٣٤١ 
مؤهال��ملتحس�نمجتمعهمقبلمن تعليم�س��دفع��وجهالتحديداألفراداملعت��ينبال��ن(كبارًا)
،النظاميالتعليممستوياتمنمستوىإتمامدف��معارفهموإغناء،كفاءا��موتطوير،املهنيةأوالتقنية

حدد.ويشملذلكأيضامايمكنأواكتسابأوإنعاشأوتحديثاملعارفواملهاراتوالكفاءات��مجالم
��س�املستمر"أنالتعليم"أو،" املتكررالتعليم"الثانية"أوالفرصةتعليم".  

مستويات التعليم .٣٤٢ 
واملهاراتاملعارفوكذلكالتعّلمتجاربدرجاتأومراحلحسبالتعليميةال��امجتجمعمنتظمةمجموعة

نقلها.ويعكسمستوىإسكددرجةالتعقيدوالتخّصص��والكفاءاتذاتالصلةال��ُصّممكلبرنامجل
محتوىال��نامجالتعلي��ب�نت�سي���ومعّقد. 

املرحلة .٣٤٣ 
الواجبالوحداتمنمحددةمجموعةأوالنظريةاملدةحيثمنُتحدد،��تعليبرنامجمن��فرمستوى

بخصائصاملحددةاملرحلة��وتتم.تحقيقهاالواجباألرصدةأوإتمامهانفسمنأخرىمراحلعنتفّرقها
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٢٤  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

سوق��و/أواملختصةالوطنيةالجهاتقبلمن ع��مؤهالتمهنيةمناسبةلسوقالعملومع��ف��ا
  العمل.

التعليم االعتيادي .٣٣٤ 
.خاصةتعليميةاحتياجاتدونلألفرادُمصّمم��أوتعليم  

التعليم العام .٣٣٥ 
ال التعليم بالقراءة�برامج وإملامهم وكفاءا��م ومهارا��م للمتعلم�ن، العامة لتطويراملعارف ُصّممت �

مستوياتنفس��عتقدما��أكتعليميةبرامجنحوعادةالطالب والكتابةواملهاراتالحسابية،والذيُيعدُّ
وع��وجهالعمومتست ندبرامجالتعليمإسكدأومستوياتأع��م��اوإلرساءأسسالتعّلممدىالحياة.

املصّممةالتعليميةال��امجالعامالتعليمويشمل.الكليةأواملدرسةمستوى��عتعليم��إالعادة��العام
املهنمنفئةأومحددعملأومهنة��للعملالطالبتعَدالولكن،��املالتعليملدخولالطالبإلعداد

الحصولع��مؤهليتصلبسوقالعمل.أواألعمال،كماأ��االتؤديمباشرةإ�� 

التعليم ا���� .٣٣٦ 
.كاملبدوامالتعليمعادةيتلقون تعليمنظاميلألفرادقبلأولدخوللهمإ��سوقالعمل،أيعندما
�� ويتمتوف��ه وشبانكبارمنقبلمجتمعهم. الذينُينظرإل��مكأطفال، يس��دفاألفراد وهوبالتا��

  اتتعليمية��نظاممصممكمسارتعلي��متواصل.العادةمنقبلمؤسس

تعليم الفرصة الثانية .٣٣٧ 
إتمامتعليم قبل أوتركوها ألسبابمختلفة أبدًا املدرسة يدخلوا الذينلم نحواألفراد موجه محدد

برنامج الدخولإ�� ��يرغبونولك��ماملستوى ملتحق�نبهأوالذينأتّموا مستوىالتعليمالذيكانوا
فئةالعمريةاملس��دفةب��نامجنأك��سّنامنالو �نلها.و��العادةيكوناملشاركتعلي��أومهنةليسوامؤهل

 كباراً (مستوىإسكداملحدد بالضرورة أيضاً )ولك��مليسوا ال��امجأحيانا هذه وُيشارإ�� . برامج"بأ��ا
  ."برامجإعادةاإلدماج"أو"الجسور 

التعليم القائم ع�� العمل .٣٣٨ 
.مهنيةتعليميةبرامجسياق��عادة،العملبيئة��تتمتعليميةأنشطةتعّلمأهدافتحقيق��والغاية

أصحابمنمدّر��نأوعمالإشرافتحتالعمل أنشطة �� ومشاركة منخاللتعليمعم�� محددة
  ال���ة.

 

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٢٥ 

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة .٣٣٩ 
إضا��التعليم دعم إ�� األسباب، من متنوعة لجملة يحتاجون، الذين األفراد تعّلم لتسهيل املصّمم

لهذهويمكن معّ�ن. برنامجتعلي�� ��التعّلمأهدافوتحقيقاملشاركةأجلمنتربويةتكيُّفوأساليب
تشملأنع��(األسبابتقتصرأندون(والفكري،والسلوكية،الجسديةالقدرات��قصور،والعاطفية،ة

�للم��ا مشا��ا تعليميا م��اجا تتبع أن الخاصة االحتياجات ذوي تعليم ل��امج ويمكن واالجتماعية.
��بتوفالحسبان��لألفرادالخاصةاالحتياجاتأخذمعولكن،موازعادي��تعلينظام��املقّدم��التعلي

محددةوتجه�(موارد،خاصًاتدريبًامدرب�نعامل�نخاصةمثلأماكنأو،ات�(��توف،الحاجةاقتضتوإذا
ال��امجنطاق��الطالبمنلألفرادال��امجهذه��توفوباإلمكان محتوىتعلي��أوأهدافتعّلممعّدلة.

  التعليميةالقائمة،أوكصّفمنفصل��نفساملؤسسةالتعليميةأو��مؤسسةتعليميةمنفصلة.

ةالتعليم �� مدرسة أو �� كلي .٣٤٠ 
��ال��األوالتعليمبرامجأثناء��والشباناألطفالتعليمأجلمنقائمةمؤسسات��تتمتعليميةأنشطة
بيئات��دراسيةمقرراتذلك��بماصفوف��التدريسخاللمنمحددةتعّلمأهدافتحقيق��ادف��

متخصصةال(تعّلموصالة وقاعةالكمبيوتر، وقاعةاملوسيقى، تحت)رياضةكاملخت��، والعملالجما��
  إشرافمعّلمأومعّلم�ن.و��العادة،يتوزعالتالميذع��أساسالصفوالعمرأومستوىالقدرة.

تعليم البال��� (أو تعليم الكبار) .٣٤١ 
مؤهال��ملتحس�نمجتمعهمقبلمن تعليم�س��دفع��وجهالتحديداألفراداملعت��ينبال��ن(كبارًا)
،النظاميالتعليممستوياتمنمستوىإتمامدف��معارفهموإغناء،كفاءا��موتطوير،املهنيةأوالتقنية

حدد.ويشملذلكأيضامايمكنأواكتسابأوإنعاشأوتحديثاملعارفواملهاراتوالكفاءات��مجالم
��س�املستمر"أنالتعليم"أو،" املتكررالتعليم"الثانية"أوالفرصةتعليم".  

مستويات التعليم .٣٤٢ 
واملهاراتاملعارفوكذلكالتعّلمتجاربدرجاتأومراحلحسبالتعليميةال��امجتجمعمنتظمةمجموعة

نقلها.ويعكسمستوىإسكددرجةالتعقيدوالتخّصص��والكفاءاتذاتالصلةال��ُصّممكلبرنامجل
محتوىال��نامجالتعلي��ب�نت�سي���ومعّقد. 

املرحلة .٣٤٣ 
الواجبالوحداتمنمحددةمجموعةأوالنظريةاملدةحيثمنُتحدد،��تعليبرنامجمن��فرمستوى

بخصائصاملحددةاملرحلة��وتتم.تحقيقهاالواجباألرصدةأوإتمامهانفسمنأخرىمراحلعنتفّرقها
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٢٦  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

(و� مؤهل منخالل منفردة عل��ا ويمكناملصادقة التعلي�� ىال��نامج رياضاألطفال :- -االبتدائية
اإلعدادية-الثانوية-املهنيةاملدارس-املعاهد -الجامعة-��ماجستأوعالدبلوم-الخ...الدكتوراه(.  

ج إسكد مستوى صفر)تعليم الطفولة املبّكرة (برنام .٣٤٤ 
،واملادية املعرفية، مبكرللتنمية لدعم �مو�� بنهج وتعليم تعّلم أنشطة املبّكرة الطفولة يوّفرتعليم
ولتطوير خارجإطاراألسرة، املنّظم بالتعليم ولتعريفصغاراألطفال لألطفال والعاطفية واالجتماعية،

  ادهمللدخولإ�ىالتعليماالبتدائي.بعضاملهاراتالالزمةلالستعداداأل�ادي��وإلعد

التعليم األقل من االبتدائي  (التحصيل ��� مستوى إسكد صفر) .٣٤٥ 
الطفولةتعليم��املشاركةوبعض،التعليم��املشاركةعدميغطي��التعليالتحصيلمنواسعمستوى

  املبّكرو/أوبعضاملشاركة��التعليماالبتدائي.

)١التعليم االبتدائي  (مستوى إسكد  .٣٤٦ 
مجاالت ��أساسيةبمهاراتالتالميذل��ويد يوّفرالتعليماالبتدائيأنشطةتعّلموتعليممصممةعادة
للمعرفة الصحيحللمجاالتاألساسية والفهم أساسمت�نللتعّلم وإلنشاء والحساب، والكتابة القراءة

و�ىمنالتعليمالثانوي.وهويركزع�ىالتعّلمع�ىمستوىمحدودوتنميةالشخصية،واإلعدادللمرحلةاأل 
  منالتعقيدمعقدرقليلمنالتخصصإنوجد.

) ٣ -٢إسكد االتعليم الثانوي (مستوي .٣٤٧ 
التعليمالثانويأنشطةتعّلموتعليمقائمةع�ىأسسالتعليماالبتدائيواإلعدادللدخولإ�ىسوقيوّفر 

إ�ىالثانويالتعليمدف��،عامةوبصورة  بعدالثانوي���العا��والتعليمالعا��. العملوإ�ىالتعليمما
أو�ىمرحلةب�نإسكد��ّويم.التعقيدمنمتوسطمستوىع�ىالثانوي.التعّلمالتعليممنثانيةومرحلة  

)٢املرحلة األ��� من التعليم الثانوي (مستوى إسكد  .٣٤٨ 
إسكدمستوىع�ىال��امج٢ُتصّممبرامجأو،" الثانويالتعليممناألو�ىاملرحلة"التعّلمنواتجع�ى��لتب

إسكدمستوىوالتن١منللتعّلماألساسإرساء��الهدفيتمثل،العموموع�ى.،الحياةمدىالبشريةمية
برامجالتعليميةالنظمبعضوتوّفر.التعليمفرصمناملزيد��لتوفالتعليميةالنظمال��ماتستنداللذين

إسكدمستوىع�ى��امل٢التعليم.العملمجال��صلةذاتبمهاراتاألفرادل��ويد  

)٣املرحلة الثانية من التعليم الثانوي (مستوى إسكد  .٣٤٩ 
إلتمامالتعليمالثانويعادةً "املرحلةالثانيةمنالتعليمالثانوي "أو٣مال��امجع�ىمستوىإسكدتصّم 

املستوى هذا وتوّفرال��امجع�ى أولتوف��املهاراتاملتصلةبالعمالةأو�ل��ما. للتعليمالعا��، استعدادا

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٢٧ 

الثانويالتعليممن األو�� مستوىاملرحلة منال��امجع�� وعمقا وتخصصا أك��تنّوعا للطالبتعليما
)إسكداملتاحة.٢مستوىواملساراتالخياراتمنم��ايدةمجموعةمع،تمايزًا��أك��و.(  

)٤التعليم ما بعد الثانوي ��� العا��  (مستوى إسكد  .٣٥٠ 
الثانويبعدماالتعليميوفرلدخولالطالبوإعدادالثانويالتعليم��إباالستنادالتعّلمتجارب��العا��غ

التعليممنالثانيةاملرحلة ه��العادةللطالبالذينأتّموا وهوموجَّ سوقالعملوكذلكالتعليمالعا��.
إسكد(الثانويمستوى٣(نحللتقدمأوالعملسوقلدخولفرصهمزيادة��يرغبونولك��مالتعليمو

التعليممنالثانيةاملرحلة��تعطى��التلكمن��بكث و��الغالب،التكونال��امجأك��تقدما  العا��.
تعّلم��إدف��لذلك��و.تعميقهادونوالكفاءاتواملهاراتاملعارفتوسيع��عادةتخدمو��ا�،الثانوي

  العا��.ع��درجةمنالتعقيدأقلمماهوعليه��التعليم

) ٨ -٥التعليم العا�� (مستويات إسكد  .٣٥١ 
وهو.التعليممنمتخصصةمجاالت��تعّلمأنشطةويوّفر،الثانويالتعليمأسس��ع��العاالتعليم��ُيب
بالتعليمعادةُيعرفما��العاالتعليمويشمل.واالختصاصالتعقيدمنعالمستوى��عالتعّلم��إدف��

  هيشملأيضاالتعليمامل��املتقدمأوالف��.األ�ادي��،ولكن

الجهة املقدمة للتعليم .٣٥٢ 
عامةتعليميةمؤسسةتكونأنويمكن كهدفأسا���أوكهدفثانوي. املنظمةال��تقدمالتعليم،إما

  كمايمكنأنتكونمؤسسةتعليميةخاصة،أومنظمةغ��حكومية،أوهيئةعامةغ��تعليمية.

التخصص العلمي .٣٥٣ 
تكونكأن،ال��ا�يةالتعليممرحلةخاللالفردفيهتخصصالذياملجالوتمثلالدراسيةال��امجنوعية

  برامج��املحاسبةأوبرامج��الهندسةامليكانيكية.الخ.

التحصيل التعليمي  .٣٥٤ 
وألغراضعملية،ُيقاس ه. التحصيلُيحّددالتحصيلالتعلي��للفردبأنهمستوىإسكداألع��الذيأتمَّ

عادةعليهاملصادقةتتموالذي،بنجاحإتمامهجرىالذي��األعالتعليمبرنامج��إبالنسبةعادة��التعلي
ال��نامجمستوىمنأدنىمستوى��عا��املع��فالوسطيةاملؤهالتوُتصنَّف.بهمع��فمؤهلخاللمن

  نفسه.
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٢٦  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

(و� مؤهل منخالل منفردة عل��ا ويمكناملصادقة التعلي�� ىال��نامج رياضاألطفال :- -االبتدائية
اإلعدادية-الثانوية-املهنيةاملدارس-املعاهد -الجامعة-��ماجستأوعالدبلوم-الخ...الدكتوراه(.  

ج إسكد مستوى صفر)تعليم الطفولة املبّكرة (برنام .٣٤٤ 
،واملادية املعرفية، مبكرللتنمية لدعم �مو�� بنهج وتعليم تعّلم أنشطة املبّكرة الطفولة يوّفرتعليم
ولتطوير خارجإطاراألسرة، املنّظم بالتعليم ولتعريفصغاراألطفال لألطفال والعاطفية واالجتماعية،

  ادهمللدخولإ�ىالتعليماالبتدائي.بعضاملهاراتالالزمةلالستعداداأل�ادي��وإلعد

التعليم األقل من االبتدائي  (التحصيل ��� مستوى إسكد صفر) .٣٤٥ 
الطفولةتعليم��املشاركةوبعض،التعليم��املشاركةعدميغطي��التعليالتحصيلمنواسعمستوى

  املبّكرو/أوبعضاملشاركة��التعليماالبتدائي.

)١التعليم االبتدائي  (مستوى إسكد  .٣٤٦ 
مجاالت ��أساسيةبمهاراتالتالميذل��ويد يوّفرالتعليماالبتدائيأنشطةتعّلموتعليممصممةعادة
للمعرفة الصحيحللمجاالتاألساسية والفهم أساسمت�نللتعّلم وإلنشاء والحساب، والكتابة القراءة

و�ىمنالتعليمالثانوي.وهويركزع�ىالتعّلمع�ىمستوىمحدودوتنميةالشخصية،واإلعدادللمرحلةاأل 
  منالتعقيدمعقدرقليلمنالتخصصإنوجد.

) ٣ -٢إسكد االتعليم الثانوي (مستوي .٣٤٧ 
التعليمالثانويأنشطةتعّلموتعليمقائمةع�ىأسسالتعليماالبتدائيواإلعدادللدخولإ�ىسوقيوّفر 

إ�ىالثانويالتعليمدف��،عامةوبصورة  بعدالثانوي���العا��والتعليمالعا��. العملوإ�ىالتعليمما
أو�ىمرحلةب�نإسكد��ّويم.التعقيدمنمتوسطمستوىع�ىالثانوي.التعّلمالتعليممنثانيةومرحلة  

)٢املرحلة األ��� من التعليم الثانوي (مستوى إسكد  .٣٤٨ 
إسكدمستوىع�ىال��امج٢ُتصّممبرامجأو،" الثانويالتعليممناألو�ىاملرحلة"التعّلمنواتجع�ى��لتب

إسكدمستوىوالتن١منللتعّلماألساسإرساء��الهدفيتمثل،العموموع�ى.،الحياةمدىالبشريةمية
برامجالتعليميةالنظمبعضوتوّفر.التعليمفرصمناملزيد��لتوفالتعليميةالنظمال��ماتستنداللذين

إسكدمستوىع�ى��امل٢التعليم.العملمجال��صلةذاتبمهاراتاألفرادل��ويد  

)٣املرحلة الثانية من التعليم الثانوي (مستوى إسكد  .٣٤٩ 
إلتمامالتعليمالثانويعادةً "املرحلةالثانيةمنالتعليمالثانوي "أو٣مال��امجع�ىمستوىإسكدتصّم 

املستوى هذا وتوّفرال��امجع�ى أولتوف��املهاراتاملتصلةبالعمالةأو�ل��ما. للتعليمالعا��، استعدادا

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٢٧ 

الثانويالتعليممن األو�� مستوىاملرحلة منال��امجع�� وعمقا وتخصصا أك��تنّوعا للطالبتعليما
)إسكداملتاحة.٢مستوىواملساراتالخياراتمنم��ايدةمجموعةمع،تمايزًا��أك��و.(  

)٤التعليم ما بعد الثانوي ��� العا��  (مستوى إسكد  .٣٥٠ 
الثانويبعدماالتعليميوفرلدخولالطالبوإعدادالثانويالتعليم��إباالستنادالتعّلمتجارب��العا��غ

التعليممنالثانيةاملرحلة ه��العادةللطالبالذينأتّموا وهوموجَّ سوقالعملوكذلكالتعليمالعا��.
إسكد(الثانويمستوى٣(نحللتقدمأوالعملسوقلدخولفرصهمزيادة��يرغبونولك��مالتعليمو

التعليممنالثانيةاملرحلة��تعطى��التلكمن��بكث و��الغالب،التكونال��امجأك��تقدما  العا��.
تعّلم��إدف��لذلك��و.تعميقهادونوالكفاءاتواملهاراتاملعارفتوسيع��عادةتخدمو��ا�،الثانوي

  العا��.ع��درجةمنالتعقيدأقلمماهوعليه��التعليم

) ٨ -٥التعليم العا�� (مستويات إسكد  .٣٥١ 
وهو.التعليممنمتخصصةمجاالت��تعّلمأنشطةويوّفر،الثانويالتعليمأسس��ع��العاالتعليم��ُيب
بالتعليمعادةُيعرفما��العاالتعليمويشمل.واالختصاصالتعقيدمنعالمستوى��عالتعّلم��إدف��

  هيشملأيضاالتعليمامل��املتقدمأوالف��.األ�ادي��،ولكن

الجهة املقدمة للتعليم .٣٥٢ 
عامةتعليميةمؤسسةتكونأنويمكن كهدفأسا���أوكهدفثانوي. املنظمةال��تقدمالتعليم،إما

  كمايمكنأنتكونمؤسسةتعليميةخاصة،أومنظمةغ��حكومية،أوهيئةعامةغ��تعليمية.

التخصص العلمي .٣٥٣ 
تكونكأن،ال��ا�يةالتعليممرحلةخاللالفردفيهتخصصالذياملجالوتمثلالدراسيةال��امجنوعية

  برامج��املحاسبةأوبرامج��الهندسةامليكانيكية.الخ.

التحصيل التعليمي  .٣٥٤ 
وألغراضعملية،ُيقاس ه. التحصيلُيحّددالتحصيلالتعلي��للفردبأنهمستوىإسكداألع��الذيأتمَّ

عادةعليهاملصادقةتتموالذي،بنجاحإتمامهجرىالذي��األعالتعليمبرنامج��إبالنسبةعادة��التعلي
ال��نامجمستوىمنأدنىمستوى��عا��املع��فالوسطيةاملؤهالتوُتصنَّف.بهمع��فمؤهلخاللمن

  نفسه.
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٢٨  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

مخرجات التعليم  .٣٥٥ 
املهن لشغل وذلك العمل سوق �� التعلي�� النظام يضخها ال�� واملهارات الكفاءات وأعداد نوعية
الخارجية الكفاءة وتعتمد املختلفة. وأنشطته بقطاعاته الوط�� االقتصاد إل��ا يحتاج والوظائفال��

  للنظامالتعلي��ع��درجةاستجابةمخرجاتالتعليملتلبيةمتطلباتسوقالعمل.

التعّلم .٣٥٦ 
أووالكفاءات،واملهارات،والقيم،واملواقف،واإلدراك،واملعارف،املعلومات��تعديلأوالفردياالكتساب

  السلوكمنخاللالتجربة،واملمارسة،والدراسةأوالتدريس.

أهداف التعلم  .٣٥٧ 
ويش أوتعّل��. نشاطتعلي�� إتمام عند تحقيقها سيتم ال�� التعّلم ذلكتحس�نمواصفاتنتائج مل

وترتبط.بالعملمتصلأو��اجتماأو،مدنيأو،���شخسياقأيإطار��والكفاءات،واملهارات،املعارف
  أهدافالتعّلمعادة��دفاالستعدادلدراساتأع��و/أوللقيامبمهنةأوطائفةمناملهنأواألعمال.

نشاط التعّلم .٣٥٨  
 ّبنالفردفيهيشارك��طونشاطالتعّلم.ية  

٣٥٩. َالتعّلم العَأو العشوائير ��� 
والتعّلم أشكالمختلفةمنالتعّلم���املنظمةأوال��تنطويع��اتصاالت���مقصودةلتوف��التعّلم.

أوألحداثأواتصاالت���مصممةرَ العَ  يومية ألنشطة أوالعشوائييمكنأنيتأتىكمنتججان�� ���
متعّمد أوتعّلم تعليم أوكأنشطة االجتماعات، أثناء �� يتم الذي التعّلم ذلك، ع�� األمثلة وتشمل .

  االستماعإ��برامجإذاعيةأومشاهدةبرامجتلفزيونية���مصّممةك��امجتعليمية.

التعّلم ��� املنظم .٣٦٠ 
وهيكلي فهوبالتا��أقلتنظيما ال���مؤسسية. ةمنأشكالالتعّلمال��تكونمتعمدةأوطوعيةولك��ا

تحصلتعّلمأنشطةيشملأناملنظم���للتعّلمويمكن التعليمالنظاميأو���النظاميع��حدسواء.
أوشخصيةوجهة��عويقوم،اليوميةالحياة��أو،��املحاملجتمع��أو،العملمكان��أو،األسرةداخل

  أسريةأواجتماعية.

نتائج التعّلم .٣٦١  
املعلومات،واملعارف،واإلدراك،واملواقف،والقيم،واملهارات،والكفاءاتأوالسلوكال��يتوقعمنمجموع

  الفردإتقا��اأواكتسا��ابعدإتمامبرنامجتعلي��بنجاح.

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٢٩ 

التحقق من نتائج التعّلم .٣٦٢ 
 متنوعة أساليبتقييم باستخدام ألهدافالتعّلم إنجازاألفراد تحاناتخطيةاختباراتأوام(تقييم

  دوناف�را�املشاركةب�رنامجتعلي��.)وشفهيةوعمليةومشاريع

تقييم حصيلة التعّلم .٣٦٣ 
 التقييم أساليب من متنوعة مجموعة باستخدام التعّلم، ألهداف إنجازاألفراد االختبارات/(تقييم

  .����ايةال�رنامجالتعلي����أثناءأو(االمتحاناتأواملشاريعوامللفاتالخطيةأوالشفهيةأوالعملية

الوحدة القياسية .٣٦٤  
منفردةالوحدةتؤخذأنويمكن.القياسيةالوحداتمنبرنامجسياق��تعليميةدورةمنجزءأودورة

  أوُتجمعمع��رهامنالوحداتاملتاحة.

الدرجة .٣٦٥ 
قبلمؤهل من (تقليديا العا�� التعليم �� محددة تعليمية ل�رامج الناجح اإلتمام عند ُيمنح تعلي��

  الجامعاتأواملؤسساتاملكافئة).

الدرجة ا�و�� .٣٦٦ 
إسكدمستوى ع�� والتتطلبإتماما٧إسكدأو٦درجةممنوحةعنداإلتمامالناجحل�رنامجتعلي��

مستوى��عدرجةأليمسبقاناجحا٦إسكد.��املع��التعليال�رنامج��إللدخول  

الدرجة الثانية أو اإلضافية .٣٦٧ 
إسكدمستوىمنل�رنامج تمنحعنداإلتمامالناجح ناجحا٧إسكدأو ٦درجة والذييتطلبإتماما

إسكدمستوى��عل�رنامج٦مسبقا أوإسكد٧.��املع��التعليال�رنامج��إللدخول  

الرصيد .٣٦٨ 
يتحققمنخاللهااإلتمامالناجحللمقرراتالتعليميةأوالوحداتالقياسيةويتمتوثيقهعند��ايةوحدة

أجلمناملطلوب���النمو���الدراالعبء��ا وتعّ�راألرصدةعنحجمالتعليماستنادًا برنامجتعلي��.
  تحقيقأهدافالتعّلماملتوقعة.

املؤهل .٣٦٩ 
شكل��ععادة،��الرساإلثبات.برنامجمنملرحلةأو��تعليل�رنامجالناجحاإلتمام��عتصادقوثيقة

  ويمكنالحصولع��املؤهالتمنخالل:
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٢٨  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

مخرجات التعليم  .٣٥٥ 
املهن لشغل وذلك العمل سوق �� التعلي�� النظام يضخها ال�� واملهارات الكفاءات وأعداد نوعية
الخارجية الكفاءة وتعتمد املختلفة. وأنشطته بقطاعاته الوط�� االقتصاد إل��ا يحتاج والوظائفال��
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أووالكفاءات،واملهارات،والقيم،واملواقف،واإلدراك،واملعارف،املعلومات��تعديلأوالفردياالكتساب

  السلوكمنخاللالتجربة،واملمارسة،والدراسةأوالتدريس.

أهداف التعلم  .٣٥٧ 
ويش أوتعّل��. نشاطتعلي�� إتمام عند تحقيقها سيتم ال�� التعّلم ذلكتحس�نمواصفاتنتائج مل

وترتبط.بالعملمتصلأو��اجتماأو،مدنيأو،���شخسياقأيإطار��والكفاءات،واملهارات،املعارف
  أهدافالتعّلمعادة��دفاالستعدادلدراساتأع��و/أوللقيامبمهنةأوطائفةمناملهنأواألعمال.

نشاط التعّلم .٣٥٨  
 ّبنالفردفيهيشارك��طونشاطالتعّلم.ية  

٣٥٩. َالتعّلم العَأو العشوائير ��� 
والتعّلم أشكالمختلفةمنالتعّلم���املنظمةأوال��تنطويع��اتصاالت���مقصودةلتوف��التعّلم.

أوألحداثأواتصاالت���مصممةرَ العَ  يومية ألنشطة أوالعشوائييمكنأنيتأتىكمنتججان�� ���
متعّمد أوتعّلم تعليم أوكأنشطة االجتماعات، أثناء �� يتم الذي التعّلم ذلك، ع�� األمثلة وتشمل .

  االستماعإ��برامجإذاعيةأومشاهدةبرامجتلفزيونية���مصّممةك��امجتعليمية.

التعّلم ��� املنظم .٣٦٠ 
وهيكلي فهوبالتا��أقلتنظيما ال���مؤسسية. ةمنأشكالالتعّلمال��تكونمتعمدةأوطوعيةولك��ا

تحصلتعّلمأنشطةيشملأناملنظم���للتعّلمويمكن التعليمالنظاميأو���النظاميع��حدسواء.
أوشخصيةوجهة��عويقوم،اليوميةالحياة��أو،��املحاملجتمع��أو،العملمكان��أو،األسرةداخل

  أسريةأواجتماعية.

نتائج التعّلم .٣٦١  
املعلومات،واملعارف،واإلدراك،واملواقف،والقيم،واملهارات،والكفاءاتأوالسلوكال��يتوقعمنمجموع

  الفردإتقا��اأواكتسا��ابعدإتمامبرنامجتعلي��بنجاح.

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٢٩ 

التحقق من نتائج التعّلم .٣٦٢ 
 متنوعة أساليبتقييم باستخدام ألهدافالتعّلم إنجازاألفراد تحاناتخطيةاختباراتأوام(تقييم

  دوناف�را�املشاركةب�رنامجتعلي��.)وشفهيةوعمليةومشاريع

تقييم حصيلة التعّلم .٣٦٣ 
 التقييم أساليب من متنوعة مجموعة باستخدام التعّلم، ألهداف إنجازاألفراد االختبارات/(تقييم

  .����ايةال�رنامجالتعلي����أثناءأو(االمتحاناتأواملشاريعوامللفاتالخطيةأوالشفهيةأوالعملية

الوحدة القياسية .٣٦٤  
منفردةالوحدةتؤخذأنويمكن.القياسيةالوحداتمنبرنامجسياق��تعليميةدورةمنجزءأودورة

  أوُتجمعمع��رهامنالوحداتاملتاحة.

الدرجة .٣٦٥ 
قبلمؤهل من (تقليديا العا�� التعليم �� محددة تعليمية ل�رامج الناجح اإلتمام عند ُيمنح تعلي��

  الجامعاتأواملؤسساتاملكافئة).

الدرجة ا�و�� .٣٦٦ 
إسكدمستوى ع�� والتتطلبإتماما٧إسكدأو٦درجةممنوحةعنداإلتمامالناجحل�رنامجتعلي��

مستوى��عدرجةأليمسبقاناجحا٦إسكد.��املع��التعليال�رنامج��إللدخول  

الدرجة الثانية أو اإلضافية .٣٦٧ 
إسكدمستوىمنل�رنامج تمنحعنداإلتمامالناجح ناجحا٧إسكدأو ٦درجة والذييتطلبإتماما

إسكدمستوى��عل�رنامج٦مسبقا أوإسكد٧.��املع��التعليال�رنامج��إللدخول  

الرصيد .٣٦٨ 
يتحققمنخاللهااإلتمامالناجحللمقرراتالتعليميةأوالوحداتالقياسيةويتمتوثيقهعند��ايةوحدة

أجلمناملطلوب���النمو���الدراالعبء��ا وتعّ�راألرصدةعنحجمالتعليماستنادًا برنامجتعلي��.
  تحقيقأهدافالتعّلماملتوقعة.

املؤهل .٣٦٩ 
شكل��ععادة،��الرساإلثبات.برنامجمنملرحلةأو��تعليل�رنامجالناجحاإلتمام��عتصادقوثيقة

  ويمكنالحصولع��املؤهالتمنخالل:
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٣٠  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

  .)اإلتمامالناجحل��نامجتعلي��كامل١
  ).مؤهالتوسطية(منبرنامجتعلي��)اإلتمامالناجحملرحلة٢
والكفاءاتاملكتسبة،بصورةمستقلةعناملشاركة��برنامجتعلي��.(املصادقةع��املعارفواملهارات٣

."شهادة"بأنهوهذامايمكناإلشارةإليهأيضاً  

(��� النظامي) املؤهل التعليمي .٣٧٠ 
���والنظامي���التعليمإطار����تعليل��نامجالتعّلمأهدافإنجازعندممنوحاملمؤهلمنبهع��ف

  ميةالوطنيةاملختصةبأنهمكا��ملؤهلنظامي.قبلالسلطاتالتعلي

مؤهل مع��� به .٣٧١ 
التعّلمأهدافإتمامعقبُيمنحمؤهل��عاملعنيةالوطنيةالتعليميةالسلطاتقبلمنرسميةموافقة

  ل��نامجتعلي��.

املؤهل الوسيط .٣٧٢ 
  رسمية،عادةع��شكلوثيقةتثّبتاإلتمامالناجحملرحلةمنبرنامجتعلي��.مصادقة

التخّرج .٣٧٣ 
السنةنفسضمن��ح)واحدةمرةمن��أكيتخرجأنواحدلخّريجاملمكنمن.��تعليل��نامجناجحإتمام

  األكاديمية)إذاالتحقالطالببال��امنب��نامج�نأوأك��وأتمهمابنجاح.

التدريب .٣٧٤ 
تصنيف��التعليموتعريف تعليممصّمملتحقيقأهدافتعّلممحددة،خاصة��مجالالتعليمامل��.

  إسكديشملالتدريب.



 

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم٣١  �ي 

املصروفات التعليمية - ٤٠٠

ا�ما�� املصروفات الحكومية العامة ع�� التعليم .٤٠١ 
�ي�ي بما املصروفاتع��السلعوالخدماتال��بويةمنقبلالحكوماتاملحليةواإلقليميةواملركزية،

أيضاويشمل.تعليميةخدماتتقدم��الالحكوميةالوكاالتوالوزاراتجميعقبلمناملصروفاتذلك
  .يماملصروفاتاملمولةبتحويالتإ��الحكومةمنقبلاملصادرالدوليةلغرضالتعل

السلع و الخدمات التعليمية .٤٠٢ 
خدماتمثلوالخدماتالسلعوكذلكالتدريسولوازماملدرسيةوالكتباملدرسيةواملباني��التعليالكادر

  الطالبواإلدارةالعامةوأنشطةأخرى.

املصروفات الجارية ع�� التعليم .٤٠٣ 
ةالحاليةوال��ي�ب�يتجديدها�ي�ياملصروفاتع��السلعوالخدماتالتعليميةال��تس��لكخاللالسن

  .السنةالتاليةعنداللزوم

املصروفات  الرأسمالية ع�� التعليم .٤٠٤ 
البناءع�ياملصروفاتوتشمل،واحدةسنةعنتزيدلف��ةبفوائدتعودأصولأوسلع��عاملصروفاتي�
أواملكتسبةاألصولقيمةوتمثل،آلياتوثقيلةمعداتوشراءللمبانيالرئيسيةواإلصالحال��ميموأعمال

  .تمتف��ااملصروفاتل��ال��تمإنشاؤها،أيحجمتكوينرأساملال�يأثناءالسنةالدراسيةا

املصروفات الحكومية املباشرة ع�� املؤسسات التعليمية .٤٠٥ 
و/أو التعليمية املؤسسات قبل من ستستخدم ال�� التعليمية والخدمات للسلع الحكومة مش��يات

  املدفوعاتالحكوميةإ��املؤسساتالتعليميةلشراءالسلعوالخدماتالتعليميةبنفسها.

املستويات الحكومية لغرض التعليم التحويالت ��� .٤٠٦ 
  �يصا�يتحويالتاألموالاملخصصةللتعليممنمستوىحكوميإ��مستوىحكوميآخر."

التحويالت واملدفوعات الحكومية ��� القطاع الخاص لغرض التعليم .٤٠٧ 
أن يمكن حكومية أموال �ي التعليم لغرض الخاص القطاع إ�� الحكومية واملدفوعات التحويالت

و�يتشملتقديمدعمما� الكياناتالخاصةلشراءسلعوخدماتتعليميةبنفسها. لألسريتستخدمها
  مثلاإلعانةاملالية)والتحويالتواملدفوعاتإ��كياناتخاصة���تعليميةأخرى.(والطالب
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٣٠  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

  .)اإلتمامالناجحل��نامجتعلي��كامل١
  ).مؤهالتوسطية(منبرنامجتعلي��)اإلتمامالناجحملرحلة٢
والكفاءاتاملكتسبة،بصورةمستقلةعناملشاركة��برنامجتعلي��.(املصادقةع��املعارفواملهارات٣

."شهادة"بأنهوهذامايمكناإلشارةإليهأيضاً  

(��� النظامي) املؤهل التعليمي .٣٧٠ 
���والنظامي���التعليمإطار����تعليل��نامجالتعّلمأهدافإنجازعندممنوحاملمؤهلمنبهع��ف

  ميةالوطنيةاملختصةبأنهمكا��ملؤهلنظامي.قبلالسلطاتالتعلي

مؤهل مع��� به .٣٧١ 
التعّلمأهدافإتمامعقبُيمنحمؤهل��عاملعنيةالوطنيةالتعليميةالسلطاتقبلمنرسميةموافقة

  ل��نامجتعلي��.

املؤهل الوسيط .٣٧٢ 
  رسمية،عادةع��شكلوثيقةتثّبتاإلتمامالناجحملرحلةمنبرنامجتعلي��.مصادقة

التخّرج .٣٧٣ 
السنةنفسضمن��ح)واحدةمرةمن��أكيتخرجأنواحدلخّريجاملمكنمن.��تعليل��نامجناجحإتمام

  األكاديمية)إذاالتحقالطالببال��امنب��نامج�نأوأك��وأتمهمابنجاح.

التدريب .٣٧٤ 
تصنيف��التعليموتعريف تعليممصّمملتحقيقأهدافتعّلممحددة،خاصة��مجالالتعليمامل��.

  إسكديشملالتدريب.



 

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم٣١  �ي 

املصروفات التعليمية - ٤٠٠

ا�ما�� املصروفات الحكومية العامة ع�� التعليم .٤٠١ 
�ي�ي بما املصروفاتع��السلعوالخدماتال��بويةمنقبلالحكوماتاملحليةواإلقليميةواملركزية،

أيضاويشمل.تعليميةخدماتتقدم��الالحكوميةالوكاالتوالوزاراتجميعقبلمناملصروفاتذلك
  .يماملصروفاتاملمولةبتحويالتإ��الحكومةمنقبلاملصادرالدوليةلغرضالتعل

السلع و الخدمات التعليمية .٤٠٢ 
خدماتمثلوالخدماتالسلعوكذلكالتدريسولوازماملدرسيةوالكتباملدرسيةواملباني��التعليالكادر

  الطالبواإلدارةالعامةوأنشطةأخرى.

املصروفات الجارية ع�� التعليم .٤٠٣ 
ةالحاليةوال��ي�ب�يتجديدها�ي�ياملصروفاتع��السلعوالخدماتالتعليميةال��تس��لكخاللالسن

  .السنةالتاليةعنداللزوم

املصروفات  الرأسمالية ع�� التعليم .٤٠٤ 
البناءع�ياملصروفاتوتشمل،واحدةسنةعنتزيدلف��ةبفوائدتعودأصولأوسلع��عاملصروفاتي�
أواملكتسبةاألصولقيمةوتمثل،آلياتوثقيلةمعداتوشراءللمبانيالرئيسيةواإلصالحال��ميموأعمال

  .تمتف��ااملصروفاتل��ال��تمإنشاؤها،أيحجمتكوينرأساملال�يأثناءالسنةالدراسيةا

املصروفات الحكومية املباشرة ع�� املؤسسات التعليمية .٤٠٥ 
و/أو التعليمية املؤسسات قبل من ستستخدم ال�� التعليمية والخدمات للسلع الحكومة مش��يات

  املدفوعاتالحكوميةإ��املؤسساتالتعليميةلشراءالسلعوالخدماتالتعليميةبنفسها.

املستويات الحكومية لغرض التعليم التحويالت ��� .٤٠٦ 
  �يصا�يتحويالتاألموالاملخصصةللتعليممنمستوىحكوميإ��مستوىحكوميآخر."

التحويالت واملدفوعات الحكومية ��� القطاع الخاص لغرض التعليم .٤٠٧ 
أن يمكن حكومية أموال �ي التعليم لغرض الخاص القطاع إ�� الحكومية واملدفوعات التحويالت

و�يتشملتقديمدعمما� الكياناتالخاصةلشراءسلعوخدماتتعليميةبنفسها. لألسريتستخدمها
  مثلاإلعانةاملالية)والتحويالتواملدفوعاتإ��كياناتخاصة���تعليميةأخرى.(والطالب
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٣٢  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

الدعم املا�� لألسر و الطالب .٤٠٨ 
عاناتاألسرأواألطفالال��إهباتأخرى)،و منمنحدراسيةوقروضو (اإلعانةاملاليةاملقدمةللطالب

���اإل �شوكذلكباملدرسةالتحاقهم عاناتالنقديةأوالعينيةالحكوميةالخاصةال���ش���ف��اف��ا
  التحاقاألطفالباملدارس.أيضاً 

خدمات الطالب .٤٠٩ 
والخدماتالصحية��خدمات���تعليميةتوفرهااملؤسساتالتعليميةللطالبمثلالوجباتاملدرسية

  واإلقامةالداخليةوقاعاتالسكنوالنقلمناملدرسةوإل��ا.

٤١٠. التحويالت و املدفوعات ��� كيانات خاصة ��� تعليمية أخرى 
ف��ا بما الربح أومنظماتالتقصد الشركاتالخاصة إ�� الحكومة من أوتحويالتمالية دعم ��

  عضاألنشطةال��بويةولك��اليستمؤسساتتعليمية.املنظماتالدينيةال��تمولأوتقومبب

املصروفات املباشرة من املصادر الدولية ع�� املؤسسات التعليمية .٤١١ 
ويشمل الحكومية. املدارسدوناملرورع��النظم ع�� أموالمناملانح�نالدولي�نتنفقمباشرة ��

البنكالدو��وبنوكالتنميةاإلقليميةأووكاالتاألمماملانحونالدوليونمنظماتمتعددةاألطرافمثل
���الوكاالتواإلنمائيللتعاونالحكوميةوالوكاالتالثنائياإلنمائيللتعاونالحكوميةوالوكاالتاملتحدة

الحكوميةالدوليةاملنشأة��البلداملستفيد. 

يةالتحويالت من املصادر الدولية ��� جميع املستويات الحكوم .٤١٢ 
إ��جانبأموالها�� أموالمنمانح�ندولي�نمحولةإ��امل��انيةالتعليميةوتستطيعالحكومةإنفاقها

أولويا��ا ويشملاملانحون)الخاصةع�� أوال�ما��). مثلدعمامل��انيةالقطاعيةوالتمويلال��نام��
يةاإلقليميةأووكاالتاألمماملتحدةالدوليونمنظماتمتعددةاألطرافمثلالبنكالدو��وبنوكالتنم

اإلنمائيللتعاونالحكوميةوالوكاالتالثنائياإلنمائيللتعاونالحكوميةو والوكاالتالحكومية���الوكاالت
  الدوليةاملنشأة��البلداملستفيد.

مدفوعات األسر ��� املؤسسات التعليمية .٤١٣ 
��الدراسةرسومخاللمنوذلك،التعليميةاملؤسسات��إأسرهمو/أوالطالبمناملباشرةاملدفوعات

  .ورسومأخرى 

 

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم٣٣  �ي 

مدفوعات األسر خارج املؤسسات التعليمية .٤١٤ 
مثلالتعليميةاملؤسساتخارجعا�ال��مو/أوالطالبقبلمنالتعليميةوالخدماتللسلعمش���اتي�

أواملدرسيةالخصوصية.اللوازمالدروس  

٤١٥. املدفوعات للمؤسسات التعليمية من قبل الكيانات الخاصة ��� التعليمية األخرى 
مؤسساتتعليمية ليستب�ا��ا مدفوعاتمنقبلشركاتأومنظمات���حكومية ويمكنأن،�ي

�مشار��نتدريب��عالخاصالقطاعي�عملأربابقبلمناملصروفاتاملثالسبيل��عتشملبرامجي
  تعليميةتجمعب�ناملدرسةومكانالعمل،أومنحملؤسساتتعليميةمنقبلمؤسساتخاصة.

املصروفات الجارية ع�� تعويضات املو���� .٤١٦ 
ومساهماتمنقبلأربابالعملو/أو�ي والكادر���التعلي�� الكادرالتعلي�� أجور املصروفاتع��

  السلطاتالعامة�يبرامجتقاعداملو�ف�نوالضمانا�جتما�يواملنافعاألخرى.

املصروفات الجارية ��� تعويضات املو���� .٤١٧ 
ال وأنشطةتشملاملصروفاتع�� اإلدارة خدماتالطالبوع�� وع�� التعليمية واملواد كتباملدرسية

أخرى.
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٣٢  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

الدعم املا�� لألسر و الطالب .٤٠٨ 
عاناتاألسرأواألطفالال��إهباتأخرى)،و منمنحدراسيةوقروضو (اإلعانةاملاليةاملقدمةللطالب

���اإل �شوكذلكباملدرسةالتحاقهم عاناتالنقديةأوالعينيةالحكوميةالخاصةال���ش���ف��اف��ا
  التحاقاألطفالباملدارس.أيضاً 

خدمات الطالب .٤٠٩ 
والخدماتالصحية��خدمات���تعليميةتوفرهااملؤسساتالتعليميةللطالبمثلالوجباتاملدرسية

  واإلقامةالداخليةوقاعاتالسكنوالنقلمناملدرسةوإل��ا.

٤١٠. التحويالت و املدفوعات ��� كيانات خاصة ��� تعليمية أخرى 
ف��ا بما الربح أومنظماتالتقصد الشركاتالخاصة إ�� الحكومة من أوتحويالتمالية دعم ��

  عضاألنشطةال��بويةولك��اليستمؤسساتتعليمية.املنظماتالدينيةال��تمولأوتقومبب

املصروفات املباشرة من املصادر الدولية ع�� املؤسسات التعليمية .٤١١ 
ويشمل الحكومية. املدارسدوناملرورع��النظم ع�� أموالمناملانح�نالدولي�نتنفقمباشرة ��

البنكالدو��وبنوكالتنميةاإلقليميةأووكاالتاألمماملانحونالدوليونمنظماتمتعددةاألطرافمثل
���الوكاالتواإلنمائيللتعاونالحكوميةوالوكاالتالثنائياإلنمائيللتعاونالحكوميةوالوكاالتاملتحدة

الحكوميةالدوليةاملنشأة��البلداملستفيد. 

يةالتحويالت من املصادر الدولية ��� جميع املستويات الحكوم .٤١٢ 
إ��جانبأموالها�� أموالمنمانح�ندولي�نمحولةإ��امل��انيةالتعليميةوتستطيعالحكومةإنفاقها

أولويا��ا ويشملاملانحون)الخاصةع�� أوال�ما��). مثلدعمامل��انيةالقطاعيةوالتمويلال��نام��
يةاإلقليميةأووكاالتاألمماملتحدةالدوليونمنظماتمتعددةاألطرافمثلالبنكالدو��وبنوكالتنم

اإلنمائيللتعاونالحكوميةوالوكاالتالثنائياإلنمائيللتعاونالحكوميةو والوكاالتالحكومية���الوكاالت
  الدوليةاملنشأة��البلداملستفيد.

مدفوعات األسر ��� املؤسسات التعليمية .٤١٣ 
��الدراسةرسومخاللمنوذلك،التعليميةاملؤسسات��إأسرهمو/أوالطالبمناملباشرةاملدفوعات

  .ورسومأخرى 

 

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم٣٣  �ي 

مدفوعات األسر خارج املؤسسات التعليمية .٤١٤ 
مثلالتعليميةاملؤسساتخارجعا�ال��مو/أوالطالبقبلمنالتعليميةوالخدماتللسلعمش���اتي�

أواملدرسيةالخصوصية.اللوازمالدروس  

٤١٥. املدفوعات للمؤسسات التعليمية من قبل الكيانات الخاصة ��� التعليمية األخرى 
مؤسساتتعليمية ليستب�ا��ا مدفوعاتمنقبلشركاتأومنظمات���حكومية ويمكنأن،�ي

�مشار��نتدريب��عالخاصالقطاعي�عملأربابقبلمناملصروفاتاملثالسبيل��عتشملبرامجي
  تعليميةتجمعب�ناملدرسةومكانالعمل،أومنحملؤسساتتعليميةمنقبلمؤسساتخاصة.

املصروفات الجارية ع�� تعويضات املو���� .٤١٦ 
ومساهماتمنقبلأربابالعملو/أو�ي والكادر���التعلي�� الكادرالتعلي�� أجور املصروفاتع��

  السلطاتالعامة�يبرامجتقاعداملو�ف�نوالضمانا�جتما�يواملنافعاألخرى.

املصروفات الجارية ��� تعويضات املو���� .٤١٧ 
ال وأنشطةتشملاملصروفاتع�� اإلدارة خدماتالطالبوع�� وع�� التعليمية واملواد كتباملدرسية

أخرى.
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الثانيالباب
التدريبيفاملستخدمةواملصطلحاتاملفاهيم

   

  

  

  

  

  

  

   



 
 

٣٦  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

الثانيالباب  

التدريباملفاهيم واملصطلحات املستخدمة �� 

التــــدريب -٥٠٠ 

لتدريبا .٥٠١ 
���رئيبشكلدف����وال،املنتظمةالخطواتمنعددًايضّمالذياملدروسالنشاطذلكالتدريبيمّثل
،املعرفّيةالجوانبوتطوير وتنمية ذاتالقيمة تحقيقالغاياتواألهدافمنخاللحشدالجهود إ��

ّر��ن،وتس��إ��إحداثتغي��سلوكّيوالعلمّية،واملعلوماتّية،وطرقالتف���لدىاملتدّربأومجموعةاملتد
منالعملآلية��إيجابيًا إيجابّي��جانباملهاراتوالقدراتاملختلفةوتطويراألداءو�التا��إحداثتغ��ًا

 .خاللتغي��اتجاهاتهالعامةوكافةأنماطهالسلوكية

املراكز التدريبية .٥٠٢ 
ولد��امناإلمكانياتوالوسائلال��،متخصصةيتمإنشاؤهاللقيامبمهامالتدريبو��مراكزأوأقسام

��عإتمامتساعدها،شركةأومنظمةأوملؤسسةتابعةاملراكزهذهتكونعادة.املطلوببالشكلالتدريب
  وقدتكونمستقلةتقدمخدما��اعندالطلب.

ال���ام� السنوي للمركز  .٥٠٣ 
الخطةسواءكانتسنويةأوشهريةوال��منخاللهايتمجدولةالدوراتوال��ام�ويقصدبهالجدولأو 

  للمركزحسبتاريختنفيذهاومد��ا.

مجال أو تخصص ال���ام� .٥٠٤ 
سوالويندوز��مجالالحاسبيويقصدبهاملجالالرئي���الذيينت��إليهال��نام�مثلدوراتاألوف

  ا���.

ساليب التدريبأ .٥٠٥ 
��يجبالذيالعملبطبيعةاملتدّر��نوتعريفتوصيل��املتبعةواألدوات،والوسائل،الطرقمجموعة

:التدريبأساليبومن،لتدري��مالزمنيةاملدةان��اءبعد،بهيقومواأن 

 

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٣٧ 

املحاضرات .٥٠٦
املدّرببطرحاملعلوماتواألفكارالخاصةباملادةالتدريبية يقومف��ا ومناملهمأن��وسيلةتدريبية، ،

تتمّ��هذهاملحاضراتبإمكانية،تحتويع��الحوارب�ناملدرب واملتدر��نالستيعابتفاصيلاملحاضرة.
،املحاضرةلحضورثابتمكانوجود��إالحاجةدون،واملتدر��ناملدربب�نمسبقل��تيب عقدهاوفقًا

 أّنهمناملمكناالستعانةبوسائلتدريبيةمساعدة، ع��كما املقابلتقعمسؤوليةاملحاضرة ��ولكن
 املتدر��نقداليكونتفاعليًا،ممايؤثرع��س��املحاضرةبشكلجيد.املدّربوحده،كماأندور 

:  من ممّ��ات التدريب عن طريق املحاضرات

 كتابة،وتلخيصالنقاطال��تحتاجإ��تدوين.  •
 الشرحاملفصلللمادةالنظرية.  •
 وضعبرنامجخاصبمراجعةاملادةالتدريبية.  •
 القدرةع��استيعابأك��عددمناملتدر��ن.  •

املناقشات .٥٠٧
،املتدر��ن��عاألسئلةمنمجموعٍةطرحطريقعن،���رئيبشكلالحوار��عيعتمد��تدريأسلوب��

ملكتسبةمناملادةالتدريبية،ومنوعل��ماإلجابةعل��اوفقًالتخمينا��مالشخصيةاملبنّيةع��املعلوماتا
للمتدر��ناملعلوماتتوصيل��عالطريقةهذهوتساعد،املدربخاللمنالدقيقةباإلجابةاالستعانةثم

  بأسلوٍبجديدنوعًاما،ومختلفعنأسلوبالتلق�ناملّتبعغالبًا��املحاضرات.

الندوات .٥٠٨
زمنيةأطولمنامل وسيلةتدريبيةذاتمّدة ��ب�ننقاش وجود ع�� وتعتمدبشكلرئي��� حاضرات،

��الالرئيسيةبالنقاطتزويدهمطريقعن أّنهيتمإعداداملتدّر��نمسبقًا األطرافاملشارك�نف��ا،كما
��أكبشكلللمشاركةجديدةأسئلةطرح��عاملتدر��نمساعدة��الندواتوتساهم،الندوة��ستطرح

  فاعلية.

املؤتمرات .٥٠٩
 ��،واملناقشات املحاضرات، �� املوجودة الخصائص كافة تجمع وحوارية تدريبية ووسيلة طريقة

املؤتمر��يشاركوقد،التدريبيةاملادةعنومفصل،كاملبشكلاملتدر��نتعريف��إوَ��دف،والندوات
تحف��املتدر  �� واملساعدة األفكاراملطروحة، تنويع �� ُيساهم مّما مدرب، املشاركةأك��من ع�� ��ن

  الدائمة.
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٣٦  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

الثانيالباب  

التدريباملفاهيم واملصطلحات املستخدمة �� 

التــــدريب -٥٠٠ 

لتدريبا .٥٠١ 
���رئيبشكلدف����وال،املنتظمةالخطواتمنعددًايضّمالذياملدروسالنشاطذلكالتدريبيمّثل
،املعرفّيةالجوانبوتطوير وتنمية ذاتالقيمة تحقيقالغاياتواألهدافمنخاللحشدالجهود إ��

ّر��ن،وتس��إ��إحداثتغي��سلوكّيوالعلمّية،واملعلوماتّية،وطرقالتف���لدىاملتدّربأومجموعةاملتد
منالعملآلية��إيجابيًا إيجابّي��جانباملهاراتوالقدراتاملختلفةوتطويراألداءو�التا��إحداثتغ��ًا

 .خاللتغي��اتجاهاتهالعامةوكافةأنماطهالسلوكية

املراكز التدريبية .٥٠٢ 
ولد��امناإلمكانياتوالوسائلال��،متخصصةيتمإنشاؤهاللقيامبمهامالتدريبو��مراكزأوأقسام

��عإتمامتساعدها،شركةأومنظمةأوملؤسسةتابعةاملراكزهذهتكونعادة.املطلوببالشكلالتدريب
  وقدتكونمستقلةتقدمخدما��اعندالطلب.

ال���ام� السنوي للمركز  .٥٠٣ 
الخطةسواءكانتسنويةأوشهريةوال��منخاللهايتمجدولةالدوراتوال��ام�ويقصدبهالجدولأو 

  للمركزحسبتاريختنفيذهاومد��ا.

مجال أو تخصص ال���ام� .٥٠٤ 
سوالويندوز��مجالالحاسبيويقصدبهاملجالالرئي���الذيينت��إليهال��نام�مثلدوراتاألوف

  ا���.

ساليب التدريبأ .٥٠٥ 
��يجبالذيالعملبطبيعةاملتدّر��نوتعريفتوصيل��املتبعةواألدوات،والوسائل،الطرقمجموعة

:التدريبأساليبومن،لتدري��مالزمنيةاملدةان��اءبعد،بهيقومواأن 

 

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٣٧ 

املحاضرات .٥٠٦
التدريبية املدّرببطرحاملعلوماتواألفكارالخاصةباملادة يقومف��ا ومناملهمأن��وسيلةتدريبية، ،

تتمّ��هذهاملحاضراتبإمكانية،تحتويع��الحوارب�ناملدرب واملتدر��نالستيعابتفاصيلاملحاضرة.
،املحاضرةلحضورثابتمكانوجود��إالحاجةدون،واملتدر��ناملدربب�نمسبقل��تيب عقدهاوفقًا

 أّنهمناملمكناالستعانةبوسائلتدريبيةمساعدة، ع��كما املقابلتقعمسؤوليةاملحاضرة ��ولكن
 املتدر��نقداليكونتفاعليًا،ممايؤثرع��س��املحاضرةبشكلجيد.املدّربوحده،كماأندور 

:  من ممّ��ات التدريب عن طريق املحاضرات

 كتابة،وتلخيصالنقاطال��تحتاجإ��تدوين.  •
 الشرحاملفصلللمادةالنظرية.  •
 وضعبرنامجخاصبمراجعةاملادةالتدريبية.  •
 القدرةع��استيعابأك��عددمناملتدر��ن.  •

املناقشات .٥٠٧
،املتدر��ن��عاألسئلةمنمجموعٍةطرحطريقعن،���رئيبشكلالحوار��عيعتمد��تدريأسلوب��

ملكتسبةمناملادةالتدريبية،ومنوعل��ماإلجابةعل��اوفقًالتخمينا��مالشخصيةاملبنّيةع��املعلوماتا
للمتدر��ناملعلوماتتوصيل��عالطريقةهذهوتساعد،املدربخاللمنالدقيقةباإلجابةاالستعانةثم

  بأسلوٍبجديدنوعًاما،ومختلفعنأسلوبالتلق�ناملّتبعغالبًا��املحاضرات.

الندوات .٥٠٨
زمنيةأطولمنامل وسيلةتدريبيةذاتمّدة ��ب�ننقاش وجود ع�� وتعتمدبشكلرئي��� حاضرات،

��الالرئيسيةبالنقاطتزويدهمطريقعن أّنهيتمإعداداملتدّر��نمسبقًا األطرافاملشارك�نف��ا،كما
��أكبشكلللمشاركةجديدةأسئلةطرح��عاملتدر��نمساعدة��الندواتوتساهم،الندوة��ستطرح

  فاعلية.

املؤتمرات .٥٠٩
 ��،واملناقشات املحاضرات، �� املوجودة الخصائص كافة تجمع وحوارية تدريبية ووسيلة طريقة

املؤتمر��يشاركوقد،التدريبيةاملادةعنومفصل،كاملبشكلاملتدر��نتعريف��إوَ��دف،والندوات
تحف��املتدر  �� واملساعدة األفكاراملطروحة، تنويع �� ُيساهم مّما مدرب، املشاركةأك��من ع�� ��ن

  الدائمة.
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٣٨  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

تطبيق العمل .٥١٠
املتدرب�نجعل �� الطريقة وتساهمهذه لنوعالعملاملرتبطبالتدريب، هوالتطبيقامليدانيالتدري��
يطلبثّمومن،أمامهمالعملبتطبيقاملدّربفيقوم،التدريبيةاملادةمن��العمالجانبفهم��عقادرين

الخطوات للبدءم��مأنُيكّرروا املطلوبة املهاراتالتدريبية إتقانكافة يتّم ح�� وهكذا قام��ا، ال��
 بتطبيقالعملفعليًا.

الواجبات .٥١١
ويساعد وتقديمتقاريرمفصلةحولموضوعاملادةالتدريبية، ��وسيلةلتحف��املتدرب�نع��البحث،

ستيعا��مللمادةالتدريبية،وقدر��مع��هذااألسلوبالتدري��ع��تقييمأداءاملتدرب�ن،ومعرفةمدىا
 .تطبيقالنقاطاألساسيةال��تعتمدعل��ا

نوع الشهادة املمنوحة .٥١٢ 
 ويقصد��االجهةال��تعتمدالشهادةسواءكانتالشهادةتخصصيةأوحضوردورةتدريبية.

 دولية–.دوليةجهةأوشركةمنمعتمدة 
 محلية–شمحلية(وزارةجهةمنؤونمعتمدةوالتعليمال��بيةوزارةأوالعمل،.(مثال 
 خاصة–.نفسهاملركزقبلمنمعتمدة 

  ويقصد��ااسمالجهةال��تعتمدالشهادةاملمنوحةمناملركز.اسمالجهةاملعتمدةللشهادة

ال��نا��دورية  .٥١٣ 
 (الخطةالسنوية).ويقصدبهعددتكرارال��نام�نفسه��السنةالواحدة

  التدريبأنواع �� املستخدمة الفوتوغرافية،الوسائل الصور األدبيات، الكتب، وم��ا: املطبوعة
.وغ��هاوامللصقات 

 .وغ��هاالالصقة،الورقية،البيضاء،الطباش��ية:وم��االسبورات 
 وجهازالكمبيوتروأجهزةالشفافيات،الفيديوشرائط،الفيلميةواألشرطةالشرائح املعروضةوم��ا:

 رضاملعلوماتوغ��ها.ع

٥١٤. املتدربون  
ذلكاستيعابم��مُيتوقعوالذيناملحدداالتجاهأواملهارةأو��التدرياملحتوىيتلقونالذيناألفرادهم

 .وإظهارمايدّلع��الفهمثّمتطبيقمايتمالتدريبعليه

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٣٩ 

املدرب .٥١٥ 
الذييقومبنقلالرسالة(املحتوىالتدري��)منخاللقناةاتصال(أساليبالتدريب)���هوالشخص

 عت��املدربمحورعمليةاالتصالالتدري��.املتلق��(املتدرب��).ويُ 

 خرشهادةحصلعل��ا.آهوأع��مؤهل�علي��حصلعليهالفردأواسمالحالةالتعليمية

التخصص .٥١٦ 
 الفرد.ف��اأومجاالتالعلمال��يتخصصيقصدبهأفرع

املهنة .٥١٧ 
ةال��أيقصدباملهنةنوعالعملالذييقومبهالفردفعالوبصرفالنظرعنالنشاطاالقتصاديللمنش

 يعمل��اأوحالتهالعملية.

سنوات ا����� �� التدريب .٥١٨  
 يقصد��اعددالسنواتال��أمضاهاالفرد��مجالالتدريب.
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٣٨  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

تطبيق العمل .٥١٠
املتدرب�نجعل �� الطريقة وتساهمهذه لنوعالعملاملرتبطبالتدريب، هوالتطبيقامليدانيالتدري��
يطلبثّمومن،أمامهمالعملبتطبيقاملدّربفيقوم،التدريبيةاملادةمن��العمالجانبفهم��عقادرين

الخطوات للبدءم��مأنُيكّرروا املطلوبة املهاراتالتدريبية إتقانكافة يتّم ح�� وهكذا قام��ا، ال��
 بتطبيقالعملفعليًا.

الواجبات .٥١١
ويساعد وتقديمتقاريرمفصلةحولموضوعاملادةالتدريبية، ��وسيلةلتحف��املتدرب�نع��البحث،

ستيعا��مللمادةالتدريبية،وقدر��مع��هذااألسلوبالتدري��ع��تقييمأداءاملتدرب�ن،ومعرفةمدىا
 .تطبيقالنقاطاألساسيةال��تعتمدعل��ا

نوع الشهادة املمنوحة .٥١٢ 
 ويقصد��االجهةال��تعتمدالشهادةسواءكانتالشهادةتخصصيةأوحضوردورةتدريبية.

 دولية–.دوليةجهةأوشركةمنمعتمدة 
 محلية–شمحلية(وزارةجهةمنؤونمعتمدةوالتعليمال��بيةوزارةأوالعمل،.(مثال 
 خاصة–.نفسهاملركزقبلمنمعتمدة 

  ويقصد��ااسمالجهةال��تعتمدالشهادةاملمنوحةمناملركز.اسمالجهةاملعتمدةللشهادة

ال��نا��دورية  .٥١٣ 
 (الخطةالسنوية).ويقصدبهعددتكرارال��نام�نفسه��السنةالواحدة

  التدريبأنواع �� املستخدمة الفوتوغرافية،الوسائل الصور األدبيات، الكتب، وم��ا: املطبوعة
.وغ��هاوامللصقات 

 .وغ��هاالالصقة،الورقية،البيضاء،الطباش��ية:وم��االسبورات 
 وجهازالكمبيوتروأجهزةالشفافيات،الفيديوشرائط،الفيلميةواألشرطةالشرائح املعروضةوم��ا:

 رضاملعلوماتوغ��ها.ع

٥١٤. املتدربون  
ذلكاستيعابم��مُيتوقعوالذيناملحدداالتجاهأواملهارةأو��التدرياملحتوىيتلقونالذيناألفرادهم

 .وإظهارمايدّلع��الفهمثّمتطبيقمايتمالتدريبعليه

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٣٩ 

املدرب .٥١٥ 
الذييقومبنقلالرسالة(املحتوىالتدري��)منخاللقناةاتصال(أساليبالتدريب)���هوالشخص

 عت��املدربمحورعمليةاالتصالالتدري��.املتلق��(املتدرب��).ويُ 

 خرشهادةحصلعل��ا.آهوأع��مؤهل�علي��حصلعليهالفردأواسمالحالةالتعليمية

التخصص .٥١٦ 
 الفرد.ف��اأومجاالتالعلمال��يتخصصيقصدبهأفرع

املهنة .٥١٧ 
ةال��أيقصدباملهنةنوعالعملالذييقومبهالفردفعالوبصرفالنظرعنالنشاطاالقتصاديللمنش

 يعمل��اأوحالتهالعملية.

سنوات ا����� �� التدريب .٥١٨  
 يقصد��اعددالسنواتال��أمضاهاالفرد��مجالالتدريب.
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٤٢  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

الثالثالباب  

البحث والتطويراملفاهيم واملصطلحات املستخدمة �� 

البحث والتطوير -٦٠٠ 

٦٠١. الت�ري�� البحث والتطوير 
الخاصةاملعارفذلك�� هوكلعملإبدا��يمارسوفقأساسم������دفزيادةرصيداملعارفبما
ويشمل منأجلابتكارتطبيقاتجديدة. واستخدامرصيداملعرفةهذا باإلنسانيةوالثقافةواملجتمع،

 .طبيقيوالتطويرالتجري��مصطلحالبحثوالتطويرالتجري��ثالثةأنشطة:البحثاألسا���والبحثالت

 ���البحث ا��ا  
عل��اتقوم��الاألسسعنجديدةمعارفاكتسابأجلمنأصاليمارسنظريأو��تجريعملكلهو

 .الظواهروالوقائعاملشاهدةدونتو��أيتطبيقخاصأومع�ن

 البحث التطبيقي 
 هو��إاألولاملقام��ترميالبحوثهذهأن��غ،جديدةمعارفاكتساببغيةتجرىأصليةبحوثأيضًا

 .تحقيقغرضأوهدفعل��مع�ن

 ��التطوير الت�ري  
استحداث��إوترميالعلميةالخ��ةو/أوالبحوثمناملكتسبةالقائمةاملعارف��عيعتمد����معملهو

جديدة،وإنشاءعملياتونظمومرافقجديدة،وإدخالتحسيناتكب��ةع��موادأومنتجاتأوأدوات
��البحثوالتطويرالتجري��الرس��منويشملالبحثوالتطويرالتجري��كالً ،ماأنتجأوأن���م��افعال

 .رى وحداتالبحثوالتطويرالتجري��والبحثوالتطويرالتجري��غ��الرس��أوالَعَر��ّ���وحداتأخ

القطاعات .٦٠٢
 :عماليشملقطاعمؤسساتاأل 

 والخدماتالّسلعإنتاجتسويق األسا��� يكوننشاطها كاّفةالشركاتواملنظماتواملؤسساتال��
 (باستثناءمؤسساتالتعليمالعا��)ال��ُتعرضللبيعبسعرمم��اقتصاديالعامةالناس.

 املؤّسساتاملؤسساتلهذهخدماتتقّدمماوغالبًا،الّربحتس��دفال��الالخاّصة 

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٤٣ 

يتكون قطاع الدولة من:

  واإلالدوائركاّفةتبيعهاالعادةولك��ا،املش��كةالخدماتتلكتقّدم��ال،الهيئاتمنوغ��هادارات
أخرىبطريقةت�مي��ايمكنال��وال،��العاالتعليمباستثناءللمجتمع،واقتصاديةمناسبةبشروط

��الالحكوميةاملؤسسات).واالجتماعيةاالقتصاديةوالسياسةالدولةشؤونتنّظم��التلكوكذلك
 تشتغلبصفةرئيسية��تسويقوبيعالّسلعوالخدمات،ُمدرجة��قطاعمؤسساتاألعمال).

 غوتقومالدولةعل��اتشرف��والالربحتس��دفال��الاملؤسساتإلدارةتخضعوال،بتمويلها البًا
 .التعليمالعا��

يتكون قطاع التعليم العا�� من:

  تؤّم��الاملؤسساتمنوغ��هاالتكنولوجياومعاهدالجامعاتكاّفةمستوياتأي)��العاالتعليمن
للتعليماملق�ن��الدو٥التصنيف،٦،٧،٨.القانونيوضعهاأوتمويلهامصدركانمهما( 

 مؤسساتإشرافتحتالعاملةوالعياداتاالختباريةواملراكزالبحثمعاهدكافة وهويشملأيضًا
 التعليمالعا��املباشر،أوبإدار��اأوبالتعاونمعها.

ويشمل القطاع الخاص الذي ال ����د� الربح: 

 املجتمعأي)لألسرخدماتتقدمالربحتس��دفالللسوقتابعة��غخاصةككل).مؤسسات 
 عائالتأوأفرادًا. 

موظفو البحث والتطوير الت�ري�� .٦٠٣
��التجريوالتطويرالبحثمجال��مباشرةالعامل�ناألشخاصكلهم��التجريوالتطويرالبحثموّظفو

مباشرةخدماتيقّدمونالذينأولئككمديري وكذلكاإلداري�نواملسؤول�ن،��التجريوالتطويرالبحث
  .وموّظفياملكاتب.و�س����األشخاصالذينيقدمونخدماتغ��مباشرةكموظفياملطاعمواألمن

وحدات قياس موظفي البحث والتطوير الت�ري�� .٦٠٤

 عدد ا�وظف�ن 

 والتطويرالبحث ��املوظف�ناألشخاص بصرفالنظرعنهوإجما�� واملعادلبوقتكامل، التجري��
  تخّصصا��م.
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٤٢  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

الثالثالباب  

البحث والتطويراملفاهيم واملصطلحات املستخدمة �� 

البحث والتطوير -٦٠٠ 

٦٠١. الت�ري�� البحث والتطوير 
الخاصةاملعارفذلك�� هوكلعملإبدا��يمارسوفقأساسم������دفزيادةرصيداملعارفبما
ويشمل منأجلابتكارتطبيقاتجديدة. واستخدامرصيداملعرفةهذا باإلنسانيةوالثقافةواملجتمع،

 .طبيقيوالتطويرالتجري��مصطلحالبحثوالتطويرالتجري��ثالثةأنشطة:البحثاألسا���والبحثالت

 ���البحث ا��ا  
عل��اتقوم��الاألسسعنجديدةمعارفاكتسابأجلمنأصاليمارسنظريأو��تجريعملكلهو

 .الظواهروالوقائعاملشاهدةدونتو��أيتطبيقخاصأومع�ن

 البحث التطبيقي 
 هو��إاألولاملقام��ترميالبحوثهذهأن��غ،جديدةمعارفاكتساببغيةتجرىأصليةبحوثأيضًا

 .تحقيقغرضأوهدفعل��مع�ن

 ��التطوير الت�ري  
استحداث��إوترميالعلميةالخ��ةو/أوالبحوثمناملكتسبةالقائمةاملعارف��عيعتمد����معملهو

جديدة،وإنشاءعملياتونظمومرافقجديدة،وإدخالتحسيناتكب��ةع��موادأومنتجاتأوأدوات
��البحثوالتطويرالتجري��الرس��منويشملالبحثوالتطويرالتجري��كالً ،ماأنتجأوأن���م��افعال

 .رى وحداتالبحثوالتطويرالتجري��والبحثوالتطويرالتجري��غ��الرس��أوالَعَر��ّ���وحداتأخ

القطاعات .٦٠٢
 :عماليشملقطاعمؤسساتاأل 

 والخدماتالّسلعإنتاجتسويق األسا��� يكوننشاطها كاّفةالشركاتواملنظماتواملؤسساتال��
 (باستثناءمؤسساتالتعليمالعا��)ال��ُتعرضللبيعبسعرمم��اقتصاديالعامةالناس.

 املؤّسساتاملؤسساتلهذهخدماتتقّدمماوغالبًا،الّربحتس��دفال��الالخاّصة 

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٤٣ 

يتكون قطاع الدولة من:

  واإلالدوائركاّفةتبيعهاالعادةولك��ا،املش��كةالخدماتتلكتقّدم��ال،الهيئاتمنوغ��هادارات
أخرىبطريقةت�مي��ايمكنال��وال،��العاالتعليمباستثناءللمجتمع،واقتصاديةمناسبةبشروط

��الالحكوميةاملؤسسات).واالجتماعيةاالقتصاديةوالسياسةالدولةشؤونتنّظم��التلكوكذلك
 تشتغلبصفةرئيسية��تسويقوبيعالّسلعوالخدمات،ُمدرجة��قطاعمؤسساتاألعمال).

 غوتقومالدولةعل��اتشرف��والالربحتس��دفال��الاملؤسساتإلدارةتخضعوال،بتمويلها البًا
 .التعليمالعا��

يتكون قطاع التعليم العا�� من:

  تؤّم��الاملؤسساتمنوغ��هاالتكنولوجياومعاهدالجامعاتكاّفةمستوياتأي)��العاالتعليمن
للتعليماملق�ن��الدو٥التصنيف،٦،٧،٨.القانونيوضعهاأوتمويلهامصدركانمهما( 

 مؤسساتإشرافتحتالعاملةوالعياداتاالختباريةواملراكزالبحثمعاهدكافة وهويشملأيضًا
 التعليمالعا��املباشر،أوبإدار��اأوبالتعاونمعها.

ويشمل القطاع الخاص الذي ال ����د� الربح: 

 املجتمعأي)لألسرخدماتتقدمالربحتس��دفالللسوقتابعة��غخاصةككل).مؤسسات 
 عائالتأوأفرادًا. 

موظفو البحث والتطوير الت�ري�� .٦٠٣
��التجريوالتطويرالبحثمجال��مباشرةالعامل�ناألشخاصكلهم��التجريوالتطويرالبحثموّظفو

مباشرةخدماتيقّدمونالذينأولئككمديري وكذلكاإلداري�نواملسؤول�ن،��التجريوالتطويرالبحث
  .وموّظفياملكاتب.و�س����األشخاصالذينيقدمونخدماتغ��مباشرةكموظفياملطاعمواألمن

وحدات قياس موظفي البحث والتطوير الت�ري�� .٦٠٤

 عدد ا�وظف�ن 

 والتطويرالبحث ��املوظف�ناألشخاص بصرفالنظرعنهوإجما�� واملعادلبوقتكامل، التجري��
  تخّصصا��م.
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٤٤  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

 بوقت كامل : املعادل 

) دوامجزئي) /كاملبدوام :للعملالتفرغx)خالل النشاط��البحثوالتطويرالتجري�� نسبةمدة
 الوقتاوالجزءاملق���ع��البحثوالتطويرالتجري��)(x)السنة

البحث والتطوير الت�ري�� وظائف .٦٠٥ 

 الباحثون 

إدارة ��وكذلك وابتكارمعارفومنتجاتوعملياتوأساليبجديدة تصميم �� عاملون مهنيون هم
التصنيف) كباحث�ن مستوىالدكتوراه ع�� اعتبارطالبالدراساتالعليا وينب�� املشروعاتاملعنية

  ن��البحثوالتطويرالتجري��.(العاملو ٨�نللتعليم،املستوىالدو��املق

 الفنيون وما يعادلهم

،الهندسةميادينمن��أكأوواحدميدان��وخ��ةتقنيةمعرفةالرئيسيةمهامهمتتطلبأشخاصهم
معادلونموظفون)االنسانيةوالدراساتاالجتماعيةالعلومأو(فنيون)الحياةوعلومالف��يائيةوالعلوم

لبحثوالتطويرالتجري��لتنفيذمهامعلميةوتقنيةتتطلبتطبيقمفاهيموأساليبلهم)ويشاركون��ا
.الباحث�نإشرافتحتعادةتكونتشغيلية  

 موظفو الدعم

��تشمل املشارك�ن العامة والخدمات األمانة وموظفي مؤهل�ن، و��� مؤهل�ن حرفي�ن الفئة هذه
 أواملرتبط�ن والتطويرالتجري�� البحث مشروعات للباحث�ن��ا خدمات يقدمون (أوالذين مباشرة

  املشارك�نبمثلهذهاملشروعات)

مستويات إسكد .٦٠٦ 

 إسكديعادلها٨مستوىماأوالدكتوراهمستوى:.  

 إسكديعادلها٧مستوىماأو��املاجستمستوى:.  

 إسكديعادلها٦مستوىماأوالبكالوريوسمستوى:.  

 إسكداألمد٥مستوى��قص��العاالتعليم:.  

 إسكد٤مستوىجميع:وأدناه األخرىاملؤهالت.  

  

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٤٥ 

:ىو� والتكنولوجيةاملجاالت العلمية  .٦٠٧

 الطبيعيةالعلوم. 

 والتكنولوجياالهندسة. 

 والصحيةالطبيةالعلوم. 

 الزراعيةالعلوم. 

 االجتماعيةالعلوم. 

 اإلنسانيةالعلوم. 

ة:والتكنولوجي ةالعلمي تالتصنيف للمجاال

العلوم الطبيعية .١

الرياضيات  ١٫١

 التطبيقيةوالرياضياتالبحتةالرياضيات،امل��عالبحثيشمل)واالحتماالتاإلحصاءاتنهجيات
لكنيس�ث��البحوثالتطبيقية��مجالاإلحصاءاتالتطبيقيةال��يجبتصنيفهاتحتاإلحصائية

 مجاالتالتطبيقذاتالصلة(ع��سبيلاملثالاالقتصاد،علماالجتماع،و���ها).

حاسب ��� وعلوم املعلومات  ١٫٢

 ��األجهزةتطوير)الحيويةواملعلوماتيةاملعلوماتوعلمالحاسوبالجانب٢٫٢علم ،����االجتما
٥٫٨.( 

علوم ����ا�ية  ١٫٣

 والتفاعل،التصادمذلك��بماوالجزيئاتالذراتياء���)والكيميائيةالجزيئيةالف��ياء،الذرةياء���
���ياءاملادةاملكثفة(بما��ذلك���ياءالحالة،مفعولموسباور)،معاإلشعاع،واألصداءامل�نا�����

ال املوصلية سابقا، الجسيماتواملجاالت،فائقة)الصلبة النووية،���ياء السوائل،الف��ياء ���ياء
السطحية) الف��ياء ذلك �� (بما والبصريات،والبالزما الل��ر بصريات ذلك �� (بما البصريات

 علمالفلك(بما��ذلكالف��ياءالفلكية،وعلومالفضاء).،الكمية)،الصوتيات
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٤٤  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

 بوقت كامل : املعادل 

) دوامجزئي) /كاملبدوام :للعملالتفرغx)خالل نسبةمدةالنشاط��البحثوالتطويرالتجري��
 الوقتاوالجزءاملق���ع��البحثوالتطويرالتجري��)(x)السنة

البحث والتطوير الت�ري�� وظائف .٦٠٥ 

 الباحثون 

إدارة ��وكذلك وابتكارمعارفومنتجاتوعملياتوأساليبجديدة تصميم �� عاملون مهنيون هم
التصنيف) كباحث�ن مستوىالدكتوراه ع�� اعتبارطالبالدراساتالعليا وينب�� املشروعاتاملعنية

  ن��البحثوالتطويرالتجري��.(العاملو ٨�نللتعليم،املستوىالدو��املق

 الفنيون وما يعادلهم

،الهندسةميادينمن��أكأوواحدميدان��وخ��ةتقنيةمعرفةالرئيسيةمهامهمتتطلبأشخاصهم
معادلونموظفون)االنسانيةوالدراساتاالجتماعيةالعلومأو(فنيون)الحياةوعلومالف��يائيةوالعلوم

لبحثوالتطويرالتجري��لتنفيذمهامعلميةوتقنيةتتطلبتطبيقمفاهيموأساليبلهم)ويشاركون��ا
.الباحث�نإشرافتحتعادةتكونتشغيلية  

 موظفو الدعم

��تشمل املشارك�ن العامة والخدمات األمانة وموظفي مؤهل�ن، و��� مؤهل�ن حرفي�ن الفئة هذه
 أواملرتبط�ن والتطويرالتجري�� البحث مشروعات للباحث�ن��ا خدمات يقدمون (أوالذين مباشرة

  املشارك�نبمثلهذهاملشروعات)

مستويات إسكد .٦٠٦ 

 إسكديعادلها٨مستوىماأوالدكتوراهمستوى:.  

 إسكديعادلها٧مستوىماأو��املاجستمستوى:.  

 إسكديعادلها٦مستوىماأوالبكالوريوسمستوى:.  

 إسكداألمد٥مستوى��قص��العاالتعليم:.  

 إسكد٤مستوىجميع:وأدناه األخرىاملؤهالت.  

  

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٤٥ 

:ىو� والتكنولوجيةاملجاالت العلمية  .٦٠٧

 الطبيعيةالعلوم. 

 والتكنولوجياالهندسة. 

 والصحيةالطبيةالعلوم. 

 الزراعيةالعلوم. 

 االجتماعيةالعلوم. 

 اإلنسانيةالعلوم. 

ة:والتكنولوجي ةالعلمي تالتصنيف للمجاال

العلوم الطبيعية .١

الرياضيات  ١٫١

 التطبيقيةوالرياضياتالبحتةالرياضيات،امل��عالبحثيشمل)واالحتماالتاإلحصاءاتنهجيات
لكنيس�ث��البحوثالتطبيقية��مجالاإلحصاءاتالتطبيقيةال��يجبتصنيفهاتحتاإلحصائية

 مجاالتالتطبيقذاتالصلة(ع��سبيلاملثالاالقتصاد،علماالجتماع،و���ها).

حاسب ��� وعلوم املعلومات  ١٫٢

 �� الجانب٢٫٢علمالحاسوبوعلماملعلوماتواملعلوماتيةالحيوية(تطويراألجهزة ،����االجتما
٥٫٨.( 

علوم ����ا�ية  ١٫٣

 والتفاعل،التصادمذلك��بماوالجزيئاتالذراتياء���)والكيميائيةالجزيئيةالف��ياء،الذرةياء���
���ياءاملادةاملكثفة(بما��ذلك���ياءالحالة،مفعولموسباور)،معاإلشعاع،واألصداءامل�نا�����

ال املوصلية سابقا، الجسيماتواملجاالت،فائقة)الصلبة النووية،���ياء السوائل،الف��ياء ���ياء
السطحية) الف��ياء ذلك �� (بما والبصريات،والبالزما الل��ر بصريات ذلك �� (بما البصريات

 علمالفلك(بما��ذلكالف��ياءالفلكية،وعلومالفضاء).،الكمية)،الصوتيات
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٤٦  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

علوم كيميائية  ١٫٤

 العضويةالكيمياء،والنوويةالعضوية���الكيمياء،الكيمياء،البوليمراتعلوم،الف��يائيةالكيمياء
الكهربائي) والتحليل التآكل، ومعادن الوقود، وخاليا والبطاريات الجافة، (الخاليا ،الكهربائية

 الكيمياءالتحليلية.و ،الكيمياءالغروانية

علوم األرض وعلوم البيئة املرتبطة ��ا  ١٫٥

 التخصصات متعددة الجيولوجية، الحفريات،املعادن،العلوم والجيوف��ياء،علم ،الجيوكيمياء
 ).٥٫٧العلومالبيئية(الجوانباالجتماعية��،ال��اك�ن،الجيولوجيا،الجغرافياالف��يائية

  الجويالغالفوعلومالجويةاألرصاد، املناخيةوالبحوث. 
 املحيطاتومعلموالهيدرولوجيا،املياهوارد. 

 )٤والفالحة �� رقم  ٣(الطب سيكون �� رقم العلوم الحياتية  ١٫٦

 الدقيقة الخليةوعلماألحياء الجزيئية،علمالف��وسات،بيولوجيا الحيويةوالبيولوجيا ،الكيمياء
 الف��ياءالحيوية.،علمالفطريات،أساليبالبحوثالكيميائيةالحيوية

 والوراثةالجيناتعلمعلم)رقم��الطبية٣الوراثة(،رقم��الطبيةالجوانب)اإلنجابيةالبيولوجيا
٣(،.النموبيولوجيا 
 .النباتات،النباتعلوم 
 .السلوكيةالعلوموبيولوجيا،الحشرات،الطيورعلم،الحيوانعلم 
 العذبةاملياهعلم،العذبةاملياه��األحياءوعلم،البحريةاألحياءعلم،البيئةعلوم،��عالحفاظ

 التنوعالبيولو��.
 األحياءوعلم،(��البيولواإليقاع،����التقرالحياةعلم،الحراري،���الريا،النظري)األحياءعلم

 موضوعاتبيولوجيةأخرى.،التطوري

علوم طبيعية أخرى  ١٫٧
 

الهندسة والتكنولوجيا .٢

٢٫١  هندسة مدنية

 هندسةالهيكليةوالبلديةالهندسة،البناءهندسة،معماريةهندسة،مدنية،النقلهندسة، 

 

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٤٧ 

هندسة كهربائية وهندسة ��ك��ونية وهندسة املعلومات  ٢٫٢

 ���اوالتحكمالروبوتعلم والتحكم،هندسةكهربائيةو�لك��ونية، هندسة،نظمالتشغيلا���
  أجهزةوهندسةالحاسوب.،االتصاالتالسلكيةوالالسلكية،االتصاالتوأنظمةاالتصاالت

هندسة ميكانيكية  ٢٫٣

 تطبيقيةميكانيكا،ميكانيكيةهندسة،.الحراريةالديناميكا 
 .الط��انهندسة 
 الصلةذاتالنوويةالهندسة،��النووية١٫٣(الف��ياء( 
 .املوثوقيةتحليل،الصوتيةالهندسة 

هندسة كيميائية  ٢٫٤

 (منتجات،معامل)الكيميائيةالهندسة،.الكيميائيةالعملياتهندسة 

هندسة املواد  ٢٫٥

 املوادهندسة،الس��اميك،واألفالمالطالء،،املقوىوالبالستيكاللدائنذلك��بما)املركبةاملواد
املركبات)الس��مي�، ،املنسوجات،الورقوالخشب،أقمشةمناألليافالطبيعيةواالصطناعية،

املوادالنانوم��يةالحجم٢٫١٠،(موادالنانو��،بما��ذلكاألصباغاالصطناعيةواأللوانواأللياف
��٢٫٩.( 

هندسة طبية  ٢٫٦

 الطبية وتقنيات،الهندسة املخ��ية العينات تحليل ذلك �� (بما الطبية املخت��ات تكنولوجيا
يةللمادةالحية��مايتصلبزراعةاألعضاء[الخصائصالف��يائ٢٫٩(املوادالحيوية��،التشخيص)

 الطبية،األجهزة،أجهزةاالستشعار]).

هندسة بيئية  ٢٫٧

 الجيوتقنية والجيولوجية، البيئية والوقود،الهندسة والطاقة والزيوت) الب��و�(الوقود ،هندسة
بُ  عن املعادن،عداالستشعار ومعالجة البحرية،التعدين والسفن البحرية هندسة،الهندسة

 ،املحيطات
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٤٦  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

علوم كيميائية  ١٫٤

 العضويةالكيمياء،والنوويةالعضوية���الكيمياء،الكيمياء،البوليمراتعلوم،الف��يائيةالكيمياء
الكهربائي) والتحليل التآكل، ومعادن الوقود، وخاليا والبطاريات الجافة، (الخاليا ،الكهربائية

 الكيمياءالتحليلية.و ،الكيمياءالغروانية

علوم األرض وعلوم البيئة املرتبطة ��ا  ١٫٥

 التخصصات متعددة الجيولوجية، الحفريات،املعادن،العلوم والجيوف��ياء،علم ،الجيوكيمياء
 ).٥٫٧العلومالبيئية(الجوانباالجتماعية��،ال��اك�ن،الجيولوجيا،الجغرافياالف��يائية

  الجويالغالفوعلومالجويةاألرصاد، املناخيةوالبحوث. 
 املحيطاتومعلموالهيدرولوجيا،املياهوارد. 

 )٤والفالحة �� رقم  ٣(الطب سيكون �� رقم العلوم الحياتية  ١٫٦

 الدقيقة الخليةوعلماألحياء الجزيئية،علمالف��وسات،بيولوجيا الحيويةوالبيولوجيا ،الكيمياء
 الف��ياءالحيوية.،علمالفطريات،أساليبالبحوثالكيميائيةالحيوية

 والوراثةالجيناتعلمعلم)رقم��الطبية٣الوراثة(،رقم��الطبيةالجوانب)اإلنجابيةالبيولوجيا
٣(،.النموبيولوجيا 
 .النباتات،النباتعلوم 
 .السلوكيةالعلوموبيولوجيا،الحشرات،الطيورعلم،الحيوانعلم 
 العذبةاملياهعلم،العذبةاملياه��األحياءوعلم،البحريةاألحياءعلم،البيئةعلوم،��عالحفاظ

 التنوعالبيولو��.
 األحياءوعلم،(��البيولواإليقاع،����التقرالحياةعلم،الحراري،���الريا،النظري)األحياءعلم

 موضوعاتبيولوجيةأخرى.،التطوري

علوم طبيعية أخرى  ١٫٧
 

الهندسة والتكنولوجيا .٢

٢٫١  هندسة مدنية

 هندسةالهيكليةوالبلديةالهندسة،البناءهندسة،معماريةهندسة،مدنية،النقلهندسة، 

 

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٤٧ 

هندسة كهربائية وهندسة ��ك��ونية وهندسة املعلومات  ٢٫٢

 ���اوالتحكمالروبوتعلم والتحكم،هندسةكهربائيةو�لك��ونية، هندسة،نظمالتشغيلا���
  أجهزةوهندسةالحاسوب.،االتصاالتالسلكيةوالالسلكية،االتصاالتوأنظمةاالتصاالت

هندسة ميكانيكية  ٢٫٣

 تطبيقيةميكانيكا،ميكانيكيةهندسة،.الحراريةالديناميكا 
 .الط��انهندسة 
 الصلةذاتالنوويةالهندسة،��النووية١٫٣(الف��ياء( 
 .املوثوقيةتحليل،الصوتيةالهندسة 

هندسة كيميائية  ٢٫٤

 (منتجات،معامل)الكيميائيةالهندسة،.الكيميائيةالعملياتهندسة 

هندسة املواد  ٢٫٥

 املوادهندسة،الس��اميك،واألفالمالطالء،،املقوىوالبالستيكاللدائنذلك��بما)املركبةاملواد
املركبات)الس��مي�، ،املنسوجات،الورقوالخشب،أقمشةمناألليافالطبيعيةواالصطناعية،

املوادالنانوم��يةالحجم٢٫١٠،(موادالنانو��،بما��ذلكاألصباغاالصطناعيةواأللوانواأللياف
��٢٫٩.( 

هندسة طبية  ٢٫٦

 الطبية وتقنيات،الهندسة املخ��ية العينات تحليل ذلك �� (بما الطبية املخت��ات تكنولوجيا
يةللمادةالحية��مايتصلبزراعةاألعضاء[الخصائصالف��يائ٢٫٩(املوادالحيوية��،التشخيص)

 الطبية،األجهزة،أجهزةاالستشعار]).

هندسة بيئية  ٢٫٧

 الجيوتقنية والجيولوجية، البيئية والوقود،الهندسة والطاقة والزيوت) الب��و�(الوقود ،هندسة
بُ  عن املعادن،عداالستشعار ومعالجة البحرية،التعدين والسفن البحرية هندسة،الهندسة

 ،املحيطات
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٤٨  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

التكنولوجيا الحيوية البيئية  ٢٫٨

 البيئية الحيوية البيولوجية،التكنولوجيا (رقائق،املعالجة التشخيصية الحيوية التكنولوجيات
البيئة ��إدارة األخالقياتذاتالصلةبالتكنولوجيا،الحمضالنوويوأجهزةاالستشعارالحيوي)

 الحيويةالبيئية.

الحيوية الصناعية  التكنولوجيا ٢٫٩

 الصناعية الحيوية تعتمد،التكنولوجيا ال�� (العملياتالصناعية تكنولوجياتالتجه��البيولو��
التخم�� التحف��األحيائي، العواملالبيولوجيةلدفععمليةما) املنتجاتالحيوية(املنتجات،ع��

باستخداماملوادالبيولوجيةكمادةوسيطة) املوادالحيوية،البالستيكالحيوي،ال��يتمتصنيعها
،الدقيقةالكيميائية الحيويةواملواد الكيميائيةالسائبةاملشتقةمناملادة املواد الحيوي، الوقود

 واملوادالجديدةاملستمدةمناملوادالحيوية.

نانو تكنولو��  ٢٫١٠

 .[والخصائصاإلنتاج]النانومواد 
 نطاق��عتطبيقات]النانوالنانو]عمليات،��الحيوية٢٫٩(املواد.( 

هندسة وتكنولوجيا أخرى  ٢٫١١

 واملشروباتالغذائيةاملواد، 
 

العلوم الطبية والصحية .٣

٣٫١  ���طب أسا

 ��النباتعلم))املورفولوجيا)التشكلوعلمالتشريح١٫٦علم(،البشريةالوراثةعلم،املناعةعلم،
��ذلكعلمالنفسالفسيولو��) الطبية،علماألدويةوالصيدلة،علوماألعصاب(بما ،الكيمياء

 علماألمراض.،علموظائفاألعضاء(بما��ذلكالخاليا)،علمالسموم

طب ���ي���  ٣٫٢

 الذكورةعلم،والتوليدالنساءطب،األطفالطب،الدمويةواألوعيةالقلبجهاز،الشريانمرض
،العظام،التخدير،طبالعنايةاملركزةوطبالطوارئ ،نظمالجهازالتنف���،أمراضالدم،املحيطي
،طباألسنان،جراحةوطبالفم،زرعاألعضاء،األشعةوالطبالنوويوالتصويرالط��،الجراحة

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٤٩ 

أمراضالغددالصماء،طباألمراضاملفصلية،الحساسية،األمراضالجلديةواألمراضالتناسلية
أمراضالك��،أمراضالجهازالهض��والكبد،والتمثيلالغذائي(بما��ذلكالسكريوالهرمونات)

علماألعصاب،الطبالنف���،طباألذنواألنفوالحنجرة،طبالعيون ،األورام،واملسالكالبولية
مواضيعأخرىمنالطب،�الطبالعاموالطبالباط�،طبالشيخوخةوعلمالشيخوخة،السريري 
 الطبالتكام��والتكمي��(أنظمةاملمارسةالبديلة).،السريري 

العلوم الصحية  ٣٫٣

 (الصحية الرعاية وتمويل املستشفى، إدارة ذلك �� (بما والخدمات الصحية الرعاية ،علوم
 السياساتوالخدماتالصحية.

 التمريض،.التغذيةوعلمالتغذية 
 والبيئيةالعامةالصحة،االستوائيالطب،الطفيلياتعلم،املعديةاألمراض،.األوبئةعلم 
 املهنيةالصحة،.البدنيةاللياقةوعلومالرياضة 
 النفسيةاآلثار والصحةالجنسية، ��ذلكتنظيماألسرة، العلومالطبيةالحيويةاالجتماعية(بما

تعاطي،أخالقياتمهنةالطب،يوية)لألورام،الت�ث��اتالسياسيةواالجتماعيةللبحوثالطبيةالح
 املخدرات.

التكنولوجيا الحيوية الطبية  ٣٫٤

 بالصحة املتعلقة الحيوية واألنسجة،،التكنولوجيا الخاليا مع التعامل تشمل ال�� التقنيات
التقنياتال��تشملالتعرفع��عملالحمض،واألعضاءأوالجسمبكله(املساعدةع��اإلنجاب)

تيناتواالنزيماتوكيفيةت�ث��هاع��ظهوراملرضوصيانةالصحة(تشخيصوتدخالتالنوويوال��و
الجينات) ع�� القائمة العالجات (العقاق��الجينية، الجينات ع�� قائم الحيوية،عالجية املواد

بزراعةاألعضاءالطبيةواألجهزةوأجهزةاستشعارطبية) الحيوية،(عالق��ا أخالقياتالتكنولوجيا
 لطبية.ا

علوم طبية أخرى  ٣٫٥

 ��الشرالطبعلوم 
  أخرىطبيةعلوم 
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٤٨  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

التكنولوجيا الحيوية البيئية  ٢٫٨

 البيئية الحيوية البيولوجية،التكنولوجيا (رقائق،املعالجة التشخيصية الحيوية التكنولوجيات
��إدارةالبيئة األخالقياتذاتالصلةبالتكنولوجيا،الحمضالنوويوأجهزةاالستشعارالحيوي)

 الحيويةالبيئية.

الحيوية الصناعية  التكنولوجيا ٢٫٩

 الصناعية الحيوية تعتمد،التكنولوجيا ال�� (العملياتالصناعية تكنولوجياتالتجه��البيولو��
التخم�� التحف��األحيائي، العواملالبيولوجيةلدفععمليةما) املنتجاتالحيوية(املنتجات،ع��

باستخداماملوادالبيولوجيةكمادةوسيطة) املوادالحيوية،البالستيكالحيوي،ال��يتمتصنيعها
،الدقيقةالكيميائية الحيويةواملواد الكيميائيةالسائبةاملشتقةمناملادة املواد الحيوي، الوقود

 واملوادالجديدةاملستمدةمناملوادالحيوية.

نانو تكنولو��  ٢٫١٠

 .[والخصائصاإلنتاج]النانومواد 
 نطاق��عتطبيقات]النانوالنانو]عمليات،��الحيوية٢٫٩(املواد.( 

هندسة وتكنولوجيا أخرى  ٢٫١١

 واملشروباتالغذائيةاملواد، 
 

العلوم الطبية والصحية .٣

٣٫١  ���طب أسا

 ��النباتعلم))املورفولوجيا)التشكلوعلمالتشريح١٫٦علم(،البشريةالوراثةعلم،املناعةعلم،
��ذلكعلمالنفسالفسيولو��) الطبية،علماألدويةوالصيدلة،علوماألعصاب(بما ،الكيمياء

 علماألمراض.،علموظائفاألعضاء(بما��ذلكالخاليا)،علمالسموم

طب ���ي���  ٣٫٢

 الذكورةعلم،والتوليدالنساءطب،األطفالطب،الدمويةواألوعيةالقلبجهاز،الشريانمرض
،العظام،التخدير،طبالعنايةاملركزةوطبالطوارئ ،نظمالجهازالتنف���،أمراضالدم،املحيطي
،طباألسنان،جراحةوطبالفم،زرعاألعضاء،األشعةوالطبالنوويوالتصويرالط��،الجراحة

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٤٩ 

أمراضالغددالصماء،طباألمراضاملفصلية،الحساسية،األمراضالجلديةواألمراضالتناسلية
أمراضالك��،أمراضالجهازالهض��والكبد،والتمثيلالغذائي(بما��ذلكالسكريوالهرمونات)

علماألعصاب،الطبالنف���،طباألذنواألنفوالحنجرة،طبالعيون ،األورام،واملسالكالبولية
مواضيعأخرىمنالطب،�الطبالعاموالطبالباط�،طبالشيخوخةوعلمالشيخوخة،السريري 
 الطبالتكام��والتكمي��(أنظمةاملمارسةالبديلة).،السريري 

العلوم الصحية  ٣٫٣

 (الصحية الرعاية وتمويل املستشفى، إدارة ذلك �� (بما والخدمات الصحية الرعاية ،علوم
 السياساتوالخدماتالصحية.

 التمريض،.التغذيةوعلمالتغذية 
 والبيئيةالعامةالصحة،االستوائيالطب،الطفيلياتعلم،املعديةاألمراض،.األوبئةعلم 
 املهنيةالصحة،.البدنيةاللياقةوعلومالرياضة 
 النفسيةاآلثار والصحةالجنسية، ��ذلكتنظيماألسرة، العلومالطبيةالحيويةاالجتماعية(بما

تعاطي،أخالقياتمهنةالطب،يوية)لألورام،الت�ث��اتالسياسيةواالجتماعيةللبحوثالطبيةالح
 املخدرات.

التكنولوجيا الحيوية الطبية  ٣٫٤

 بالصحة املتعلقة الحيوية واألنسجة،،التكنولوجيا الخاليا مع التعامل تشمل ال�� التقنيات
التقنياتال��تشملالتعرفع��عملالحمض،واألعضاءأوالجسمبكله(املساعدةع��اإلنجاب)

تيناتواالنزيماتوكيفيةت�ث��هاع��ظهوراملرضوصيانةالصحة(تشخيصوتدخالتالنوويوال��و
الجينات) ع�� القائمة العالجات (العقاق��الجينية، الجينات ع�� قائم الحيوية،عالجية املواد

بزراعةاألعضاءالطبيةواألجهزةوأجهزةاستشعارطبية) الحيوية،(عالق��ا أخالقياتالتكنولوجيا
 لطبية.ا

علوم طبية أخرى  ٣٫٥

 ��الشرالطبعلوم 
  أخرىطبيةعلوم 
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٥٠  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

العلوم الزراعية .٤

زراعة، غابات، ثروة سمكية  ٤٫١

 الزراعة،الغابات،السمكيةال��وة،ال��بةعلوم،الكرومزراعة،البستنة،وتربيةالزراعيةالهندسة
 ).٤٫٤(التكنولوجياالحيويةالزراعية��،النباتاتوحمايةالنباتات

علوم الحيوان واأللبان  ٤٫٢

 ��الحيوانيةالحيويةالتكنولوجيا)واأللبانالحيوان٤٫٤علوم( 
 ال��بية،.األليفةالحيوانات 

العلوم البيطرية  ٤٫٣

تكنولوجيا حيوية زراعية  ٤٫٤

 الغذائية الحيوية والتكنولوجيا الزراعية الحيوية الوراثي،التكنولوجيا التعديل تكنولوجيا
التشخيصوسائل عالمة، االختياربمساعدة االستنساخالحيواني، الحيوانية)، (املحاصيلوال��وة
إنتاج تكنولوجيا استشعارحيويلكشفدقيقومبّكرلألمراض) (رقائقالحمضالنوويوأجهزة

 .حيويةالزراعيةأخالقياتالتكنولوجياال،الكتلةالحيوية،الزراعةالبيولوجية

علوم زراعية أخرى  ٤٫٥


العلوم االجتماعية .٥

علم النفس  ٥٫١

 .(واآللةاإلنسانب�نالعالقاتذلك��بما)النفسعلم 
 الجسدية والبصرواإلعاقات والسمع والكالم للتعلم، العالج ذلك �� (بما خاص النفس، علم

 والعقليةاألخرى).

االقتصاد واألعمال  ٥٫٢

 واالقتصاد،القيا���االقتصاد،.الصناعيةالعالقات 
 .واإلدارةالتجاريةاألعمال 

 

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٥١ 

العلوم ال���و�ة  ٥٫٣

 عام،التعليم،.التعليمومناهجوالبيداغوجياالتدريبذلك��بما 
 والذين،املوهوب�نلألشخاص)خاص،التعليم.(التعلم��صعوباتمنيعانون 

علم االجتماع  ٥٫٤

 االجتماععلم،الديموغرافيا،.البشريةاألعراقعلم،األن��وبولوجيا 
 الجنسحولوالدراساتاملرأة)االجتماعيةاملواضيع،االجتماعيةالقضايا،والعمل،األسرةدراسات

 االجتما��).

القانون  ٥٫٥

 .العقوباتعلم،اإلجرامعلم،القانون 

علوم سياسية  ٥٫٦

 السياسيةالعلوم،العامةاإلدارة،.التنظيمنظرية 

االجتماعية واالقتصادية  الجغرافيا ٥٫٧

 (االجتماعية (الجوانب البيئية واالقتصادية،العلوم الثقافية الحضرية،الجغرافيا الدراسات
 ).٢٫١تخطيطالنقلوالجوانباالجتماعيةللنقل(هندسةالنقل��،(التخطيطوالتنمية)

اإلعالم واالتصاالت  ٥٫٨

 الصحافة،الجوانب) املعلومات املكتبات،االجتماعية)علم واالتصاالت،علم اإلعالم وسائل
 االجتماعيةوالثقافية.

علوم اجتماعية أخرى  ٥٫٩

 التخصصاتمتعددة،اجتماعيةعلوم، 
  أخرىاجتماعيةعلوم 
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٥٠  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

العلوم الزراعية .٤

زراعة، غابات، ثروة سمكية  ٤٫١

 الزراعة،الغابات،السمكيةال��وة،ال��بةعلوم،الكرومزراعة،البستنة،وتربيةالزراعيةالهندسة
 ).٤٫٤(التكنولوجياالحيويةالزراعية��،النباتاتوحمايةالنباتات

علوم الحيوان واأللبان  ٤٫٢

 ��الحيوانيةالحيويةالتكنولوجيا)واأللبانالحيوان٤٫٤علوم( 
 ال��بية،.األليفةالحيوانات 

العلوم البيطرية  ٤٫٣

تكنولوجيا حيوية زراعية  ٤٫٤

 الغذائية الحيوية والتكنولوجيا الزراعية الحيوية الوراثي،التكنولوجيا التعديل تكنولوجيا
التشخيصوسائل عالمة، االختياربمساعدة االستنساخالحيواني، الحيوانية)، (املحاصيلوال��وة
إنتاج تكنولوجيا استشعارحيويلكشفدقيقومبّكرلألمراض) (رقائقالحمضالنوويوأجهزة

 .حيويةالزراعيةأخالقياتالتكنولوجياال،الكتلةالحيوية،الزراعةالبيولوجية

علوم زراعية أخرى  ٤٫٥


العلوم االجتماعية .٥

علم النفس  ٥٫١

 .(واآللةاإلنسانب�نالعالقاتذلك��بما)النفسعلم 
 الجسدية والبصرواإلعاقات والسمع والكالم للتعلم، العالج ذلك �� (بما خاص النفس، علم

 والعقليةاألخرى).

االقتصاد واألعمال  ٥٫٢

 واالقتصاد،القيا���االقتصاد،.الصناعيةالعالقات 
 .واإلدارةالتجاريةاألعمال 

 

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٥١ 

العلوم ال���و�ة  ٥٫٣

 عام،التعليم،.التعليمومناهجوالبيداغوجياالتدريبذلك��بما 
 والذين،املوهوب�نلألشخاص)خاص،التعليم.(التعلم��صعوباتمنيعانون 

علم االجتماع  ٥٫٤

 االجتماععلم،الديموغرافيا،.البشريةاألعراقعلم،األن��وبولوجيا 
 الجنسحولوالدراساتاملرأة)االجتماعيةاملواضيع،االجتماعيةالقضايا،والعمل،األسرةدراسات

 االجتما��).

القانون  ٥٫٥

 .العقوباتعلم،اإلجرامعلم،القانون 

علوم سياسية  ٥٫٦

 السياسيةالعلوم،العامةاإلدارة،.التنظيمنظرية 

االجتماعية واالقتصادية  الجغرافيا ٥٫٧

 (االجتماعية (الجوانب البيئية واالقتصادية،العلوم الثقافية الحضرية،الجغرافيا الدراسات
 ).٢٫١تخطيطالنقلوالجوانباالجتماعيةللنقل(هندسةالنقل��،(التخطيطوالتنمية)

اإلعالم واالتصاالت  ٥٫٨

 الصحافة،الجوانب) املعلومات املكتبات،االجتماعية)علم واالتصاالت،علم اإلعالم وسائل
 االجتماعيةوالثقافية.

علوم اجتماعية أخرى  ٥٫٩

 التخصصاتمتعددة،اجتماعيةعلوم، 
  أخرىاجتماعيةعلوم 
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٥٢  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

العلوم اإلنسانية .٦ 

تاريخ وآثار  ٦٫١

 �� ،الصلة)،تاريخالعلوماملحددةتدرجتحتالعناوينذات٦٫٣التاريخ(تاريخالعلموالتكنولوجيا
 علماآلثار.

اللغات واآلداب ٦٫٢

 العامة اللغة معينة،دراسات العام،لغات األدب األدبية،دراسات معينة،النظرية ،آداب
 ،اللسانيات

الفلسفة واألخالقيات والديانة  ٦٫٣

 .والتكنولوجياالعلموفلسفةوالتاريخالفلسفة 
 فرعيةبحقولاملتعلقةاألخالقياتباستثناء)معينة)األخالقيات،الالهوتعلم،.الدينيةالدراسات 

الفنون (تاريخ الفنون والفنون املسرحية واملوسيقى)  ٦٫٤

  الفنونتاريخ،الفنون، املعماريالتصميم،،املسرحعلوم،املوسيقىعلم)األدائيةالفنوندراسات
 دراساتالفولكلور.،الدراما)

 .والتلفزيوناإلذاعة،األفالمحولدراسات 

سانية أخرىنإعلوم  ٦٫٥

االنفاق ع�� البحث والتطوير الت�ري�� .٦٠٨

أحدداخلتتم��ال��الت�ريوالتطويرالبحثنفقاتكافةيتضمن��الت�ريوالتطويرالبحث��عاإلنفاق
من:  قطاعاتاالقتصاد،بما��ذلككلٌّ

  املصروفات الجارية 

وكافةالسنويةواملرّتباتكاألجورالعاملةاليدتكاليفو���ها،الدعموموظفيوالفني�نالباح��نتكاليف
���الر  الشراء كعمليات الجارية، التكاليف والتطويرأمن البحث ومعدات وت�ه��ات ملواد، سمالية

��واال���اكات املرجعية، واملواّد والصحف، والكتب، والغازوالكهرباء، والوقود، أياملياه، الت�ري��،
 لمية،ومواّدللمخت��ات.املكتبات،والجمعياتالع

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٥٣ 

 املصروفات الرأسمالية 

للوحدات مجملاإلنفاقالسنويع��املوجوداتالثابتةاملستخدمةل��امجالبحثوالتطويرالتجري��
مبلغتكونأن��وي�ب،الكمبيوتروبرامجاملعدات،األدوات،املباني،���األرا��عالنفقاتأياإلحصائية

���للفبكاملهالألصول.ع��ا�اس��الكعاملتسجيلهايجبوال،ف��احصلت��ال 

مصادر التمويل .٦٠٩

��العاالتعليم،الدولة،األعمالمؤسسات)القطاعاتملختلفاملؤسسيةالتغطيةتعاريفتوجدالخاص
ال�س��د�الربح)ال��مولتالبحثوالتطويروباإلضافة���هذهالقطاعات،تؤخذ�ع�ناالعتبارالذي

.(الخارج)مناملاليةاملوارد  

وال�� تتكون من:

واألفراداملؤّسساتاملوجودينكاّفةمالبلدالسياسيةالحدودخارج،باستثناء)الدوليةاملنظماتكافةو
 ��ذلكالتسهيالتوالعملياتال��تجريداخلحدودالبلد.مؤسساتاألعمال)،بما

 منأجلتحديدصحيحلتدّفقاألموالب�ناملؤسسات،ي�ب��االل��ا�بمعيارين:

  .ي�ب��أنيكونهنالكتحويلمباشرللموارد .١
 لتنفيذالبحثوالتطويرالتجري��.ًاومستعمالً اً يجبأنيكونالتحويلمخّصص .٢
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٥٢  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

العلوم اإلنسانية .٦ 

تاريخ وآثار  ٦٫١

 �� ،الصلة)،تاريخالعلوماملحددةتدرجتحتالعناوينذات٦٫٣التاريخ(تاريخالعلموالتكنولوجيا
 علماآلثار.

اللغات واآلداب ٦٫٢

 العامة اللغة معينة،دراسات العام،لغات األدب األدبية،دراسات معينة،النظرية ،آداب
 ،اللسانيات

الفلسفة واألخالقيات والديانة  ٦٫٣

 .والتكنولوجياالعلموفلسفةوالتاريخالفلسفة 
 فرعيةبحقولاملتعلقةاألخالقياتباستثناء)معينة)األخالقيات،الالهوتعلم،.الدينيةالدراسات 

الفنون (تاريخ الفنون والفنون املسرحية واملوسيقى)  ٦٫٤

  الفنونتاريخ،الفنون، املعماريالتصميم،،املسرحعلوم،املوسيقىعلم)األدائيةالفنوندراسات
 دراساتالفولكلور.،الدراما)

 .والتلفزيوناإلذاعة،األفالمحولدراسات 

سانية أخرىنإعلوم  ٦٫٥

االنفاق ع�� البحث والتطوير الت�ري�� .٦٠٨

أحدداخلتتم��ال��الت�ريوالتطويرالبحثنفقاتكافةيتضمن��الت�ريوالتطويرالبحث��عاإلنفاق
من:  قطاعاتاالقتصاد،بما��ذلككلٌّ

  املصروفات الجارية 

وكافةالسنويةواملرّتباتكاألجورالعاملةاليدتكاليفو���ها،الدعموموظفيوالفني�نالباح��نتكاليف
���الر  الشراء كعمليات الجارية، التكاليف والتطويرأمن البحث ومعدات وت�ه��ات ملواد، سمالية

��واال���اكات املرجعية، واملواّد والصحف، والكتب، والغازوالكهرباء، والوقود، أياملياه، الت�ري��،
 لمية،ومواّدللمخت��ات.املكتبات،والجمعياتالع

  
 

واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم��  ٥٣ 

 املصروفات الرأسمالية 

للوحدات مجملاإلنفاقالسنويع��املوجوداتالثابتةاملستخدمةل��امجالبحثوالتطويرالتجري��
مبلغتكونأن��وي�ب،الكمبيوتروبرامجاملعدات،األدوات،املباني،���األرا��عالنفقاتأياإلحصائية

���للفبكاملهالألصول.ع��ا�اس��الكعاملتسجيلهايجبوال،ف��احصلت��ال 

مصادر التمويل .٦٠٩

��العاالتعليم،الدولة،األعمالمؤسسات)القطاعاتملختلفاملؤسسيةالتغطيةتعاريفتوجدالخاص
ال�س��د�الربح)ال��مولتالبحثوالتطويروباإلضافة���هذهالقطاعات،تؤخذ�ع�ناالعتبارالذي

.(الخارج)مناملاليةاملوارد  

وال�� تتكون من:

واألفراداملؤّسساتاملوجودينكاّفةمالبلدالسياسيةالحدودخارج،باستثناء)الدوليةاملنظماتكافةو
 ��ذلكالتسهيالتوالعملياتال��تجريداخلحدودالبلد.مؤسساتاألعمال)،بما

 منأجلتحديدصحيحلتدّفقاألموالب�ناملؤسسات،ي�ب��االل��ا�بمعيارين:

  .ي�ب��أنيكونهنالكتحويلمباشرللموارد .١
 لتنفيذالبحثوالتطويرالتجري��.ًاومستعمالً اً يجبأنيكونالتحويلمخّصص .٢
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٥٤  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

املصادر
  

  

١. اإلرشاديدليل-.النظاميالتعليممسحيناير،(لإلحصاءاليونسكومعهد)٢٠١٦  

وامل .٢ للمفاهيم املوحد الدليل املستخدمة اإلحصائية صطلحات ��مجلس (مجلسالتعاون دول ،
العربيةالخليجلدولالتعاون–(العامةاألمانة،الثانية٢٠١٠الطبعة  

جهاز–(دولةقطر٢٠١٠التعدادالعامللسكانواملساكنواملنشآت–كتابالتعاريفوالتعليمات .٣
أكتوبر(٢٠٠٩اإلحصاء.  

 .(معهداليونسكولإلحصاء)٢٠١١مجاالتالتعليموالتدريب–التصنيفالدو��املوحدللتعليم .٤

٥. إرشاديدليل–يوليو،(لإلحصاءاليونسكومعهد)��التجريوالتطويرالبحثإحصاءاتاستبيان
٢٠١٤١اإلصدار. 
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٥٤  واملصطلحاتاملستخدمةاملفاهيموالتطويروالبحثوالتدريبالتعليم�� 

املصادر
  

  

١. اإلرشاديدليل-.النظاميالتعليممسحيناير،(لإلحصاءاليونسكومعهد)٢٠١٦  

وامل .٢ للمفاهيم املوحد الدليل املستخدمة اإلحصائية صطلحات ��مجلس (مجلسالتعاون دول ،
العربيةالخليجلدولالتعاون–(العامةاألمانة،الثانية٢٠١٠الطبعة  

جهاز–(دولةقطر٢٠١٠التعدادالعامللسكانواملساكنواملنشآت–كتابالتعاريفوالتعليمات .٣
أكتوبر(٢٠٠٩اإلحصاء.  

 .(معهداليونسكولإلحصاء)٢٠١١مجاالتالتعليموالتدريب–التصنيفالدو��املوحدللتعليم .٤

٥. إرشاديدليل–يوليو،(لإلحصاءاليونسكومعهد)��التجريوالتطويرالبحثإحصاءاتاستبيان
٢٠١٤١اإلصدار. 
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