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 تقديم
تعت�� إحصاءات و مؤشرات التعليم عاماًل أساسيًا لرصد التطور �� قطاع التعليم 

لرك��ة التنمية البشرية لرؤية قطر لدولة قطر، والذي بدوره ُيعد عامل أسا��� 
وال�� تتمثل �� سكان متعلمون وأصحاء بدنيًا ونفسيًا، وقوة عمل كفؤة و  ٢٠٣٠

مل��مة بأخالقيات العمل.

ضمن سلسة املنشورات ال��  ٢٠١٩يأتي هذا امللخص التحلي�� الثاني وعليه،
ات �� هذا حول إحصاءات التعليم، والذي تم فيه رصد التطور يصدرها الجهاز

الجانب ع�� ضوء البيانات السنوية املتوفرة لدى جهاز التخطيط واالحصاء.

رجو أن ي نشر هذا امللخص التحلي�� فإنهيأن جهاز التخطيط واالحصاء وإذ يسر 
تتحقق الغاية ال�� وضع من أجلها، وأن يستفيد م��ا املخططون والباحثون وذوو 

العالقة.

وهللا و�� التوفيق،،،



 
 
 
 
 
  

  صالحبنمحمدالنابتد.
  التخطيطواإلحصاءرئيسجهاز 
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 املحتويات
 

٥  ...................................................................................................................................................................................................................................تقديم

 مؤشراتعامة:فصلاألول ال

 سنة �����) ١٥( الحالة التعليمية للسكان...................................................................................................................... ١٥
  لذكور �� التعليم��� انسبة اإلناث......................................................................................................................................... ١٥
  القراءة والكتابةاإلملام بمعدل.................................................................................................................................................. ١٦

 معدل األمية.......................................................................................................................................................................................... ١٧
 اإلنفاق ع�� التعليم......................................................................................................................................................................... ١٨

 الفصلالثاني:رياضاألطفال

 عدد رياض األطفال.......................................................................................................................................................................... ٢١

 عدد الطالب.......................................................................................................................................................................................... ٢١
 عدد املدرس�ن....................................................................................................................................................................................... ٢٣
 ��معدل االلتحاق ال�ا�� واإل�ما........................................................................................................................................... ٢٣ 

  التعليماالبتدائي:فصلالثالثال

 عدد املدارس......................................................................................................................................................................................... ٢٧
 عدد الطالب.......................................................................................................................................................................................... ٢٧
 عدد املدرس�ن....................................................................................................................................................................................... ٢٨

 ��معدل االلتحاق ال�ا�� واإل�ما........................................................................................................................................... ٢٩ 

 اإلعداديالتعليم:فصلالرابعال

 عدد املدارس......................................................................................................................................................................................... ٣٣
 عدد الطالب.......................................................................................................................................................................................... ٣٣

 عدد املدرس�ن....................................................................................................................................................................................... ٣٤
 ��معدل االلتحاق ال�ا�� واإل�ما........................................................................................................................................... ٣٥






 
   

 املحتويات
 

 التعليمالثانوي :فصلالخامسال

 املدارس الثانوية.................................................................................................................................................................................. ٣٩
 عدد الطالب.......................................................................................................................................................................................... ٣٩

 ن �� الشهادة الثانوية�عدد الناجح....................................................................................................................................... ٤٠
 عدد املدر��ن �� املرحلة الثانوية........................................................................................................................................... ٤١
  معدل االلتحاقا�جما��ال�ا�� و........................................................................................................................................... ٤١

  التعليمال�ام��:فصلالسادسال

 ��التعليم الجام................................................................................................................................................................................ ٤٥
 ��معدل االلتحاق ا�جما.............................................................................................................................................................. ٤٥
 داخل دولة قطر الطالب امللتح��ن بالجامعات........................................................................................................... ٤٦

 املبتعثون................................................................................................................................................................................................ ٤٧
  الطالب املبتعث�ن خارج الدولة............................................................................................................................................... ٤٧
 خريجالجامعات و............................................................................................................................................................................. ٤٨

 خريجالكليةوالكليات حسب الجامعات  و........................................................................................................................ ٤٩
 خريجو البعثات الخارجية........................................................................................................................................................... ٥٠
 عدد الخريجون من بعثات خارج الدولة حسب الدرجة العلمية..................................................................... ٥١ 

 الهيئة التدريسية بالجامعات.................................................................................................................................................... ٥٢

  التدريب:فصلالسابعال

 ن�عدد املتدرب...................................................................................................................................................................................... ٥٥ 
 املتدربون حسب الجنسية والجنس...................................................................................................................................... ٥٥
 املتدربون حسب الفئات العمرية........................................................................................................................................... ٥٦

  التدريباملتدربون ومجال........................................................................................................................................................... ٥٦
 العملية الحالة حسب الخاصة التدريبية املراكز �� املتدربون........................................................................... ٥٧
 املراكز التدريبية وجهة التدريب............................................................................................................................................... ٥٨

 دربون حسب الجنسامل................................................................................................................................................................ ٥٨
 ال��ام� التدريبية وجهات التدريب......................................................................................................................................... ٥٩
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 املحتويات
 

 التعليمالثانوي :فصلالخامسال

 املدارس الثانوية.................................................................................................................................................................................. ٣٩
 عدد الطالب.......................................................................................................................................................................................... ٣٩

 ن �� الشهادة الثانوية�عدد الناجح....................................................................................................................................... ٤٠
 عدد املدر��ن �� املرحلة الثانوية........................................................................................................................................... ٤١
  معدل االلتحاقا�جما��ال�ا�� و........................................................................................................................................... ٤١

  التعليمال�ام��:فصلالسادسال

 ��التعليم الجام................................................................................................................................................................................ ٤٥
 ��معدل االلتحاق ا�جما.............................................................................................................................................................. ٤٥
 داخل دولة قطر الطالب امللتح��ن بالجامعات........................................................................................................... ٤٦

 املبتعثون................................................................................................................................................................................................ ٤٧
  الطالب املبتعث�ن خارج الدولة............................................................................................................................................... ٤٧
 خريجالجامعات و............................................................................................................................................................................. ٤٨

 خريجالكليةوالكليات حسب الجامعات  و........................................................................................................................ ٤٩
 خريجو البعثات الخارجية........................................................................................................................................................... ٥٠
 عدد الخريجون من بعثات خارج الدولة حسب الدرجة العلمية..................................................................... ٥١ 

 الهيئة التدريسية بالجامعات.................................................................................................................................................... ٥٢

  التدريب:فصلالسابعال

 ن�عدد املتدرب...................................................................................................................................................................................... ٥٥ 
 املتدربون حسب الجنسية والجنس...................................................................................................................................... ٥٥
 املتدربون حسب الفئات العمرية........................................................................................................................................... ٥٦

  التدريباملتدربون ومجال........................................................................................................................................................... ٥٦
 العملية الحالة حسب الخاصة التدريبية املراكز �� املتدربون........................................................................... ٥٧
 املراكز التدريبية وجهة التدريب............................................................................................................................................... ٥٨

 دربون حسب الجنسامل................................................................................................................................................................ ٥٨
 ال��ام� التدريبية وجهات التدريب......................................................................................................................................... ٥٩
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 املحتويات
 التعليموالقوىالعاملة:فصلالثامنال

  حسب الحالة التعليمية )سنة �أ��� ١٥(النشيطون اقتصاديًا....................................................................... ٦٣
  التعليممجال ��  )سنة �أ��� ١٥(النشيطون اقتصاديًا....................................................................................... ٦٣
  التعليم حسب القطاعمجال ��  )سنة �أ��� ١٥(النشيطون اقتصاديًا.................................................... ٦٤
  مجالاملهن حسب  )سنة �أ��� ١٥(النشيطون اقتصاديًا ��التعليم.......................................................... ٦٥

 متوسط األجر الشهري املهن حسب  )سنة �أ��� ١٥(للمشت�ل�ن بأجر  بالريال القطري ��
٦٥ ......................................................................................................................................................................................التعليممجال

 متوسط األجر الشهري والحالة التعليمية )سنة �أ��� ١٥(للمشت�ل�ن بأجر  بالريال القطري...... ٦٦
  سنة �أ��� ١٥(متوسط ساعات العمل للمشت�ل�ن( الحالة التعليميةو.................................................... ٦٧

  سنة �أ��� ١٥(املتعطلون( الحالة التعليميةو............................................................................................................. ٦٧
 املتعطلون سنة �أ��� ١٥( القطريون( الحالة التعليميةو..................................................................................... ٦٨
  سنة �أ��� ١٥(غ�� النشيط�ن اقتصاديًا السكان( الحالة التعليميةو.......................................................... ٦٩

 القطرياملتفرغ )سنة �أ��� ١٥(اقتصاديًا ن غ�� النشيط�ن وللدراسة ون.................................................. ٦٩
 الشباب خارج القوى العاملة وخارج التعليم................................................................................................................. ٧٠





٧١ ...............................................................................................................................................................................................................ملخص النتائج

٧٥ .................................................................................................................................................................................................................................املراجع

   ٧٧ ........................................................................................................................................................................ التعليمملحق جداول مؤشرات 

 
   

 

 الجداول 
 

........................................١٥) ٢٠١٨التوزيع النس�� للسكان حسب الحالة التعليمية و الجنسية والجنس (): ١/١جدول رقم (

 –٢٠١٢/٢٠١٣(معدل االلتحاق اإلجما�� و ال�ا�� لرياض األطفال حسب الجنسية ): ٢/١جدول رقم (
٢٠١٧/٢٠١٨( .................................................................................................................................................................................................................٢٤

 –٢٠١٢/٢٠١٣(معدل االلتحاق اإلجما�� و ال�ا�� للمرحلة االبتدائية  حسب الجنسية ) : ٣/١(جدول رقم 
٢٠١٧/٢٠١٨( .................................................................................................................................................................................................................٢٩

 –٢٠١٢/٢٠١٣(معدل االلتحاق اإلجما�� و ال�ا�� للمرحلة اإلعدادية  حسب الجنسية ) : ٤/١جدول رقم (
٢٠١٧/٢٠١٨(...................................................................................................................................................................................................................٣٥

 –٢٠١٢/٢٠١٣(معدل االلتحاق اإلجما�� و ال�ا�� للمرحلة الثانوية  حسب الجنسية ) : ٥/١جدول رقم (
٢٠١٧/٢٠١٨( .................................................................................................................................................................................................................٤١

................................................................٤٧االبتعاث ( �ع�� ثالثة دول ) بلد للخارج  حسب ا��تعث�ن الطالب عدد:  )٦/١جدول (
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 الجداول 
 

........................................١٥) ٢٠١٨التوزيع النس�� للسكان حسب الحالة التعليمية و الجنسية والجنس (): ١/١جدول رقم (

 –٢٠١٢/٢٠١٣(معدل االلتحاق اإلجما�� و ال�ا�� لرياض األطفال حسب الجنسية ): ٢/١جدول رقم (
٢٠١٧/٢٠١٨( .................................................................................................................................................................................................................٢٤

 –٢٠١٢/٢٠١٣(معدل االلتحاق اإلجما�� و ال�ا�� للمرحلة االبتدائية  حسب الجنسية ) : ٣/١(جدول رقم 
٢٠١٧/٢٠١٨( .................................................................................................................................................................................................................٢٩

 –٢٠١٢/٢٠١٣(معدل االلتحاق اإلجما�� و ال�ا�� للمرحلة اإلعدادية  حسب الجنسية ) : ٤/١جدول رقم (
٢٠١٧/٢٠١٨(...................................................................................................................................................................................................................٣٥

 –٢٠١٢/٢٠١٣(معدل االلتحاق اإلجما�� و ال�ا�� للمرحلة الثانوية  حسب الجنسية ) : ٥/١جدول رقم (
٢٠١٧/٢٠١٨( .................................................................................................................................................................................................................٤١

................................................................٤٧االبتعاث ( �ع�� ثالثة دول ) بلد للخارج  حسب ا��تعث�ن الطالب عدد:  )٦/١جدول (
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  األشكالالبيانية
١٥ ..................................................................................... ٢٠١٨ سنة ف����) ١٥( ): السكان حسب الحالة التعليمية١/١شكل رقم (
/ ٢٠١٧ - ٢٠١٢/٢٠١٣): نسبة الطالبات إ�� الطالب لكافة املراحل التعليمية داخل دولة قطر (١/٢شكل رقم (

٢٠١٨(.................................................................................................................................................................................................................................. ١٦
١٦ ....................................................)٢٠١٨ –٢٠١٣سنة ف���� ( ١٥): معدل اإلملام بالقراءة والكتابة للقطري�ن ١/٣شكل رقم (
١٧ ...........................................................................................)٢٠١٨ –٢٠١٣( سنة ف���� ١٥): معدل األمية للسكان ١/٤شكل رقم (
١٧ ........................................................................................)٢٠١٨ –٢٠١٣( سنة ف���� ١٥): معدل األمية للقطري�ن ١/٥شكل رقم (
١٨ ......................................)٢٠١٨ -٢٠١٣(): اإلنفاق ع�� التعليم (نسبة مئوية من إ�ما�� اإلنفاق الحكومي) ١/٦شكل رقم (


٢١ ٢٠١٧/٢٠١٨................................................................... – ٢٠١٢/٢٠١٣ حسب القطاع رياض األطفال): عدد ٢/١شكل رقم (

٢١ ............................................................ )٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٢/٢٠١٣(متوسط عدد الفصول لكل روضة ) : ٢/٢شكل رقم (
)٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٢/٢٠١٣(عدد الطالب (باأللف) حسب الجنس والجنسية �� الرياض الخاصة ): ٢/٣شكل رقم (

 ............................................................................................................................................................................................................................................... ٢٢
٢٢ ..................................)٢٠١٧/٢٠١٨  – ٢٠١٢/٢٠١٣(عدد الطالب (باأللف) حسب الجنسية والقطاع ): ٢/٤شكل رقم (

٢٣ ٢٠١٧/٢٠١٨............................................... – ٢٠١٢/٢٠١٣): عدد املدرس�ن �� رياض األطفال حسب الجنسية ٢/٥شكل (
 – ٢٠١٢/٢٠١٣(معدل االلتحاق اإل�ما�� لرياض األطفال حسب الجنسية والجنس): ٢/٦شكل رقم (

٢٠١٧/٢٠١٨(................................................................................................................................................................................................................... ٢٤


٢٧ ٢٠١٧/٢٠١٨........................................................... – ٢٠١٢/٢٠١٣عدد املدارس االبتدائية حسب القطاع): ٣/١شكل رقم (
٢٧ ....................................................)٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٢/٢٠١٣( متوسط الفصول لكل مدرسة ابتدائية) : ٣/٢شكل رقم (
 –٢٠١٢/٢٠١٣( عدد الطالب (باأللف) حسب الجنس والجنسية �� املدارس االبتدائية الخاصة): ٣/٣شكل رقم (

٢٠١٧/٢٠١٨(................................................................................................................................................................................................................... ٢٨
٢٨ ٢٠١٧/٢٠١٨...................... – ٢٠١٢/٢٠١٣): عدد املدرس�ن �� املرحلة االبتدائية حسب الجنسية والقطاع ٣/٤شكل (

 –٢٠١٢/٢٠١٣(معدل االلتحاق اإل�ما�� للمرحلة االبتدائية حسب الجنسية والجنس ): ٣/٥شكل رقم (
٢٠١٧/٢٠١٨(................................................................................................................................................................................................................... ٢٩


٣٣ ٢٠١٧/٢٠١٨........................................................... – ٢٠١٢/٢٠١٣حسب القطاع عدد املدارس اإلعدادية): ٤/١شكل رقم (
٣٣ .....................................................)٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٢/٢٠١٣(متوسط الفصول لكل مدرسة إعدادية ) : ٤/٢شكل رقم (
 – ٢٠١٢/٢٠١٣(�� املدارس اإلعدادية الخاصةعدد الطالب (باأللف) حسب الجنس والجنسية ) : ٤/٣شكل رقم (

٢٠١٧/٢٠١٨( ................................................................................................................................................................................................................. ٣٤
٣٤ .................)٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٢/٢٠١٣): عدد املدرس�ن �� املرحلة اإلعدادية حسب الجنسية والقطاع ( ٤/٤شكل (

 –٢٠١٢/٢٠١٣(معدل االلتحاق اإل�ما�� للمرحلة اإلعدادية حسب الجنسية والجنس ): ٤/٥شكل رقم (
٢٠١٧/٢٠١٨(................................................................................................................................................................................................................... ٣٥
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  األشكالالبيانية
٣٩ ........................................................)٢٠١٧/٢٠١٨  -  ٢٠١٢/٢٠١٣ القطاع ( الثانوية حسب): عدد املدارس ٥/١شكل رقم (
٣٩ .......................................................)٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٢/٢٠١٣عدد الطالب (باأللف) حسب الجنسية (): ٥/٢شكل رقم (
٤٠ ...................................)٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٢/٢٠١٣عدد الطالب (باأللف) حسب الجنسية و القطاع (): ٥/٣شكل رقم (

  -  ٢٠١٢/٢٠١٣( الجنسية والجنس حسب الطالب الناجحون �ي الثانوية العامةعدد  ):٥/٤ شكل رقم (
٢٠١٧/٢٠١٨ (................................................................................................................................................................................................................. ٤٠

٤١ .................................................................)٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٢/٢٠١٣عدد املدرس�ن �ي املدارس الثانوية (): ٥/٥شكل رقم (

  -  ٢٠١٢/٢٠١٣(): معدل االلتحاق االجما�ي للمرحلة الثانوية حسب الجنس والجنسية ٥/٦شكل رقم (
٢٠١٧/٢٠١٨( ................................................................................................................................................................................................................. ٤٢


٤٥ .....................................................)٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٢/٢٠١٣عدد الجامعات والكليات حسب القطاع (): ٦/١شكل رقم (
٤٥ .....................................................)٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٢/٢٠١٣معدل االلتحاق اإلجما�ي حسب الجنس (): ٦/٢شكل رقم (

 – ٢٠١٢/٢٠١٣( حسب الجنسية والجنس (باأللف)الطالب امللتحق�ن بالجامعاتعدد  ):٦/٣شكل رقم (
٢٠١٧/٢٠١٨(............................................................................................................................................................................ ٤٦

٤٦ ...............)٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٢/٢٠١٣حسب القطاع ((باأللف) الطالب امللتحق�ن بالجامعاتعدد ): ٦/٤شكل رقم (
٤٧ ...........)٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٢/٢٠١٣عدد املبتعثون القطريون داخل/خارج الدولة حسب الجنس (): ٦/٥شكل رقم (
٤٨ ٢٠١٧/٢٠١٨.................................................. -٢٠١٢/٢٠١٣املبتعث�ن للخارج حسب الدرجة العلمية عدد ): ٦/٦شكل رقم (

٤٨ ...................................)٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٢/٢٠١٣خري�ي الجامعات حسب الجنسية والجنس (عدد ): ٦/٧رقم (شكل 
٤٩ ........................................................)٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٢/٢٠١٣عدد خري�ي الجامعات حسب القطاع ( ):٦/٨شكل رقم (
٤٩ ٢٠١٧/٢٠١٨....................................................الجامعات الحكومية حسب الكلية   يخري�التوزيع النس�� ل): ٦/٩شكل رقم (
٥٠ ......................................)٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٢/٢٠١٣عدد خري�ي الجامعات الخاصة حسب الكلية (): ٦/١٠شكل رقم (

 – ٢٠١٢/٢٠١٣عدد الخريجون القطري�ن من بعثات خارج الدولة حسب الجنس (): ٦/١١شكل رقم (
٢٠١٧/٢٠١٨(................................................................................................................................................................................................................... ٥٠

٥١ .)٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٢/٢٠١٣( العلمية الدرجة حسب الدولة خارج بعثات من عدد الخريجون): ٦/١٢شكل رقم (
٥١ ...............................م٢٠١٧/٢٠١٨خريجون البعثات الذكور حسب مجاالت الدراسة التوزيع النس�� ل): ٦/١٣شكل رقم (
٥١ ................................م٢٠١٧/٢٠١٨خريجون البعثات اإلناث حسب مجاالت الدراسة التوزيع النس�� ل): ٦/١٤شكل رقم (

 – ٢٠١٢/٢٠١٣عدد العامل�ن �ي الهيئة التدريسية بالجامعات حسب الجنسية والجنس (): ٦/١٥شكل رقم (
٢٠١٧/٢٠١٨(................................................................................................................................................................................................................... ٥٢

٥٢ ...............)٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٢/٢٠١٣العامل�ن �ي الهيئة التدريسية بالجامعات حسب القطاع (: ) ٦/١٦( شكل رقم


٥٥ ...........................................................................................................................)٢٠١٨-٢٠١٣عدد املتدر��ن (باأللف) (): ٧/١شكل رقم (
٥٥ .....................................................................)٢٠١٨-٢٠١٣حسب الجنسية والجنس ((باأللف)  عدد املتدر��ن): ٧/٢شكل رقم (
٥٦ .........................................................................)٢٠١٨-٢٠١٣حسب الفئات العمرية ((باأللف)  عدد املتدر��ن) : ٧/٣شكل رقم (
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  األشكالالبيانية
٥٦ ..............................................م٢٠١٨ع�� ست مجاالت، أ-حسب مجال التدريب  (باأللف) ): عدد املتدربون٧/٤شكل رقم (
٥٧ .................)٢٠١٨-٢٠١٣�� املراكز التدريبية الخاصة حسب الحالة العملية ( (باأللف) عدد املتدرب�ن): ٧/٥شكل رقم (
٥٧ .............)٢٠١٨-٢٠١٣�� املراكز التدريبية الخاصة حسب الحالة التعليمية ( (باأللف) عدد املتدرب�ن): ٧/٦شكل رقم (
٥٨ ...................................................................................)٢٠١٨-٢٠١٣عدد املراكز التدريبية حسب جهة التدريب (): ٧/٧شكل رقم (

٥٨ .............................................................................)٢٠١٨-٢٠١٣عدد املدرب�ن باملراكز التدريبية حسب الجنس (): ٧/٨رقم ( شكل
٥٩ ..................................................................................)٢٠١٨-٢٠١٣عدد ال��ام� التدريبية حسب جهة التدريب (): ٧/٩شكل رقم (


٦٣ ............)٢٠١٨-٢٠١٣سنة �أك��) حسب الحالة التعليمية (١٥التوزيع النس�� للنشيط�ن اقتصاديًا (): ٨/١شكل رقم (
٦٤ .............................)٢٠١٨-٢٠١٣سنة �أك��) �� مجال التعليم (١٥((باأللف)  عدد النشيط�ن اقتصادياً): ٨/٢شكل رقم (
-٢٠١٣(سنة �أك��) �� مجال التعليم حسب القطاع ١٥((باأللف)  عدد النشيط�ن اقتصادياً): ٨/٣شكل رقم (

٢٠١٨(.................................................................................................................................................................................................................................. ٦٤
٦٥ ..)٢٠١٨-٢٠١٣سنة �أك��) حسب املهن �� مجال التعليم (١٥((باأللف) عدد النشيط�ن اقتصاديًا ): ٨/٤شكل رقم (
�� مجال املهن  سنة �أك�� ) حسب١٥ر.ق) للمشت�ل�ن بأجر (باأللف متوسط األجر الشهري () : ٨/٥شكل رقم (

٦٦ .........................................................................................................................................................................)٢٠١٨ -٢٠١٣التعليم والجنسية (
سنة �أك��) حسب الحالة التعليمية  ١٥) للمشت�ل�ن بأجر (ر.قباأللف متوسط األجر الشهري () : ٨/٦شكل رقم (

)٢٠١٨ -٢٠١٣(................................................................................................................................................................................................................ ٦٦
 -٢٠١٣حسب الحالة التعليمية (سنة �أك�� ) ١٥متوسط عدد ساعات العمل للمشت�ل�ن (): ٨/٧شكل رقم (

٢٠١٨(.................................................................................................................................................................................................................................. ٦٧
٦٨ ....................................................)٢٠١٨ -٢٠١٣سنة �أك��) حسب الحالة التعليمية ( ١٥عدد املتعطل�ن (): ٨/٨شكل رقم (
٦٨ ......................... ٢٠١٨سنة �أك��) حسب الحالة التعليمية  ١٥التوزيع النس�� للمتعطل�ن القطري�ن (): ٨/٩شكل رقم (
 -٢٠١٣سنة �أك��) حسب الحالة التعليمية ( ١٥((باأللف)  السكان ��� النشيط�ن اقتصادياً): ٨/١٠شكل رقم (

٢٠١٨(.................................................................................................................................................................................................................................. ٦٩
 سنة �أك�� ) املت�ر��ن للدراسة حسب النوع ١٥عدد القطري�ن ��� النشيط�ن (باأللف) (): ٨/١١شكل رقم (

)٢٠١٣-٢٠١٨(................................................................................................................................................................................................................. ٧٠
-٢٠١٣( سنة �أك��  ) املت�ر��ن للدراسة حسب النوع ١٥نسبة القطري�ن ��� النشيط�ن ( ): ٨/١٢شكل رقم (

٢٠١٨(.................................................................................................................................................................................................................................. ٧٠

 

  
  



الفصل األول

مؤشــــــرات 
عامـــــــة



يتضمن هذا الفصل أهم مؤشرات التعليم العامة التي تقيس مدى تكافؤ فرص التعليم، كمؤشرات األمية 
واإلملام بالقراءة والكتابة والتوزيع النسبي للسكان حسب الحالة التعليمية ) ابتدائي -  إعدادي – ثانوي -  
جامعي فما فوق(  ونسبة اإلناث إلى الذكور في التعليم ،باإلضافة إلى اإلنفاق العام على التعليم )كنسبة مئوية 
من إجمالي اإلنفاق الحكومي(، ويعتمد هذا الفصل على بيانات مسوح القوى العاملة بالعينة وسجالت التعليم، 

ويتناول الفصل البيانات التالية:

الحالة التعليمية للسكان )15 سنة فأكثر(	 	•
نسبة اإلناث إلى الذكور في التعليم	 	•

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة	 	•
معدل األمية	 	•

اإلنفاق على التعليم	 	•



15 التعليم في دولة قطر ملحــة احصــائيـــة ٢٠١٩

 
   

  سنةف�ك��)١٥( الحالةالتعليميةللسكان
مسح القوى العاملة �� عام  نسمة وذلك وفقًا لبيانات السكان منمليون  ٢٫٤ سنة ف����) ١٥( السكانبلغ عدد 

ع�� للسكان فقد بلغت النسبة األ ٢٠١٨لسنة  حسب الحالة التعليميةلتوزيع النس�� للسكان ل. أما بالنسبة ٢٠١٨
أما اإلناث فقد شكلت  %) وذلك من إ�ما�� الذكور حسب الحالة التعليمية،٣٠٫٦عدادية (الذكور �� املرحلة اإل

.حالة التعليمية%) من إ�ما�� اإلناث حسب ال٣١٬٣النسبة األ��� ( فوقمستوى �ام�� فما الحاصالت ع�� 

)رقم١/١شكلالسكان:()١٥(��ف�كسنةالتعليميةالحالة٢٠١٨حسب 



سنة ل والجنس والجنسية ومن خالل هذا الجدول نالحظ التوزيع النس�� للسكان حسب الحالة التعليمية
٢٠١٧/٢٠١٨.

)رقم١/١جدول:(والجنسالتوزيعالجنسيةوالتعليميةالحالةحسبللسكان��النس٢٠١٨  
 ���قطري�ن قطريون  الحالةالتعليمية

إناث ذكور إناث ذكور 
٤٫٢٧٫٦١١٫٤٨٫٠ دوناالبتدائية

٦٫٤٦٫٦٢١٫٣١٤٫٥ ابتدائية
١٦٫٩١٧٫١٣١٫٣٢٠٫١ إعدادية

٤١٫٥٣١٫٨٢١٫٧٢٧٫٦ ثانويةودبلوم
٣١٫٠٣٦٫٩١٤٫٣٢٩٫٨ جا���فمافوق 

  

اإلناثانسبة��التعليمإ��لذكور  

 ٢٥٣ارتفع إ�ما�� الطلبة والطالبات لكافة املراحل التعليمية (رياض األطفال ح�� الجامعة) داخل دولة قطر من 

حيث  ٢٠١٧/٢٠١٨ألف طالب �� السنة الدراسية  ٣٥٠إ��  ٢٠١٢/٢٠١٣ألف طالب وطالبة �� العام الدرا��� 

٥١% و نسبة اإلناث ٤٩بلغت نسبة الذكور،% العام الدرا���١٠٣وقد بلغت نسبة اإلناث للذكور �� % 

  لجميع املراحل التعليمية. ٢٠١٧/٢٠١٨

1% 9%

19%

28%

19%

5%

19%

أمي 

يقرأ ويكتب

إبتدائية

إعدادية

ثانوية

دبلوم

ام�� فما فوق�
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)رقمقطر١/٢شكلدولةداخلالتعليميةاملراحللكافةالطالب���الطالباتنسبة:(  
)٢٠١٢/٢٠١٣ –٢٠١٧/٢٠١٨(  

  
  

بمعدلوالكتابةاإلملامالقراءة  
ارتفاعًا �� نسب اإلملام بالقراءة والكتابة ب�ن السكان  ٢٠١٨أظهرت تقديرات السكان حسب التحصيل العل�� لعام 

و�عت�� املعدل أع�� . ٢٠١٨% �� عام ٩٩٫٠إ��  ٢٠١٣% �� عام ٩٧٫٥سنة ف�ك�� حيث زادت من  ١٥ممن أعمارهم 
وكانت نسبة  .م٢٠١٨�� تقرير التنمية البشرية  تاسعأحتلت املركز ال وال��، %)٩٧٫٠من املعدل لدولة سنغافورة (

قطري�ن بنسبة بسيطة، حيث بلغت ال��� سنة ف�ك��) أقل م��ا لدى  ١٥ن (اإلملام بالقراءة والكتابة لدى القطري�
% لدى ��� القطري�ن.٩٩٫١% مقابل ٩٨٫٦للقطري�ن 

مرتفعة جدًا حيث بلغت  ٢٠١٨سنة) �� العام  ٢٤-١٥القطري�ن الشباب (وكانت نسبة اإلملام القراءة والكتابة لدى 
��� القطري�ن.الشباب % لدى ٩٩٫٢% مقابل ١٠٠٫٠النسبة 

)رقم١/٣شكل���للقطروالكتابةبالقراءةاإلملاممعدل:(١٥����فسنة)٢٠١٣ –٢٠١٨(  
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  معدلاألمية

سنة �����،  ١٥أعمارهم  الذينانخفاضًا �ب��ًا �� نسب األمية ب�ن السكان  ٢٠١٨لعام  النتائج اإلحصائيةأظهرت 
% ١٫٤نسبة لدى الق�ر��نالوكانت  ،٢٠١٨% �� عام ١٫٠إ��  ٢٠١٣عام  % ��٢٫٥من  نسبة األمية حيث انخفضت

ق�ر��ن.ال��� % لدى ٠٫٩مقابل 

منخفضة جدًا حيث بلغت النسبة  ٢٠١٨سنة ) �� العام ٢٤-١٥وكانت نسبة األمية لدى الق�ر��ن الشباب (
ق�ر��ن.ال% لغ�� ٠٫٨% مقابل ٠٫٠٢

)رقم١/٤شكلللسكاناألميةمعدل:(١٥�����سنة)٢٠١٣ –٢٠١٨( 

 
  

)رقم١/٥شكللل�����ناألميةمعدل:(١٥�����سنة)٢٠١٣ –٢٠١٨( 
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  معدلاألمية

سنة �����،  ١٥أعمارهم  الذينانخفاضًا �ب��ًا �� نسب األمية ب�ن السكان  ٢٠١٨لعام  النتائج اإلحصائيةأظهرت 
% ١٫٤نسبة لدى الق�ر��نالوكانت  ،٢٠١٨% �� عام ١٫٠إ��  ٢٠١٣عام  % ��٢٫٥من  نسبة األمية حيث انخفضت

ق�ر��ن.ال��� % لدى ٠٫٩مقابل 

منخفضة جدًا حيث بلغت النسبة  ٢٠١٨سنة ) �� العام ٢٤-١٥وكانت نسبة األمية لدى الق�ر��ن الشباب (
ق�ر��ن.ال% لغ�� ٠٫٨% مقابل ٠٫٠٢

)رقم١/٤شكلللسكاناألميةمعدل:(١٥�����سنة)٢٠١٣ –٢٠١٨( 

 
  

)رقم١/٥شكللل�����ناألميةمعدل:(١٥�����سنة)٢٠١٣ –٢٠١٨( 
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  اإلنفاق���التعليم

ف الّدارسات اإلنفاق ع�� التعليمتعر  عبارة عن النفقات ال�� تصرف ع�� العملية التعليمية ب�وان��ا املختلفة بأنه
حسب أهداف ال��بية وما تتضمنه من الوقت واملال إلنتاج السلع والخدمات.

% ٩٫٣ انخفضت ���وت��� بيانات اإلنفاق الحكومي ع�� التعليم بوزارة التعليم والتعليم العا�� ��� أن نسبة اإلنفاق 
.٢٠١٣ عام% ١٣٫٢كانت  بينما ،من ��ما�� املبالغ املخصصة لإلنفاق ٢٠١٨�� عام 

)رقم١/٦شكل(���اإلنفاق:)الحكومي)التعليماإلنفاق��ا���منمئويةنسبة  
)٢٠١٣-٢٠١٨( 
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الفصل الثاني

رياض األطفال



يتضمن هذا الفصل عدة محاور تخص رياض األطفال، عدد رياض األطفال وعدد األطفال امللتحقين بها سواء 
في الرياض الحكومية والخاصة، ونسبة األطفال القطريين وغير القطريين وعدد األطفال بالنسبة لعدد املدرسين 
ومعدل األطفال للفصول  باإلضافة إلى عدد املدرسين ونسبة القطريين وغير القطريين وأخيرًا معدل االلتحاق 
الصافي واإلجمالي للقطريين وغير القطريين لرياض األطفال، ويعتمد هذا الفصل على بيانات السجالت اإلدارية، 

ويتناول البيانات التالية:

عدد رياض األطفال  	•
عدد الطالب في رياض األطفال 	•

عدد املدرسين في رياض األطفال  	•
معدل االلتحاق الصافي واإلجمالي  	•
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  عددرياضاألطفال

روضة مختلطة عام  ٣٩٤روضة بنات و  ٤٥روضة بن�ن و  ٣٤روضة م��ا  ٤٧٣بلغ مجموع رياض األطفال 
٢٠١٧/٢٠١٨ حيث بلغ معدل النمو وهذا ���� ��� ٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٣/ ٢٠١٢خالل الف��ة ( %٩ السنوي ،(

 ٢٦روضة م��ا  ٣٠١زيادة �� أعداد رياض األطفال مقارنة بالسنوات السابقة حيث كان مجموع رياض األطفال 
 .٢٠١٢/٢٠١٣روضة مختلطة عام  ٢٤٦روضة بنات و  ٢٩روضة بن�ن و 

)رقم٢/١شكلعدد:(األطفالرياضالقطاعحسب  
)٢٠١٢/٢٠١٣–٢٠١٧/٢٠١٨(  

  

  عددالطالب

 ٥٦ ما يقارب ��� ٢٠١٢/٢٠١٣خالل العام الدرا��� ٍل طف ألف ٤٧ارتفع عدد الطالب ا�لت�ق�ن برياض األطفال من 
معدل  ومن جهة ثانية انخفض ،% ��� �طري�ن ٦٨% �طري�ن و  ٣٢م���  ٢٠١٧/٢٠١٨�� العام الدرا��� ٍل طفألف 

 كما، ٢٠١٧/٢٠١٨�� العام الدرا���  لباًطا ١٢���  ٢٠١٢/٢٠١٣�� العام الدرا���  ١٤من  الطلبة لكل مدرس
وبلغت ، ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  طالبًا تقريباً ١٦ ��� ٢٠١٢/٢٠١٣�� العام  ٢٥من  معدل الطالب لكل فصل انخفض

) .  البط ١٠٦. ( أي مقابل كل مئة طالبة هناك ٢٠١٧/٢٠١٨% ��  ١٠٦نسبة الجنس 

)رقم٢/٢شكل:(روضةلكلالفصولعددمتوسط)٢٠١٢/٢٠١٣ –٢٠١٧/٢٠١٨(  
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�� العام الدرا��� آالف طفٍل تقريبًا  ٧أما بالنسبة للرياض الحكومية فقد ازداد عدد األطفال ا���ل�ن من 
% ��� قطري�ن خالل ١٢% قطري�ن و ٨٨، م��م ٢٠١٧/٢٠١٨خالل العام الدرا��� آالف طفٍل  ٩���   ٢٠١٢/٢٠١٣

��� قرابة  ٢٠١٢/٢٠١٣ألف عام  ٤٠ع عدد األطفال �� الرياض الخاصة من ارتفبينما  ،٢٠١٧/٢٠١٨العام الدرا��� 
الحظ من يو. نفسه % ��� قطري�ن العام الدرا���٧٨% قطري�ن و ٢٢، م��م  ٢٠١٧/٢٠١٨ألفًا �� العام الدرا���  ٤٧

.  ٢٠١٧/٢٠١٨��� سنة  ٢٠١٢/٢٠١٣الطالب �� الرياض الخاصة من سنة أعداد الرسم البياني تطور 

)رقم٢/٣شكل:(الطالبعدد(باأللف) والجنسحسبالجنسية  
الخاصةالرياض��)٢٠١٢/٢٠١٣–٢٠١٧/٢٠١٨( 

 
 

)رقم٢/٤شكل:(الطالبعدد(باأللف)و حسبالقطاعالجنسية  
)٢٠١٢/٢٠١٣–٢٠١٧/٢٠١٨(  
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  عدداملدر��ن

خالل  مدرٍس ٤٤٦٩إ��  ٢٠١٢/٢٠١٣خالل العام الدرا���  مدرٍس ٣٣٦٧ارتفع عدد املدرس�ن �� رياض األطفال من 
رياض البن�ن  ��درس�ن امل% ��� قطري�ن. أما بالنسبة �جما�� ٨٥% قطري�ن و ١٥، م��� ٢٠١٧/٢٠١٨العام الدرا��� 

بلغ كما ، مدرسةً ٤٥ًا �� مدرس ٦٣١رياض البنات �� درس�ن املوبلغ إجما�� مدرسًة   ٣٤��  اًمدرس ٤٩٧فقد بلغ 
.٢٠١٧/٢٠١٨خالل العام الدرا���  مدرسةً ٣٩٤  ��  مدرٍس آالف ٣مدرس�ن الرياض املختلطة أك�� من  جما��إ

 ٦٨٩إ��  ٢٠١٢/٢٠١٣مدرسا �� العام الدرا���  ٣٥٠وقد ارتفع عدد املدرس�ن القطري�ن �� رياض األطفال من 
ارتفاع أعداد املدرس�ن ��� القطري�ن %، مقابل ١٤بمعدل نمو سنوي قدره  ٢٠١٧/٢٠١٨مدرسا �� العام الدرا��� 

% خالل الف��ة نفسها.٥مدرسا بمعدل نمو سنوي يقارب  ٣٧٨٠مدرسا إ��  ٣٠١٧من 

)٢/٥شكلالجنسيةحسباألطفالرياض��املدر��نعدد:(  
)٢٠١٢/٢٠١٣–٢٠١٧/٢٠١٨( 

 
 

  معدلااللتحاقال�ا���ا���ا��

إ��  ٥٣٫٨للذكور من بالنسبة الحضانات) فقد ارتفع األطفال (دون  بالنسبة ملعدل االلتحاق ا�جما�� لرياض أما
 ١٫٠حيث بلغ مؤشر املساواة  ،ع�� التوا�� ٢٠١٧/٢٠١٨و  ٢٠١٢/٢٠١٣ألعوام �� ا ٥٥٫٥إ��  ٥٤٫٣ولإلناث من  ٥٧٫١
 ٥٢٫٧ولإلناث من  ٥٦٫٧إ��  ٥١٫٨�ا�� للذكور من  فقد ارتفع معدل االلتحاق ال ومن جهة ثانية. ٢٠١٧/٢٠١٨عام 
ع�� التوا�� ٢٠١٧/٢٠١٨و  ٢٠١٢/٢٠١٣لألعوام  ٥٥إ��  ، ويب�ن ٢٠١٧/٢٠١٨عام  ١٫٠بلغ مؤشر املساواة  كما،

حسب الجنسية.  ٢٠١٧/٢٠١٨إ��  ٢٠١٢/٢٠١٣معدل االلتحاق ال�ا�� وا�جما�� من سنة  )٢/١(الجدول 
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  عدداملدر��ن

خالل  مدرٍس ٤٤٦٩إ��  ٢٠١٢/٢٠١٣خالل العام الدرا���  مدرٍس ٣٣٦٧ارتفع عدد املدرس�ن �� رياض األطفال من 
رياض البن�ن  ��درس�ن امل% ��� قطري�ن. أما بالنسبة �جما�� ٨٥% قطري�ن و ١٥، م��� ٢٠١٧/٢٠١٨العام الدرا��� 

بلغ كما ، مدرسةً ٤٥ًا �� مدرس ٦٣١رياض البنات �� درس�ن املوبلغ إجما�� مدرسًة   ٣٤��  اًمدرس ٤٩٧فقد بلغ 
.٢٠١٧/٢٠١٨خالل العام الدرا���  مدرسةً ٣٩٤  ��  مدرٍس آالف ٣مدرس�ن الرياض املختلطة أك�� من  جما��إ

 ٦٨٩إ��  ٢٠١٢/٢٠١٣مدرسا �� العام الدرا���  ٣٥٠وقد ارتفع عدد املدرس�ن القطري�ن �� رياض األطفال من 
ارتفاع أعداد املدرس�ن ��� القطري�ن %، مقابل ١٤بمعدل نمو سنوي قدره  ٢٠١٧/٢٠١٨مدرسا �� العام الدرا��� 

% خالل الف��ة نفسها.٥مدرسا بمعدل نمو سنوي يقارب  ٣٧٨٠مدرسا إ��  ٣٠١٧من 

)٢/٥شكلالجنسيةحسباألطفالرياض��املدر��نعدد:(  
)٢٠١٢/٢٠١٣–٢٠١٧/٢٠١٨( 

 
 

  معدلااللتحاقال�ا���ا���ا��

إ��  ٥٣٫٨للذكور من بالنسبة الحضانات) فقد ارتفع األطفال (دون  بالنسبة ملعدل االلتحاق ا�جما�� لرياض أما
 ١٫٠حيث بلغ مؤشر املساواة  ،ع�� التوا�� ٢٠١٧/٢٠١٨و  ٢٠١٢/٢٠١٣ألعوام �� ا ٥٥٫٥إ��  ٥٤٫٣ولإلناث من  ٥٧٫١
 ٥٢٫٧ولإلناث من  ٥٦٫٧إ��  ٥١٫٨�ا�� للذكور من  فقد ارتفع معدل االلتحاق ال ومن جهة ثانية. ٢٠١٧/٢٠١٨عام 
ع�� التوا�� ٢٠١٧/٢٠١٨و  ٢٠١٢/٢٠١٣لألعوام  ٥٥إ��  ، ويب�ن ٢٠١٧/٢٠١٨عام  ١٫٠بلغ مؤشر املساواة  كما،

حسب الجنسية.  ٢٠١٧/٢٠١٨إ��  ٢٠١٢/٢٠١٣معدل االلتحاق ال�ا�� وا�جما�� من سنة  )٢/١(الجدول 
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)رقم٢/١جدول:(األطفاللرياض��ال�او��ا�ج�اااللتحاقمعدل 
الجنسية٢٠١٢/٢٠١٣(حسب –٢٠١٧/٢٠١٨(  

  

  

  

  

  

  
)رقم٢/٦شكل:(األطفاللرياض��ا�ج�اااللتحاقمعدل 

  )٢٠١٢/٢٠١٣–٢٠١٧/٢٠١٨( حسبالجنسيةوالجنس
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  معدلااللتحاقال�ا��  معدلااللتحاقا�ج�ا��  السنوات

نوقطري قطري�ن ��� قطريون قطري�ن ��� 

٢٠١٢/٢٠١٣  57.1  52.4  55.9 50.2 

٢٠١٣/٢٠١٤  61.0  54.4  59.9 52.9 

٢٠١٤/٢٠١٥  63.3  60.1  62.7 58.9 

٢٠١٥/٢٠١٦  62.3 63.2 61.8 62.9 

٢٠١٦/٢٠١٧  62.3 55.5 61.8 55.1 

٢٠١٧/٢٠١٨  65.1 53.0 64.5 52.6 



الفصل الثالث

التعليم 
االبتدائي



التعليم االبتدائي، عدد املدارس االبتدائية وعدد الطالب  يتضمن هذا الفصل عدة محاور تخص مرحلة 
امللتحقين بها سواء في املدارس الحكومية واملدارس الخاصة، ونسبة الطالب القطريين وغير القطريين وعدد 
الطالب بالنسبة لعدد املدرسين ومعدل الطالب للفصول باإلضافة إلى عدد املدرسين ونسبة القطريين وغير 
القطريين وأخيرًا معدل االلتحاق الصافي واإلجمالي للقطريين وغير القطريين في التعليم االبتدائي، ويعتمد هذا 

الفصل على بيانات السجالت اإلدارية، ويتناول البيانات التالية:

عدد املدارس االبتدائية  	•
عدد الطالب  	•

عدد املدرسين  	•
معدل االلتحاق الصافي واإلجمالي  	•
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  عدداملدارس

 ٢٠١٧/٢٠١٨مدرسة مختلطة ��  ١٥٤مدرسة بنات و ٦٤مدرسة بن�ن و ٧٠مدرسة م��ا  ٢٨٨بلغ مجموع املدارس 
حيث كان  %٦بمعدل نمو بلغ  . حيث لوحظ زيادة �� أعداد املدارس مقارنة بالسنوات السابقة%٨بمعدل نمو قدره 
 .٢٠١٢/٢٠١٣مدرسة خالل العام الدرا���  ٢١١مجموع املدارس 

)رقم٣/١شكل:(االبتدائيةاملدارسعددالقطاعحسب   
)٢٠١٢/٢٠١٣–٢٠١٧/٢٠١٨( 

 
  عددالطالب

 ١٥٤���  ٢٠١٢/٢٠١٣طالبًا خالل العام الدرا���  ألف ١٠٦ ارتفع عدد الطالب امللت�ق�ن باملرحلة االبتدائية من
كذلك فقد بلغ معدل . % ��� قطري�ن ٧٠% قطري�ن و  ٣٠م���  ٢٠١٧/٢٠١٨طالبًا خالل العام الدرا���  ألف

%١٠٥طالبًا تقريبًا، وبلغت نسبة الجنس  ٢٥، �� ح�ن بلغ معدل الطالب لكل فصل طالباً ١٢الطلبة لكل مدرس 
. ٢٠١٧/٢٠١٨خالل العام الدرا��� 

)رقم٣/٢شكل(:لكلالفصولابتدائيةمتوسطمدرسة)٢٠١٢/٢٠١٣–٢٠١٧/٢٠١٨(  
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% ��� ٤٩% قطري�ن و ٥١، م��� طالٍب ألف ٥٥أما بالنسبة للمدارس الحكومية فقد بلغ عدد الطالب امل��ل�ن 
طالبًا،  ألف ٩٨بينما بلغ عدد الطالب امل��ل�ن �� املدارس الخاصة  ،٢٠١٧/٢٠١٨قطري�ن خالل العام الدرا��� 

.% ��� قطري�ن لنفس العام الدرا���٨٢% قطري�ن و ١٨م��� 

)رقم٣/٣شكل:(الطالبعدد(باأللف)الخاصةاالبتدائيةاملدارس��والجنسيةالجنسحسب 
)٢٠١٢/٢٠١٣ –٢٠١٧/٢٠١٨( 

 
عدد الطالب والطالبات الدارس�ن  نخفضللمرحلة االبتدائية فقد ا ةميأما بالنسبة للمدارس الليلية ومراكز محو األ

نسبة اإلناث  و ارتفعت ٢٠١٧/٢٠١٨�� العام ًة طالبًا وطالب ٣٦٠���  ٢٠١٢/٢٠١٣�� العام الدرا���  ٨٥٩��ا من 
٢٠١٧/٢٠١٨.% �� العام ٨٧���  ٢٠١٢/٢٠١٣% �� عام ٧١من  اتالدارس

  عدداملدر��ن

ألف  ١٣���  ٢٠١٢/٢٠١٣مدرسًا خالل العام الدرا���  ألف ١١ارتفع عدد املدرس�ن �� املرحلة االبتدائية من 
اتحيث بلغ عدد املدرس% ��� قطري�ن.  ٨٣% قطري�ن و  ١٧، م��� م٢٠١٧/٢٠١٨خالل العام الدرا���  مدرٍس 

ألف ُمدرسة ١١ناث قرابة اإل، أالف ُمدرس.  ٣املدرس�ن الذكور قرابة عدد و

)االبتد٣/٤شكلاملرحلة��املدر��نعدد:(والقطاعالجنسيةحسبائية)٢٠١٢/٢٠١٣–٢٠١٧/٢٠١٨( 
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  معدلااللتحاقال�ا��وا�جما��

  ١٠٨٫٤بلغ  ارتفع خالل السنوات املاضية إ�� أن أما بالنسبة ملعدل االلتحاق ا��ما�� للمرحلة االبتدائية فقد
. كذلك فقد بلغ ٢٠١٧/٢٠١٨ لعام ٠٫٩٨املساواة حيث بلغ مؤشر ، ٢٠١٧/٢٠١٨سنة  لإلناث١٠٥٫٧و للذكور 

لنفس العام   ٠٫٩٨بلغ مؤشر املساواة و ٢٠١٧/٢٠١٨لإلناث سنة  ٩٦٫٧وللذكور  ٩٨٫٤معدل االلتحاق ال�ا�� 
���.الدرا

)رقم٣/١جدول:(الجنسيةحسباالبتدائيةللمرحلة��ال�او��ا�جماااللتحاقمعدل  
)٢٠١٢/٢٠١٣ –٢٠١٧/٢٠١٨(  

  
  
  
  
  
  
  

  

 
)رقم٣/٥شكل:(االبتدائيةللمرحلة��ا�جماااللتحاقمعدل 

والجنسالجنسية٢٠١٢/٢٠١٣(حسب –٢٠١٧/٢٠١٨( 
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��� قطري�ن قطريون

املعدل

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

  معدلااللتحاقال�ا��  االلتحاقا�جما��معدل  السنوات
قطريون قطري�ن ��� قطريون قطري�ن ��� 

٢٠١٣/٢٠١٤  100.8 102.7 91.9 93.0 

٢٠١٤/٢٠١٥  102.5 100.4 92.9 90.4 

٢٠١٥/٢٠١٦  103.3  103.9 93.7  94.6 

٢٠١٦/٢٠١٧  102.1 108.0 92.7 98.1 

٢٠١٧/٢٠١٨  101.9 109.4 93.1 98.7 





الفصل الرابع

التعليم 
اإلعدادي



يتضمن هذا الفصل عدة محاور تخص مرحلة التعليم اإلعدادية، عدد املدارس اإلعدادية وعدد الطالب 
امللتحقين بها سواء في املدارس الحكومية واملدارس الخاصة، ونسبة الطالب القطريين وغير القطريين وعدد 
الطالب بالنسبة لعدد املدرسين ومعدل الطالب للفصول باإلضافة إلى عدد املدرسين ونسبة القطريين وغير 
القطريين وأخيرًا معدل االلتحاق الصافي واإلجمالي للقطريين وغير القطريين للتعليم اإلعدادي، ويعتمد هذا 

الفصل على بيانات السجالت اإلدارية، ويتناول البيانات التالية:

عدد املدارس اإلعدادية  	•
عدد الطالب 	•

عدد املدرسين 	•
معدل االلتحاق الصافي واإلجمالي  	•
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  عدداملدارس

مدرسة مختلطة �ي عام  ٩٥مدرسة بنات و  ٣٨مدرسة بن�ن و  ٣٨مدرسة م��ا  ١٧١بلغ مجموع املدارس اإلعدادية 
حيث  ،%٥ قرابة سنويبمعدل نمو زيادة �ي أعداد املدارس مقارنة بالسنوات السابقة  تحيث لوحظ ٢٠١٧/٢٠١٨

 .٢٠١٢/٢٠١٣مدرسة إعدادية خالل العام الدرا���  ١٣٦كان مجموع املدارس 

)رقم٤/١شكل:(اإلعداديةاملدارسالقطاع عددحسب  
)٢٠١٢/٢٠١٣–٢٠١٧/٢٠١٨( 

  
  عددالطالب

 ألف ٥٩إ��  ٢٠١٢/٢٠١٣خالل العام الدرا���  طالٍب ألف ٤٢ارتفع عدد الطالب امللت�ق�ن باملرحلة اإلعدادية من 
٢٠١٧/٢٠١٨خالل العام الدرا���  طالٍب ،بمعدل نمو قطري�ن.  ٦٥% قطري�ن و  ٣٥م���  ،%٧قدره  سنوي ��� %
وبلغت نسبة طالبًا تقريبًا،  ٢٥طالبًا، �ي ح�ن بلغ معدل الطالب لكل فصل  ١٢بلغ معدل الطلبة لكل مدرس  كما

. ٢٠١٧/٢٠١٨ي � % ١٠٥الجنس 

)رقم٤/٢شكل:(إعداديةمدرسةلكلالفصولمتوسط)٢٠١٢/٢٠١٣–٢٠١٧/٢٠١٨(  
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% ��� ٤٦قطري�ن و  %٥٤طالبًا، م���  ألف ٢٨ ��ا أما بالنسبة للمدارس الحكومية فقد بلغ عدد الطالب امل��ل�ن
، ألف طالب ٣١املدارس الخاصة بينما بلغ عدد الطالب امل��ل�ن ��  ٢٠١٧/٢٠١٨قطري�ن خالل العام الدرا��� 

لنفس العام الدرا���.  % ��� قطري�ن٨٢% قطري�ن و ١٨م��� 

)رقم٤/٣شكل:(عددالطالب(باأللف)والجنسيةالجنسحسب  
الخاصةاإلعداديةاملدارس��)٢٠١٢/٢٠١٣ –٢٠١٧/٢٠١٨( 

 
عدد الطالب والطالبات الدارس�ن  نخفضعدادية فقد اأما بالنسبة للمدارس الليلية ومراكز محو األميه للمرحلة اإل

.% إناث ٧٦% ذكور و  ٢٤م���  ٢٠١٧/٢٠١٨��  ٣٠٥إ��  ٢٠١٢/٢٠١٣�� العام الدرا���  ١٣٠٩��ا من 

  عدداملدر��ن

 مدرٍس الفآ ٥إ��  ٢٠١٢/٢٠١٣خالل العام الدرا���  مدرٍس الفآ ٤عدد املدرس�ن �� املرحلة اإلعدادية من  ارتفع
ناث حوا�� اإلاملدرسات حيث بلغ عدد  ،% ��� قطري�ن ٨٧% قطري�ن و  ١٣م���  ٢٠١٧/٢٠١٨خالل العام الدرا��� 

  لفي ُمدرس.أاملدرس�ن الذكور بينما بلغ عدد الف ُمدرسة آ ثالثة

)٤/٤شكلوالقطاعالجنسيةحسباإلعداديةاملرحلة��املدر��نعدد:(  
)٢٠١٢/٢٠١٣–٢٠١٧/٢٠١٨(  
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  معدلااللتحاقال�ا��واإلجما��

لإلناث سنة  ١٠١٫٢وللذكور  ١٠٤٫٣أما بالنسبة ملعدل االلتحاق اإل�ما�� للمرحلة اإلعدادية فقد بلغ 
للذكور  ٨٥٫٤بلغ معدل االلتحاق ال�ا��  كمام. ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  ٠٫٩٧ حيث بلغ مؤشر املساواة ، ٢٠١٧/٢٠١٨

.لنفس العام الدرا��� ٠٫٩٨مؤشر املساواة  ، وقد بلغ٢٠١٨/ ٢٠١٧سنة لإلناث  ٨٤٫١و

)رقم٤/١جدول(:الجنسيةحسباإلعداديةللمرحلة��ال�او��اإلجماااللتحاقمعدل 
)٢٠١٢/٢٠١٣ –٢٠١٧/٢٠١٨( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
)رقم٤/٥شكل:(اإلعداديةللمرحلة��اإلجماااللتحاقمعدل 

والجنسالجنسية٢٠١٢/٢٠١٣(حسب –٢٠١٧/٢٠١٨( 
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2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

  معدلااللتحاقال�ا��  االلتحاقاإلجما��معدل  السنوات
نوقطري قطري�ن ��� قطريون قطري�ن ��� 

٢٠١٢/٢٠١٣  98.3 100.0 81.3 82.8 

٢٠١٣/٢٠١٤  100.1 99.0 82.5 82.0 

٢٠١٤/٢٠١٥  98.3 95.5 80.3 78.8 

٢٠١٥/٢٠١٦  100.9 95.2 83.0 79.3 

٢٠١٦/٢٠١٧  105.2 102.4 84.2 85.2 

٢٠١٧/٢٠١٨  104.5 102.0 84.3 85.0 
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  معدلااللتحاقال�ا��واإلجما��

لإلناث سنة  ١٠١٫٢وللذكور  ١٠٤٫٣أما بالنسبة ملعدل االلتحاق اإل�ما�� للمرحلة اإلعدادية فقد بلغ 
للذكور  ٨٥٫٤بلغ معدل االلتحاق ال�ا��  كمام. ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  ٠٫٩٧ حيث بلغ مؤشر املساواة ، ٢٠١٧/٢٠١٨

.لنفس العام الدرا��� ٠٫٩٨مؤشر املساواة  ، وقد بلغ٢٠١٨/ ٢٠١٧سنة لإلناث  ٨٤٫١و

)رقم٤/١جدول(:الجنسيةحسباإلعداديةللمرحلة��ال�او��اإلجماااللتحاقمعدل 
)٢٠١٢/٢٠١٣ –٢٠١٧/٢٠١٨( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
)رقم٤/٥شكل:(اإلعداديةللمرحلة��اإلجماااللتحاقمعدل 

والجنسالجنسية٢٠١٢/٢٠١٣(حسب –٢٠١٧/٢٠١٨( 
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2016/2017

2017/2018

  معدلااللتحاقال�ا��  االلتحاقاإلجما��معدل  السنوات
نوقطري قطري�ن ��� قطريون قطري�ن ��� 

٢٠١٢/٢٠١٣  98.3 100.0 81.3 82.8 

٢٠١٣/٢٠١٤  100.1 99.0 82.5 82.0 

٢٠١٤/٢٠١٥  98.3 95.5 80.3 78.8 

٢٠١٥/٢٠١٦  100.9 95.2 83.0 79.3 

٢٠١٦/٢٠١٧  105.2 102.4 84.2 85.2 

٢٠١٧/٢٠١٨  104.5 102.0 84.3 85.0 





الفصل الخامس

التعليم 
الثانوي



يبين هذا الفصل أهم املؤشرات املتعلقة بمرحلة التعليم الثانوي خالل الفترة )2013/2012 - 2018/2017(، 
من خالل تطور أعداد املدارس الحكومية والخاصة وتوضيح التباين بين معدالت االلتحاق اإلجمالية والصافية 
للطالب الثانويين ومدى متوسط الطالب لكل مدرس وتفاوت عدد الطالب القطريين وغير القطريين وتطور 
أعداد املدرسين وتناقص أعداد الناجحين في الشهادة الثانوية باملدارس املسائية واملنازل. ويتناول هذا الفصل 

املوضوعات التالية:

املدارس الثانوية	 	•
عدد الطالب	 	•

عدد الناجحين في الشهادة الثانوية	 	•
عدد املدرسين في املرحلة الثانوية	 	•

معدل االلتحاق الصافي واإلجمالي  	•
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  ملدارسالثانويةا

مدرسة مختلطة �� عام  ٧٤مدرسة بنات و  ٣٤مدرسة بن�ن و  ٤١مدرسة م��ا  ١٤٩ة بلغ مجموع املدارس الثانوي
% حيث ٥ قدره سنويحيث لوحظ زيادة �� أعداد املدارس مقارنة بالسنوات السابقة بمعدل نمو  ٢٠١٧/٢٠١٨

. ٢٠١٢/٢٠١٣ية خالل العام الدرا��� ثانومدرسة  ١١٩كان مجموع املدارس 

)رقم٥/١شكلاملدارسعدد:(الثانويةالقطاعحسب  
)٢٠١٢/٢٠١٣-٢٠١٧/٢٠١٨( 

 
الطالبعدد  

ألف  ٤٨���  ٢٠١٢/٢٠١٣خالل العام الدرا���  ألف طالٍب ٣٧ية من لطالب امللت�ق�ن باملرحلة الثانوارتفع عدد ا
% ��� قطري�ن.  ٦٣% قطري�ن و ٣٧م���  ،%٦قدره سنوي بمعدل نمو ، ٢٠١٧/٢٠١٨طالٍب خالل العام الدرا��� 

وبلغت نسبة طالبًا تقريبًا،  ٢٣، �� ح�ن بلغ معدل الطالب لكل فصل طالب ١٠بلغ معدل الطلبة لكل مدرس  كما
. ٢٠١٧/٢٠١٨% ��  ١٠٦الجنس 

)رقم٥/٢شكل:(الطالبعدد(باأللف)الجنسيةحسب)٢٠١٢/٢٠١٣–٢٠١٧/٢٠١٨(  
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% ��� ٤٦% قطري�ن و ٥٤، م��� ألف طالٍب ٢٦أما بالنسبة للمدارس الحكومية فقد بلغ عدد الطالب امل��ل�ن ��ا 
ألف طالب،  ٢٢بينما بلغ عدد الطالب امل��ل�ن �� املدارس الخاصة  ٢٠١٧/٢٠١٨قطري�ن خالل العام الدرا��� 

% ��� قطري�ن لنفس العام الدرا���. ٨٣قطري�ن و % ١٧م��� 

)رقم٥/٣شكل:(عددالطالب(باأللف)حسبالقطاعوالجنسية)٢٠١٢/٢٠١٣–٢٠١٧/٢٠١٨(  

  

ألف  ٢٦ن من �عداد الدراسأ تأما بالنسبة للمدارس الليلية ومراكز محو األميه للمرحلة الثانوية فقد انخفض
% إناث.٦٦% ذكور و ٣٤م��� ، ٢٠١٧/٢٠١٨عام طالب وطالبة  ستمائة  إ�� ٢٠١٢/٢٠١٣عام  طالب وطالبة

  ن��الشهادةالثانوية�عددالناجح
م ٢٠١٢/٢٠١٣م، حيث ارتفع عن عام ٢٠١٧/٢٠١٨عام  ألف طالب ١٥بلغ عدد امل��ل�ن �� مرحلة الثالث ثانوي 

 ٢٠١٦/٢٠١٧و  ٢٠١٥/٢٠١٦عامي مقارنة بن بالثانوية العامة ��ما�� عدد الناجحإألف. وقد ارتفع  ١١والذي بلغ 
% والناجحات ٤٧بلغت نسبة الناجح�ن  وقد م،٢٠١٧/٢٠١٨ناجح وناجحة عام  ١٣�� إألف ناجح وناجحة  ١٢من 
٥٣.%

)رقمشكل٥/٤:(الناجحعددالعامة�الطالبالثانوية��نوالجنسالجنسيةحسب  
)٢٠١٢/٢٠١٣ -٢٠١٧/٢٠١٨(  
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���املدرعدد  

الف آ ٥���  ٢٠١٢/٢٠١٣الف مدرس ومدرسة خالل العام الدرا��� آ ٤ارتفع عدد املدرس�ن �� املرحلة الثانوية من 
املدرساتحيث بلغ عدد % ��� قطري�ن.  ٩١% قطري�ن و ٩م���  ٢٠١٧/٢٠١٨ومدرسة خالل العام الدرا���  مدرٍس 

الفآ ٣حوا�� ناث اإل ألفياملدرس�ن الذكور بلغ عدد ُمدرسة و درس.ُم 

)رقم٥/٥شكل:(الثانويةاملدارس�����املدرعدد)٢٠١٢/٢٠١٣–٢٠١٧/٢٠١٨(  

  
  

  معدلااللتحاقال�ا��وا�جما��

، ٢٠١٧/٢٠١٨سنة لإلناث   ٩٩٫٣وللذكور   ١٠٠٫٨أما بالنسبة ملعدل االلتحاق اإل�ما�� للمرحلة الثانوية فقد بلغ 
إلناث للذكور وا ٨٠٫٧و ٧٩٫٥بلغ معدل االلتحاق ال�ا��  كمام. ٢٠١٧/٢٠١٨عام  ٠٫٩٩بلغ مؤشر املساواة   وقد
.لنفس العام الدرا��� ١٫٠مؤشر املساواة  ع�� التوا��، وبلغ ٢٠١٨/ ٢٠١٧ عام

  
)رقم٥/١جدول(:الجنسيةحسبالثانويةللمرحلة��ال�او��ا�جماااللتحاقمعدل 

)٢٠١٢/٢٠١٣ –٢٠١٧/٢٠١٨( 
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  معدلااللتحاقال�ا��  االلتحاقا�جما��معدل  السنوات
نوقطري قطري�ن ��� قطريون قطري�ن ��� 

٢٠١٢/٢٠١٣  96.8 94.0 76.7 75.9 

٢٠١٣/٢٠١٤  92.7 98.4 74.4 80.5 

٢٠١٤/٢٠١٥  95.8 97.0 76.3 78.8 

٢٠١٥/٢٠١٦  98.9 92.9 76.8 75.0 

٢٠١٦/٢٠١٧  99.9 97.8 76.6 79.2 

٢٠١٧/٢٠١٨  100.1 100.0 77.6 81.6 
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���املدرعدد  

الف آ ٥���  ٢٠١٢/٢٠١٣الف مدرس ومدرسة خالل العام الدرا��� آ ٤ارتفع عدد املدرس�ن �� املرحلة الثانوية من 
املدرساتحيث بلغ عدد % ��� قطري�ن.  ٩١% قطري�ن و ٩م���  ٢٠١٧/٢٠١٨ومدرسة خالل العام الدرا���  مدرٍس 

الفآ ٣حوا�� ناث اإل ألفياملدرس�ن الذكور بلغ عدد ُمدرسة و درس.ُم 

)رقم٥/٥شكل:(الثانويةاملدارس�����املدرعدد)٢٠١٢/٢٠١٣–٢٠١٧/٢٠١٨(  

  
  

  معدلااللتحاقال�ا��وا�جما��

، ٢٠١٧/٢٠١٨سنة لإلناث   ٩٩٫٣وللذكور   ١٠٠٫٨أما بالنسبة ملعدل االلتحاق اإل�ما�� للمرحلة الثانوية فقد بلغ 
إلناث للذكور وا ٨٠٫٧و ٧٩٫٥بلغ معدل االلتحاق ال�ا��  كمام. ٢٠١٧/٢٠١٨عام  ٠٫٩٩بلغ مؤشر املساواة   وقد
.لنفس العام الدرا��� ١٫٠مؤشر املساواة  ع�� التوا��، وبلغ ٢٠١٨/ ٢٠١٧ عام

  
)رقم٥/١جدول(:الجنسيةحسبالثانويةللمرحلة��ال�او��ا�جماااللتحاقمعدل 

)٢٠١٢/٢٠١٣ –٢٠١٧/٢٠١٨( 
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)رقم٥/٦شكل:(والجنسالجنسيةحسبالثانويةللمرحلة��ا��ماااللتحاقمعدل  
)٢٠١٢/٢٠١٣ -٢٠١٧/٢٠١٨(  
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الفصل السادس

التعليم 
الجامعي 



يناقش هذا الفصل أهم املؤشرات املتعلقة بالتعليم الجامعي خالل الفترة )2013/2012- 2018/2017(، من 
تطور عدد الجامعات ومعدالت االلتحاق الصافية واإلجمالية وازدياد أعداد الطالب امللتحقين بالجامعات. 
وتباين أعداد خريجي الجامعات الحكومية والخاصة، وأيضًا تطور أعداد الهيئة التدريسية وبيانات املبعوثين 

القطريين، ويتناول الفصل البيانات التالية:

التعليم الجامعي	 	•
معدل االلتحاق اإلجمالي  	•

الطالب امللتحقين بالجامعات داخل دولة قطر  	•
الطالب املبتعثين خارج الدولة 	  	•

خريجو الجامعات	 	•
خريجو البعثات الخارجية	 	•

الهيئة التدريسية بالجامعات 	•
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 التعليمالجام��

عام �� جامعة وكلية  ١٩ إ�� ٢٠١٢/٢٠١٣�� عام  ١٦�� دولة قطر من  عدد الجامعات الحكومية والخاصة ارتفع
٢٠١٧/٢٠١٨ ،حيث بلغ معدل النمو ومع ثبات عدد الجامعات الحكومية خالل السنوات ا�خ��ة % ، ٣ السنوي

جامعة  ١٧إ��  ١٤(جامعت�ن فقط : جامعة قطر و كلية املجتمع ) إال أن عدد الجامعات و الكليات الخاصة زاد من 
خاصة . 

)رقم٦/١شكل:(والكلياتالجامعاتعدد  
)القطاع٢٠١٢/٢٠١٣حسب–٢٠١٧/٢٠١٨(  

  
  )١(ا��معدلااللتحاقاإلجم

لإلناث. وي�ب�ن من  %٦٨٫٢للذكور و  %٨٫٥، حيث بلغ ٢٠١٧/٢٠١٨عام % ٢١٫٢ق ا�جما�� بلغ معدل االلتحا
�� عام  ١٠٫٠بلغ  مرات، كما أن مؤشر املساواة ٨ن معدل االلتحاق ا�جما�� لإلناث �� تزايد ويفوق الذكور أالرسم 
٢٠١٧/٢٠١٨.

)رقم٦/٢شكل:()الجنسحسب��اإلجماااللتحاق٢٠١٢/٢٠١٣معدل–٢٠١٧/٢٠١٨(  

  
                                                            

  ) يشمل الطالب المسجلين في الجامعات داخل قطر والمبتعثين للخارج المسجلين في وزارة التعليم والتعليم العالي١(
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بالجامعاتا�ل��ق�نقطرالطالبداخل  

حيث بلغ معدل  ٢٠١٨/ ٢٠١٧الفًا عام  ٣٤�� إ ٢٠١٢/٢٠١٣الفًا عام  ٢١لجامعات من ازداد عدد ا�لت���� با
بلغت نسبة ال�طر��� ا�لت����  وقد،  )٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٢/٢٠١٣% خالل الف��� ( ٣النمو السنوي قرابة 

.  ٢٠١٧/٢٠١٨عام �� جما�� ا�لت���� إمن % ٤٤و ��� ال�طر��� % ٦٦بالجامعات 

)رقم٦/٣شكل:(عددبالجامعاتا�ل��ق�نالطالب(باأللف)والجنسالجنسيةحسب  
)٢٠١٢/٢٠١٣–٢٠١٧/٢٠١٨(  

  
داخل قطر من  الخاصة و �� الجامعات الحكومية ما�� الطالبجإالداخل من إ�� وقد ارتفعت نسبة االبتعاث 

لف��� الزمنية للطالبات وذلك من إجما�� ا% ١٤٫٤% إ�� ٦٫٧ومن  من إجما�� الطالب الذكور % ٥٫٦% إ�� ٣٫٥
 ذا��ا.

)رقم٦/٤شكل:(عددبالجامعاتا�ل��ق�نالطالب(باأللف)القطاعحسب  
)٢٠١٢/٢٠١٣–٢٠١٧/٢٠١٨( 
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املبتعثون  

��� خمسة  ٢٠١٢/٢٠١٣عام  مبتعٍث ألفي حيث ارتفع عددهم منتزايدًا مهمًا، ن �ن القطري�املبتعث شهدت أعداد 
٧٤اإلناث املبتعثات مرتفعة نسبة كانت . وقد  %١٨بمعدل زيادة سنوية قدرها  ٢٠١٧/٢٠١٨عام  آالف مبتعٍث %

املبعو��ن  ت نسبة. وتب�ن أن معظم البعثات داخلية حيث بلغ٢٠١٧/٢٠١٨عام  %٢٦مقارنة بنسبة الذكور 
% من ٨٦% من �جما�� املبتعثون ، وتعود النسبة االع�� لإلناث املبعو��ن للداخل بنسبة ٧٨ داخلالقطري�ن لل

�جما�� القطري�ن املبعو��ن �� الداخل.

)رقم٦/٥شكل:(الدولةخارج/داخلالقطريوناملبتعثونعدد  
)الجنس٢٠١٢/٢٠١٣حسب–٢٠١٧/٢٠١٨( 

 

  نخارجالدولةو املبتعثالطالب

النسبة األع��  وكانت. ٢٠١٧/٢٠١٨خالل العام الدرا���  اًطالب ١١٣٨ارتفع عدد الطالب املبتعث�ن خارج الدولة ��� 
 % من �جما�� الطالب املبتعث�ن �� الخارج .٣٣% ولإلناث م��م ٦٧للبعثات الخارجية تعود للذكور بنسبة 

 من �جما�� دول االبتعاث ، حيث ارتفعت نسبة العدد األ��� أن اململكة املتحدة تحتل  )٦/١( رقم و���� الجدول
املبتعث�ن للدول وهو ما يفوق  ٢٠١٧/٢٠١٨ عام% ل٧٢���  ٢٠١٢/٢٠١٣% لعام ٥٢االبتعاث للملكة املتحدة من 

األخرى.

  االبتعاث(أع��ثالثةدول)بلدللخارجحسباملبتعث�نالطالبعدد:)٦/١(جدول 

٢٠١٣  الدولة ٢٠١٨  

٥١٨٨١٦  اململكةاملتحدة 
٣٢٨  الوالياتاملتحدةاألمريكية ٢٣٤

٤٧  فرنسا ١٤
٩٥  أخرى  ٧٤ 
  ١١٣٨  ٩٨٨  املجموع
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 ٢٠١٧/٢٠١٨% عام ٨٤���   ٢٠١٢/٢٠١٣% عام ٥٥وارتفع عدد الطالب ا�بتع��ن للخارج بدرجة البكالوريوس من 
% ع�� التوا�� عام ٣% و ٦، أما درجة ا�اجست�� و الدكتوراه فبلغت نس���  الخارجمن �جما�� ا�بتع��ن ��� 

٢٠١٧/٢٠١٨  .

)رقم٦/٦شكل:(عددالعلميةالدرجةحسبللخارجا��تع��ن 
)٢٠١٢/٢٠١٣-٢٠١٧/٢٠١٨( 



الجامعاتخريجو  

. ٢٠١٢/٢٠١٣وهو ما يفوق �عف�ن الخريج�ن عام  ،٢٠١٧/٢٠١٨عام  خريٍج آالف ٦زاد عدد خري�� الجامعات ��� 
حيث الذكور والخريجات ��� القطريات، الخريج�ن مقارنة مع ا�ع��  ��ن نسبة الخريجات القطريات كما يالحظ أ

. ٢٠١٧/٢٠١٨عام % ع�� التوا�� ٢٥% و ٣٣و % ٤٢نس��� بلغت 

)رقم٦/٧شكل:(عددالجامعات��خري  
)والجنسالجنسية٢٠١٢/٢٠١٣حسب–٢٠١٧/٢٠١٨( 
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، بينما كان االرتفاع طفيفًا لحكومية بشكل �ب�� خالل ���ة املقارنة خري�� الجامعات اأعداد  )ارتفاع٦/٨(ويتضح من الشكل 

% من إجما�� خري�� الجامعات عام ٧٠ حكومية، حيث بلغت نسبة خري�� الجامعات المعات الخاصة الجا بالنسبة لخري��

، حكوميةجما�� خري�� الجامعات الإمن  %٦٥الخريج�ن القطري�ن من الجامعات الحكومية نسبة  ت. و بلغ٢٠١٧/٢٠١٨

من إجما�� الخريج�ن القطري�ن. ٢٠١٧/٢٠١٨% عام ٧٧ تهنسبما  ناثإلا وشكلت

)رقم٦/٨شكل:( )القطاعحسبالجامعاتخري�ي٢٠١٢/٢٠١٣عدد–٢٠١٧/٢٠١٨( 

  
  كليةخريجوالجامعاتوالكلياتحسبال

يمثلون أغلبية خري�� الجامعات داب و العلوم اآل ةكلي منجامعة قطر �� ي) أن خر٦/٩�ش�� بيانات الشكل (
% ٢٠نسبة ما كلية اإلدارة و االقتصاد تمثل  %، ٢١، تل��ا كلية املجتمع ال�� تمثل ما نسبته %٢٧الحكومية بنسبة

. ٢٠١٧/٢٠١٨عام %  ١% و ٨لكلية الهندسة، وتتفاوت با�� الكليات ب�ن % ١٣مقابل 

)رقم٦/٩شكل:(ل��ال�سيخري�التوزيعالحكوميةالجامعات  
الكلية٢٠١٧/٢٠١٨حسب  
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من �جما��  %٥٠ته نسبما  مؤسسة قطر  مثل خريجوقد الجامعات الخاصة و ) أعداد خري��٦/١٠�ب�� الشكل (
وتمثل الجامعات والكليات الخاصة %٣١ل��ا كلية شمال األطلنطي بنسبة ت، �� الكليات والجامعات الخاصةيخر ،

.٢٠١٧/٢٠١٨عام  %١٩األخرى النسبة املتبقية 

)رقم٦/١٠شكل:(الخاصةالجامعات��خريعدد  
)الكلية٢٠١٢/٢٠١٣حسب–٢٠١٧/٢٠١٨(  

  
البعثاتالخارجيةخريجو  

 ٤٠٧ا��  ٢٠١٢/٢٠١٣عام  ١١٠من بمعدل ثالثة أضعاف خالل السنوات األخ��� (ارتفع عدد الخريج�� القطري�� 
، حيث بلغت نسب��� البعثات الخارجيةالنسبة األ��� من �جما�� الخريج�� من الذكور  وشكل . )٢٠١٧/٢٠١٨عام 
. )٦/١١(شكل  ٢٠١٧/٢٠١٨% عام ٦٩

)رقم٦/١١شكل:(الخريجعدد�الدولةخارجبعثاتمنال�طري�نن  
)الجنس٢٠١٢/٢٠١٣حسب–٢٠١٧/٢٠١٨( 
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العلميةالدرجةحسبالدولةخارجبعثاتمنالخريجونعدد  

فبلغت  هالدكتورا. أما درجة ا�اجست�� و%٦٢درجة البكالوريوس  خريجوهم ك�� ألالنسبة ا) أن ٦/١٢ويظهر الشكل (

. ٢٠١٧/٢٠١٨ع�� التوا�� عام إجما�� الخريج�ن الق�ري�ن من البعثات الخارجية  من %٢% و ٥نسب��م 

)رقم٦/١٢شكل:(ن�الخريجعددمنبعثاتخارجالدولة  
  )٢٠١٢/٢٠١٣–٢٠١٧/٢٠١٨(العلميةالدرجةحسب


ت بلغ حيث من الخريج�ن الذكورالهندسة أع�� نسبة  خريجو، احتل بالنسبة ل�خرج�ن حسب مجاالت الدراسة أما
. ٢٠١٧/٢٠١٨الخريجون الذكور لعام من إجما�� % ١٦بنسبة  إدارة األعمال و التسويقخريجو ، يليه %٣١

النسبة لكل و الهندسة حيث بلغت النسب األع�� �جا�� إدارة اعمال و تسويق  تالخريجات فقد ظهراإلناث أما 
% من إجما�� الخريجات اإلناث لعام ١١االتصال و الصحافة بنسبة  تل��ا الخريجات �� مجال   %١٩ م��ما
٢٠١٧/٢٠١٨   .

)رقم٦/١٣شكل:(��ال�سالتوزيعيخري�لالذكورالبعثات
  م٢٠١٧/٢٠١٨حسبمجاالتالدراسة

)رقم٦/١٤شكل:(ل��ال�سيخري�التوزيعالبعثات
الدراسةمجاالتحسبم٢٠١٧/٢٠١٨اإلناث  
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بالجامعاتالتدريسيةالهيئة  

 مقارنة ٢٠١٧/٢٠١٨عام عامل  ٢٤٠٠ك�� من أ�� إ ارتفع هيئة التدريسالعامل�ن �� عدد  ) أن٦/١٥يفيد الشكل (
 ���ن نسبة أيتضح كما  % خالل ���� املقارنة.٦وذلك بمعدل نمو سنوي قدره  ٢٠١٣ /٢٠١٢عددهم عام ب

العامل�ن �� إ�ما��  %لإلناث من٢٦مقابل % م��م ٦١الذكور ت نسبة ، وقد بلغأع�� من نسبة الق����ن الق����ن
% من إ�ما�� هيئة التدريس ١٣، بينما بلغت نسبة الق����ن ٢٠١٧/٢٠١٨لجامعات عام باهيئة التدريس 

نفسه. عام�� البالجامعات 

)رقم٦/١٥شكل:(والجنسالجنسيةحسببالجامعاتالتدريسيةالهيئة��العامل�نعدد  
)٢٠١٢/٢٠١٣–٢٠١٧/٢٠١٨(  

  
  

 ١٣٥٨الحكومية ارتفع إ��  ليات) أن عدد العامل�ن ��يئة التدريس �� الجامعات والك٦/١٦( الشكل بيانات �ش��
 ٢٠١٢/٢٠١٣ عام عامال ٩٦٩ من ارتفاع مقابل ،٢٠١٢/٢٠١٣ عام عامال ٨٢٤مقارنة ب  ٢٠١٧/٢٠١٨عامال عام 

البيانات أن نسبة العامل�ن ��يئة  تفيد كما. الخاصة والكليات الجامعات لدى ٢٠١٧/٢٠١٨عام  عامال ١٠٧٧ إ��
والكليات الخاصة  ت% �� الجامعا٤٤% مقارنة بنسبة ٥٦نسبته  ماالتدريس �� الجامعات والكليات الحكومية تمثل 

.    ٢٠١٧/٢٠١٨تدريس عام من إ�ما�� العامل�ن ��يئة ال

  ��الهيئةالتدريسيةبالجامعاتحسبالقطاعالعاملون :)٦/١٦(شكلرقم
)٢٠١٢/٢٠١٣–٢٠١٧/٢٠١٨( 
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الفصل السابع

التدريب 



يظهر هذا الفصل أهم املؤشرات املتعلقة بالتدريب خالل الفترة )2013-2018(، مثل عدد املتدربين، وتباين 
عددهم حسب الجنسية والجنس، وفئات األعمار األكثر للمتدربين، وتركزهم في بعض مجاالت التدريب، ومدى 
توزيعهم في مراكز التدريب الحكومي والخاص، وتطور أعداد املدربين خاصًة اإلناث، وحالة املتدربين العلمية 

والتعليمية. ويتناول الفصل البيانات التالية:

املتدربين  	•
املراكز التدريبية  	•

املدربون 	•
البرامج التدريبية  	•
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  ن�عدداملتدرب

 ٢٨٦إ��  ٢٠١٣ألف متدرب عام  ٢٠٢�ن �� املراكز التدريبية ارتفع من عدد املتدرب) أن ٧/١تفيد بيانات الشكل (
إ��  ٢٠١٥وقد انخفض العدد �� سنة  % خالل ���� املقارنة،٧سنوي قدره معدل نمو ب ،٢٠١٨ألف متدرب عام 

. ٢٠١٨إ��  ٢٠١٦ألف، ثم عاود االرتفاع �� الف��� من  ١٩٦

)رقم٧/١شكل:(املتدرب�نعدد(باأللف))٢٠١٨-٢٠١٣(  

  
  املتدربونحسبالجنسيةوالجنس

 ٤٩ن من كال ا�����ن والذي يبلغ ) إ�� وجود  ارتفاع تدري�� �� عدد املتدرب�ن القطري�٧/٢�ش�� بيانات الشكل (
 ارتفع ا، كم٢٠١٨ألف عام  ٢٤ا��  ٢٠١٣ألف عام  ١٤طريون الذكور من ألف متدرب، حيث ارتفع املتدربون الق

ن ��� القطري�ن �املتدربارتفع عدد بينما  ،٢٠١٨ألفًا عام  ٢٥إ��  ٢٠١٣ألفًا عام  ١٦بات القطريات من املتدرعدد 
ألفًا عام  ٦٨، و انخفض عدد املتدربات اإلناث من ٢٠١٨ألفًا عام  ١٧٠إ��  ٢٠١٣ آالف عام ١٠٣الذكور من 

.  ٢٠١٨ألفًا عام  ٦٧إ��  ٢٠١٣

)رقم٧/٢شكل:(املتدرب�نعدد(باأللف))والجنسالجنسية٢٠١٨- ٢٠١٣حسب(  
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  املتدربونحسبالفئاتالعمرية

رات بالدو ��� التحاقاًأ )٣٩-٢٥(الفئة العمرية ) ��� أن  ٧/٣وفيما يتعلق بالفئة العمرية، �ش�� بيانات الشكل (
سنة  ٤٠(فئة العمر �� بالعمل، يل��ا املتدربون  اًلتحاقا��� ألالعمر ا تمثلة من ���ها من الفئات العمرية ويالتدريب
فئة �� ن �ألعداد املتدرب تفاوت طفيفيضًا أ. ويالحظ ًا ع�� التوا�� ألف ٨٨و  اًألف ١٧٤، حيث بلغ عددهم ف����)

سنة ) خالل الف��� الزمنية نفسها .  ١٨و فئة العمر ( أقل من  )٢٤-١٨(الشباب 

)رقم٧/٣شكل:(املتدرب�نعدد(باأللف))العمريةالفئات٢٠١٨- ٢٠١٣حسب(  


  املتدربونومجالالتدريب

��يليه مجال التدريب  ،%٤٤مجال النقل الجوي ��  ٢٠١٨) ��� أن النسبة األ��� من املتدرب�ن عام ٧/٤الشكل ( �ش
.٢٠١٨من �جما�� املتدرب�ن سنة % ١٣ ةسببنمجال األمن والسالم املهنية  ، ثم%٢٢ بنسبةاإلداري 

)رقم٧/٤شكل:( املتدربونعدد(باأللف)التدريبمجالأحسب)ست��مجاالتع(،م٢٠١٨  
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  العمليةالحالةحسبالخاصةالتدريبيةاملراكز��املتدربون 

بينما  ،٢٠١٨% عام ٨٧عمل بلغت  لد���الذين ن �� الجهات الخاصة �املتدربنسبة أن ) ٧/٥�ش�� بيانات الشكل (
.٢٠١٨آالف عام  ٣عمل إ��  ن الذين ليس لد����عدد املتدرب نخفضا

)رقم٧/٥شكل:(عدداملتدرب�ن(باأللف)املراكز��)العمليةالحالةحسبالخاصة٢٠١٨- ٢٠١٣التدريبية(  


بينما،  ٢٠١٨% عام ٧٤�� إ ٢٠١٣% عام ٥٠ن امللت���ن بالدورات �� الجهات الخاصة من �ارتفعت نسبة الجامعيو 

 ٢٠١٨% عام ٥ا��  ٢٠١٣% عام ٢١قل من الثانوي امللت���ن بالدورات �� الجهات الخاصة من ألانخفضت نسبة ا
. )٧/٦(شكل 

)رقم٧/٦شكل:(املتدرب�نعدد(باأللف))التعليميةالحالةحسبالخاصةالتدريبيةاملراكز��٢٠١٨-٢٠١٣(  
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  املراكزالتدريبيةوجهةالتدريب

، ٢٠١٨-٢٠١٣السنوات ي الدولة خالل النسبة ا�ك�� �تحتل املراكز التدريبية الخاصة  ) أن٧/٧تفيد بيانات الشكل (
% من إجما�ي ١٨واملؤسسات الحكومية للوزارات % ١٨م��ا  % لبا�ي جهات التدريب٣١% مقابل ٦٩بلغت  وقد

.٢٠١٨جهات التدريب عام 

)رقم٧/٧شكل:()التدريبجهةحسبالتدريبيةاملراكز٢٠١٨- ٢٠١٣عدد(  



  دربونحسبالجنسامل

ن �درب)، حيث مثل للم٧/٨بفارق كب��  (شكل  اإلناث عدد ن باملراكز التدريبية �امللتحق ن الذكور�درباملعدد يفوق 
% للذكور ٨١وقد ارتفعت تلك النسبة مع الزمن لتصل إ��   ٢٠١٣% من إجما�ي املتدرب�ن عام ٧٩ما نسبته الذكور 
 ٣٠٧إ��  ٢٠١٣بة عام متدر١٧٦من  اث ارتفاعا مهماًاإلناملدربات عدد  ارتفع وقد  ،٢٠١٨% لإلناث عام ١٩مقابل 

% خالل ���� املقارنة.١١، بمعدل نمو سنوي قدره ٢٠١٨متدربات عام 

)رقم٧/٨شكل:()الجنسحسبالتدريبيةباملراكزاملدرب�ن٢٠١٨-٢٠١٣عدد(  
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  ال��ا��التدريبيةوجهاتالتدريب

ة حيث يبلغ بالوزارات واملؤسسات الحكومي ةكما يتضح طرح أك�� عدد من ال��امج التدريبية �� املراكز التدريبي
، يليه املؤسسات والشركات املختلطة حيث يبلغ ٢٠١٨% من ال��امج التدريبية عام ٥٢برنامجًا وهو ما يمثل  ٢١٩١

ع�� الرغم من ارتفاع عدد املتدر��ن % من برامج التدريب. و٣٩ًا تمثل ما نسبته برنامج ١٦٣٩عدد برامجها 
حيث بلغ  ،خرىألقل من الجهات اأالجهات الخاصة لدى ن عدد ال��امج أال إامللت�ق�ن بالدورات �� الجهات الخاصة 

.٢٠١٨% فقط من إ�ما�� برامج التدريب عام ٩برنامجًا تمثل ما نسبته  ٣٥٨ل��امج ��ا عدد ا

)رقم٧/٩شكل:(التدريبي��ال��اعدد)التدريبجهةحسب٢٠١٨- ٢٠١٣ة(  
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الفصل الثامن

التعليم والقوى 
العاملة



يوضح هذا الفصل أهم املؤشرات املتعلقة بالتعليم والقوى العاملة من مسوح القوى العاملة بالعينة خالل 
الفترة )2013-2018(، التوزيع النسبي للعاملين)15 سنة فأكثر( حسب حالتهم التعليمية، تطور العاملين في 
مجال التعليم حسب القطاعات، وتزايد العاملين في املهن التعليمية، وتباين متوسطات األجور للمشتغلين 
بأجر في املهن التعليمية للقطريين وغير القطريين وأيضًا حالتهم التعليمية، ومتوسطات ساعات عملهم، وتوزيع 
املتعطلين حسب حالتهم العملية. كما يبين هذا الفصل أيضا الحالة التعليمية للسكان غير النشيطين والقطريين 

املتفرغين منهم للدراسة حسب الجنس. ويتناول البيانات التالية:

النشيطون اقتصاديًا )15 سنة فأكثر( حسب الحالة التعليمية	 	•
النشيطون اقتصاديًا )15 سنة فأكثر( في مجال التعليم حسب القطاع	 	•

متوسط األجر الشهري بالريال القطري للمشتغلين بأجر )15 سنة فأكثر( حسب املهن في مجال التعليم 	•
متوسط ساعات العمل للمشتغلين )15 سنة فأكثر( والحالة التعليمية	 	•

املتعطلون القطريون )15 سنة فأكثر( والحالة التعليمية	 	•
السكان غير النشيطين اقتصاديًا )15 سنة فأكثر( والحالة التعليمية	 	•

الشباب خارج القوى العاملة وخارج التعليم 	•



63 التعليم في دولة قطر ملحــة احصــائيـــة ٢٠١٩

 
   

اقتصاديًاف����)١٥(النشيطونسنةالتعليميةالحالةحسب  

% عام ١�� إ ٢٠١٣% عام ٢من سنة ف����) ١٥من إجما�� العامل�ن ( ) ٨/١نسبة ا�مي�ن العامل�ن (شكل  انخفضت
مقابل  ،٢٠١٨% عام ١٠�� إ ٢٠١٣% عام ١٤من  ونويكتب ؤونالعامل�ن الذين يقر، يل��ا انخفاض نسبة ٢٠١٨

% ٤٠من  سنة ف����)١٥(عدادي من إجما�� العامل�ن إابتدائي و لد��م مستوى �علي�� ارتفاع نسبة العامل�ن الذين 
فما فوق لعام جام��  حال��م التعليميةالقوى العاملة القطرية % من ٤٧. حيث ٢٠١٨% عام ٤٩ا��  ٢٠١٣عام 
٢٠١٨.

)رقم٨/١شكل:()اقتصاديًاللنشيط�ن��النس١٥التوزيع(����فسنة  
)التعليميةالحالة٢٠١٨- ٢٠١٣حسب(  

  

اقتصاديًا١٥(النشيطون(����فسنة��التعليممجال)٢(  

عام  اًألف ٤٨�� إ ٢٠١٣عام  اًألف ٤٠التعليم من  مجاللعامل�ن �� عدد اارتفاع ) إ�� ٨/٢�ش�� البيانات (شكل 
. ٢٠١٥ألف عامل) عام  ٥١% خالل ف��ة املقارنة، وقد كان االرتفاع أ��� أهمية (٤سنوي قدره معدل نمو ب ،٢٠١٨

 تبينما ارتفع ،٢٠١٨% لعام ٢٧�� إ ٢٠١٣% عام ٢٨من  بشكل بسيط انخفضت نسبة القطري�نومن جهة ثانية 
% ٧٢التعليم بنسبة  مجالناث العامالت �� إلاظهرت سيطرة  . وقد٢٠١٨% عام ٧٣لتصل إ�� ��� القطري�ن نسبة 
 .٢٠١٨التعليم عام  مجال% من إجما�� العامالت �� ٣٠وقد بلغت نسبة اإلناث القطريات  ،٢٠١٨عام 

                                                            
املصدر: النشيطون اقتصاديًا حسب النشاط االقتصادي "نشاط التعليم")٢(

0%

20%

40%

60%

80%

100%

أمي يقرأويكتب ابتدائي
إعدادي ثانوي  قبلالجامعة
�ام��فمافوق 



التعليم في دولة قطر ملحــة احصــائيـــة 64٢٠١٩

 
   

)رقم٨/٢شكل:(عدداقتصاديًاالنشيط�ن(باأللف))١٥(��ك��سنة  
)التعليممجال��٢٠١٨-٢٠١٣(  



اقتصاديًا١٥(النشيطون(��ك��سنة��القطاعحسبالتعليممجال  

عدد العامل��  زايد. حيث ت٢٠١٨عام  %٩٩٫١الحكومي والخاص �� القطاع��التعليم  مجالالعامل�� ��  بلغت نسبة
% ٥سنوي قدره  معدل نموب، ٢٠١٨عام  ألفاً ٢٣�� إ ٢٠١٣عام  ألفاً ١٨التعليم من  �� مجال�� القطاع الخاص 

وبذلك  ٢٠١٨عام  ألف عامٍل ٢٤�� إرتفع عدد العامل�� �� القطاع الحكومي ا وقد. ���� املقارنةخالل   ٢٠١٨عام 
 .ألعداد العامل�� �� القطاع الخاص متقاربأصبح 

)رقم٨/٣شكل:(اقتصاديًاالنشيط�نعدد(باأللف))١٥(��ك��سنة  
القطاعحسبالتعليممجال�� )٢٠١٨-٢٠١٣(  
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النشيطون)أ���)١٥اقتصاديًا�سنةحسباملهنمجال��التعليم  

ليعود إ�� نقطة االنطالق ) ٢٠١٨ – ٢٠١٣خالل الف��ة ( وصعوداً يتذبذب هبوطاًمهن التعليم عدد العامل�ن �ي  ظل
الف عامل عام  ٢٩. فقد ارتفع عددهم مرة واحدة  خالل تلك الف��ة  ليصل إ��  ٢٠١٨عام ألف عامٍل  ٢٢و�ي 
% عام ٢٥من من إجما�ي العامل�ن �ي تلك املهن  هن التعليمعامل�ن القطري�ن �ي منسبة ال تانخفضوقد . ٢٠١٥
% من إجما�ي العامل�ن �ي مهن ٧٦غت نسب��ن حيث بلبة األع�� النساإلناث  . وقد احتل٢٠١٨% عام ٢٤�� إ ٢٠١٣
.٢٠١٨عام  التعليم

)رقم٨/٤شكل:( ًاقتصادياالنشيط�نعدد(باأللف))١٥املهنحسب(���أ�سنة  
  )٢٠١٨- ٢٠١٣( ))٣(��مجالالتعليم

  

الشهرياألجرمتوسطالقطريبالريالبأجراملهن١٥(لل�شت�ل�نحسب(���أ�سنةمجال��
  التعليم

، حيث �ي مهن التعليم سنة فأ���)١٥(الشهري للمشتغل�ن بأجر جر ألتزايد متوسط ا) إ�� ٨/٥تش�� النتائج (شكل 
وقد بقي متوسط . ٢٠١٨عام رق ألف  ٣٥�� إ ٢٠١٣عام  ألف رق ٢٦من  ي مهن التعليم� توسط للقطري�ناملارتفع 
 ٤٤قطري�ناألع�� للذكور السجل املتوسط . وريال قطري خالل ف��ة املقارنةلف أ ١٧�ي حدود  لغ�� القطري�ناألجر 
عام  ٠٫٨ بأجر ملشتغل�ن ا القطري�ن لدىجر الشهري أل، حيث بلغ مؤشر املساواة ملتوسط ا٢٠١٨لعام  رق ألف

٢٠١٨.

  

                                                            
+ اإلعدادي)، املدرسون �ي التعليم  االبتدائيالتعليم: املعلمون �ي التعليم ما قبل األسا���، املدرسون �ي التعليم األسا��� (حيث تشمل املهن �ي مجال )٣(

�ي أساليب التعليم،  االختصاصيونن)، و�ي الكليات والجامعات والتعليم العا�ي، املدرسون �ي التعليم الخاص(املعاق االختصاصيونالثانوي، 
لم يصنفوا �ي مكان آخرالذين �ي التعليم  االختصاصيون.
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)رقم٨/٥شكل(:الشهرياألجرمتوسطباأللف)ر.ق.)بأجر��للمشت�ل(١٥(���فأسنة  
 )٢٠١٨-٢٠١٣��مجالالتعليموالجنسية(املهنحسب

 
  

 األجرالشهري متوسط القطري بأجربالريال فأ���١٥(للمشت�ل�� )سنة الحالةحسب
  التعليمية

متوسط األجر الشهري حسب الحالة التعليمية، وتفيد النتائج أن متوسط األجر األع�� لدي  ) ٨/٦(ب�ن شكل ي
  ٢٣من  ت أجور أصحاب املستوى الجام�� فما فوق حيث ارتفع فما فوق، الذين لد���  مستوى �علي�� جام��

 بقي متوسط األجور ثابتًا تقريبا لدى  أصحاب املستوى التعلي�� ، و٢٠١٨عام  رقلف أ ٢٨�� إ ٢٠١٣عام  رق ألف
الثانوي  قد ارتفع متوسط األجور لحام�� املستوى و ).٢٠١٨ – ٢٠١٣) خالل الف��� ( رق ألف ١٣(قبل الجامعة 

نسبة ، وظل متوسط األجور ثابتًا تقريبًا بال٢٠١٨عام  رقلف أ ١٣�� إ ٢٠١٣عام  رق ألف ١٢من ارتفاعًا بسيطًا 
للمستويات األخرى 

)رقم٨/٦شكل(:الشهرياألجرمتوسطباأللف)ر.ق.)بأجر��للمشت�ل(١٥(���فأسنة  
)التعليميةالحالة٢٠١٣حسب -٢٠١٨(  
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للم�ت�ل�نالعملساعات١٥(متوسط����فسنة(التعليميةحسبالحالة  

قل متوسط ساعة العمل كما هو واضح  سنة ف�ك��)١٥(نه كلما ارتفع مستوى الحالة التعليمة للمشتغل�ن أي�ب�ن 
ساعة  ٥٢ مقابلساعة اسبوعيًا،  ٤٣ لدى ال�امعي�نقل ألحيث بلغ متوسط ساعات العمل ا .)٨/٧( من الشكل

ساعات العمل ملن يحملون مستوى ثانوي  وإعدادي  توسط مانخفض  قد. و٢٠١٨اًّ لدى األمي�ن عام اسبوعي
 اًّساعة اسبوعي ٥٢، ٥٢، ٥٠، ٤٦�� إ ٢٠١٣عام  اًّساعة اسبوعي ٥٤، ٥٣، ٥٣، ٤٧من  وابتدائي ومن يقرأ ويكتب

.ع�� التوا��٢٠١٨عام 

)رقم٨/٧شكل:()للم�ت�ل�نالعملساعاتعدد١٥متوسط(����فسنة   
)التعليميةالحالة٢٠١٣حسب -٢٠١٨(  

  

١٥(املتعطلون����فسنة(التعليميةحسبالحالة  

. )٨/٨(حسب النتائج املبوبة �� الشكل األع�� اًّ �� وجامعياًّ ثانويالذين يحملون مستوى ن �نسبة املتعطللقد ظلت 
حيث انخفض  ، ولك��ا �� تناقص مطرد،٢٠١٨عام  سنة ف�ك��)١٥(% من إجما�� املتعطل�ن ٧٠بلغت نسب���  وقد

وانخفض عدد املتعطل�ن  ،٢٠١٨عام  ٤٠٠إ��  ٢٠١٣عام  ١٦٠٠عدد املتعطل�ن الحا�ل�ن ع�� الثانوية من 
٢٠١٨عام  ١١٠٠�� إ ٢٠١٣عام  ١٦٠٠ من ال�امعي�ن فما فوق.  
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)رقم٨/٨شكل:()املتعطل�ن١٥عدد)التعليميةالحالةحسب(����ف٢٠١٣سنة-٢٠١٨(  

  
  الحالةالتعليميةحسب)سنةف����١٥(القطريون املتعطلون 

مم�ل�ن بذلك أع�� نسبة  ثانوي يحملون مستوى تعليم ن�ن القطري�املتعطل% من ٥٠) أن ٨/٩تفيد النتائج (شكل 
 بتدائياالوفما فوق حام�� مستوى التعليم ا��ام��  ، يل��ا القطريونبطالة حسب املستوى التعلي�� للقطري�ن

% من ٧٥ حاصالت ع�� مستوى ثانوينسبة القطريات املتعطالت  ت. وقد بلغ٢٠١٨عام  لكل م��ما %١٩بنسبة 
. ٢٠١٨عام �� نفس املرحلة ن �ن املتعطل��ما�� القطريإ

)رقم٨/٩شكل:()القطري�نللمتعطل�ن��ال�س١٥التوزيع(����فسنة  
التعليميةالحالة٢٠١٨حسب  
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السكاناقتصاديًاال��يط�ن���)١٥����فسنة(التعليميةحسبالحالة  

. ومن جهة ٢٠١٨% عام ٢م إ�� ٢٠١٣% عام ٥ انخفاضًا من ف�ك��) سنة١٥(مي�ن غ�� النشيط�ن ألنسبة اشهدت 
ا��ا�ل�ن ع�� املستوى اإلعدادي والثانوي وا��ام��  سنة ف�ك��)١٥اقتصاديًا (غ�� النشيط�ن ثانية، تزايدت أعداد 

% من إجما�� ٧٧% إ��  ٧٠، وقد ارتفعت نسب��م من ٢٠١٨عام  ٢١٤�� إ ٢٠١٣عام   اًألف ١٥٩من فما فوق 
).٨/١٠السكان غ�� النشيط�ن اقتصاديًا خالل ف��� املقارنة نفسها (شكل 

)رقم٨/١٠شكل:(اقتصاديًاال��يط�ن���السكان(باأللف))١٥(����فسنة 
)التعليميةالحالة٢٠١٣حسب -٢٠١٨( 

  
  ا�ت�ر��نللدراسة)سنةف����١٥(اقتصاديًان���ال��يط�نو القطري

 اًألف ٣٦ن للدراسة بشكل عام، حيث أرتفع عددهم من �ن املتفرغ�القطريعدد  تزايد) إ�� ٨/١١�ش�� النتائج (شكل 
سنة ف�ك��) أعداد الذكور ١٥، وتفوق أعداد اإلناث املتفرغات للدراسة (٢٠١٨عام  اًألف ٤٥�� إ ٢٠١٣عام 

% لدى الذكور من أجما�� القطري�ن املتفرغ�ن ٤٢% مقابل ٥٨املتفرغ�ن للدراسة، حيث تمثل النساء ما  نسبته 
 ٢٠١٣عام  اًألف ١٤ من سنة ف�ك��)١٥( املتفرغ�ن للدراسةالقطري�ن  لذكور. وقد ارتفع عدد ا٢٠١٨للدراسة عام 

إ��  ٢٠١٣ألفًا عام  ٢٢من  سنة ف�ك��)١٥(قطريات املتفرغات للدراسة كما ارتفع عدد  ال، ٢٠١٨عام  اًألف ١٩�� إ
 .٢٠١٨ألفًا  ٢٦
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)رقم٨/١١شكل:(��������القالنشي���عدد(باأللف))١٥للدراسة�����ا�ت(��ك��سنة  
  )٢٠١٨ -٢٠١٣( حسبالنوع

  

  شبابخارجالقوىالعاملةوخارجالتعليمال

���  ٢٠١٣% عام ٣٫٩) ��� انخفاض نسبة الشباب خارج القوى العاملة وخارج التعليم من ٨/١٢ �ش�� النتائج (شكل
. ٢٠١٨% عام ٩٣وتمثل اإلناث األغلبية الساحقة من الشباب خارج القوى العاملة بنسبة  ،٢٠١٨% عام ٢٫٣

يث بلغت نسبة اإلناث ويالحظ انخفاض نسبة كاًل من الشبان والشابات خارج القوى العاملة وخارج التعليم، ح
 .٢٠١٨% للذكور عام ٠٫٢% ، مقابل ٧٫٤

)رقم٨/١٢شكل:(نسبة)���النشي��������١٥القللدراسة�����ا�ت(��ك��سنة  
الجنسحسب )٢٠١٨ -٢٠١٣(  
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ملخص النتائج:
الفصولال �� تمعرضها التقدمثمانيةت���املؤشراتاإلحصائيةال�� الذيالسابقةبشكلعام، والتطور

  ،ويمكنتلخيصأهمتلكالنتائجع��النحوالتا��:املقارنةتحقق��تعليمالدولةع��مدىسنوات

  :أواًل:مؤشراتعامة

.م٢٠١٨% عام ١٫٠سنة ��ك��) حيث بلغ  ١٥انخفاض �� معدل األمية للسكان ( .١
% ١٫٠إ�� معدل األمية بينما انخفض  سنة) لدى الشباب القطري�ن ٢٤ -١٥( تم القضاء ع�� األمية .٢

.م٢٠١٨عام  نللشباب غ�� القطري�بالنسبة 
.م٢٠١٨% عام ٩٩٫٠  وصل إ��حيث  ،سنة ��ك��) ١٥ارتفاع �� معدل اإلملام بالقراءة والكتابة للسكان ( .٣
% للشباب ٩٩٫٢مقابل %، ١٠٠٫٠سنة)  ٢٤ -١٥اب القطري�ن (بلغ معدل اإلملام بالقراءة والكتابة للشب .٤

.م٢٠١٨غ�� القطري�ن عام 
بالنسبة لتقديرات السكان. ٢٠١٨مليون نسمة �� عام  ٢٫٤ سنة ��ك��) ١٥( بلغ عدد السكان .٥
ألف طالب ��  ٣٥٠بلغ عدد التالميذ والطلبة �� املراحل التعليمية (رياض األطفال ح�� الجامعة)  .٦

.٢٠١٧/٢٠١٨الفصل الدرا��� 
% �� العام الدرا��� ٩٫٣لغ اإلنفاق العام ع�� التعليم كنسبة مئوية من إجما�� اإلنفاق الحكومي ب .٧

م.٢٠١٧/٢٠١٨
 

  :ثانيًا:رياضاألطفال

.م٢٠١٧/٢٠١٨من إجما�� املدارس بدولة قطر عام % ٤٤نسبة رياض األطفال بلغت  .١
م٢٠١٧/٢٠١٨لعام  ١٢بلغ متوسط عدد األطفال لكل معلم  .٢
�� متوسط األطفال لكل معلم ب�ن الرياض الحكومية والخاصة. تفاوتيوجد  .٣
م.٢٠١٧/٢٠١٨لعام طالب  ١٦بلغ متوسط عدد الطالب لكل صف  .٤
م٢٠١٧/٢٠١٨لعام % ٣٢�� رياض األطفال نسبة األطفال القطري�ن تمثل  .٥
من إجما��  م٢٠١٧/٢٠١٨% عام ٥٦، حيث بلغت نسب��م  ةخاصبالرياض اليلتحقون أغلب القطري�ن  .٦

.القطري�ن
م.٢٠١٧/٢٠١٨عام مدرسًا  ٤٤٦٩تزايد، وقد بلغ عددهم  أعداد املدرس�ن لرياض األطفال �� .٧
م.٢٠١٧/٢٠١٨رياض الخاصة عام �� ال ٣٤٠٤�� عداد املدرس�ن غ�� القطري�ن إارتفاع أ .٨
مؤشر ، حيث أن م٢٠١٧/٢٠١٨عام % ٥٦٫٣معدل االلتحاق اإلجما�� ملرحلة رياض األطفال وصل  .٩

.١٫٠ بلغ املساواة
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  :ثالثًا:التعليماالبتدائي

.م٢٠١٧/٢٠١٨% عام ٤٧بلغت نسبة املدارس االبتدائية من �ج�ا�� املدارس بدولة قطر  -١
م.٢٠١٧/٢٠١٨% عام ١٠٧٫١بلغ معدل االلتحاق اإلج�ا�� لطالب املرحلة االبتدائية  -٢
م.٢٠١٧/٢٠١٨% عام ٩٧٫٥االلتحاق ال�ا��، حيث وصل ���  ارتفع معدل -٣
م.٢٠١٧/٢٠١٨طالبًا عام  ١٢بلغ متوسط عدد الطالب لكل معلم  -٤
يوجد تفاوت �� متوسط الطالب لكل معلم ب�ن املدارس الحكومية والخاصة. -٥
م.٢٠١٧/٢٠١٨طالبًا عام  ٢٥بلغ متوسط عدد الطالب لكل صف  -٦
م.٢٠١٧/٢٠١٨%   �� املدارس االبتدائية عام ٣٠بلغت نسبة الطالب القطر��ن  -٧
% من �ج�ا�� الطالب ٦٢أغلب القطر��ن يلتحقون باملدراس االبتدائية الحكومية، حيث بلغت نسب��م  -٨

م.٢٠١٧/٢٠١٨القطر��ن عام 
م.٢٠١٧/٢٠١٨ألف مدرس ومدرسة عام  ١٣أعداد املدرس�ن �� التعليم االبتدائي �� تزايد، وقد بلغت  -٩

١٠- آالف �� املدراس الخاصة  ٦آالف �� املدارس الحكومية و���  ٥اد املدرس�ن غ�� القطر��ن ��� ارتفاع اعد
م.٢٠١٧/٢٠١٨عام 


  :رابعًا:التعليماإلعدادي

.م٢٠١٧/٢٠١٨% عام ٢٨بلغت نسبة املدارس اإلعدادية من �ج�ا�� املدارس بدولة قطر  -١
م.٢٠١٧/٢٠١٨%  عام ١٠٢٫٨بلغ معدل االلتحاق اإلج�ا�� لطالب املرحلة اإلعدادية  -٢
م.٢٠١٤/٢٠١٥% عام ٨٤٫٨بلغ معدل االلتحاق ال�ا�� لطالب املرحلة اإلعدادية  -٣
م.٢٠١٧/٢٠١٨طالبًا عام  ١٢بلغ متوسط عدد الطالب لكل معلم  -٤
يوجد تفاوت �� متوسط الطالب لكل معلم ب�ن املدارس الحكومية والخاصة. -٥
م.٢٠١٧/٢٠١٨ام طالبًا ع ٢٥بلغ متوسط عدد الطالب لكل صف  -٦
م.٢٠١٧/٢٠١٨% �� املدارس اإلعدادية عام ٣٥بلغت نسبة الطالب القطر��ن  -٧
% من �ج�ا�� الطالب ٧٩أغلب القطر��ن يلتحقون باملدراس اإلعدادية الحكومية، حيث بلغت نسب��م  -٨

م.٢٠١٧/٢٠١٨القطر��ن عام 
م.٢٠١٧/٢٠١٨آالف مدرس ومدرسة عام  ٥املدرس�ن للتعليم اإلعدادي �� تزايد، وقد بلغت  أعداد -٩

١٠-  ارتفاع أعداد املدرس�ن غ�� القطر��ن ��� ألف�ن �� املدارس الحكومية و��� ألف�ن �� املدراس الخاصة عام
م.٢٠١٧/٢٠١٨


  

 
   

  :خامسًا:التعليمالثانوي 

.م٢٠١٧/٢٠١٨% عام ٢٥املدارس بدولة قطر بلغت نسبة املدارس الثانوية من إجما��  -١
م٢٠١٧/٢٠١٨% عام ١٠٠٫١بلغ معدل االلتحاق ا�جما�� لطالب الثانوية  -٢
م.٢٠١٧/٢٠١٨% �� عام  ٨٠٫١ارتفاع معدل االلتحاق الصا�� حيث بلغ  -٣
م.٢٠١٤/٢٠١٥طالب عام  ١٠بلغ متوسط عدد الطالب لكل معلم  -٤
�� متوسط الطالب لكل معلم ب�ن املدارس الحكومية والخاصة. يوجد تفاوت -٥
م.٢٠١٧/٢٠١٨طالبًا عام  ٢٣بلغ متوسط عدد الطالب لكل صف  -٦
م.٢٠١٧/٢٠١٨% �� املدارس الثانوية لعام ٣٧بلغت نسبة الطالب القطري�ن  -٧
الطالب  % من إجما��٧٣أغلب القطري�ن يلتحقون باملدراس الثانوية الحكومية، وقد بلغت نسب��م  -٨

م.٢٠١٧/٢٠١٨القطري�ن عام 
م.٢٠١٧/٢٠١٨آالف مدرس ومدرسة عام  ٥أعداد املدرس�ن �� التعليم الثانوي �� تزايد، وقد بلغت  -٩

١٠-  ��االف �� املدارس الحكومية وإ�� ألف�ن �� املدراس الخاصة عام  ٣ارتفاع أعداد املدرس�ن غ�� القطري�ن إ
م.٢٠١٧/٢٠١٨


  

  :ا��ام��سادسًا:التعليم

.اًألف ٣٣، حيث يبلغ عدد الطالب ���ا م٢٠١٧/٢٠١٨جامعة حكومية وخاصة �� دولة قطر لعام  ١٩ -١
م.٢٠١٧/٢٠١٨% عام ٢١املبتعث�ن  بما �� ذلكبلغ معدل االلتحاق ا�جما��  -٢
% ٨٫٥% لإلناث مقابل ٦٨٫٢ حيث بلغ ن���� لدى الذكورمعدل االلتحاق ا�جما�� لإلناث �� تزايد ويفوق  -٣

. م٢٠١٧/٢٠١٨لعام للذكور 
م.٢٠١٧/٢٠١٨% نسبة القطري�ن امللتحق�ن من إجما�� امللتحق�ن عام ٦٦ -٤
م.٢٠١٢/٢٠١٣اضعاف خري�� عام  ٤م وهو ما يفوق ٢٠١٧/٢٠١٨الف خريج عام آ ٦ -٥
م.٢٠١٧/٢٠١٨% من إجما�� الخريج�ن عام ٧٠ وقد بلغت نسب��مخريجو الجامعات الحكومية �� تزايد،  -٦
% من ٢٧خري�� كلية اآلداب و العلوم / كلية االنسانيات و العلوم االجتماعية ، حيث بلغوا  نسبة بلغت -٧

م.٢٠١٧/٢٠١٨إجما�� جري�� جامعة قطر عام 
من إجما�� الجامعات الخاصة عام % ٥٠خري�� جامعات وكليات مؤسسة قطر بلغت نسبة  -٨

م.٢٠١٧/٢٠١٨
م.٢٠١٧/٢٠١٨عام عامل  ٢٤٠٠تزايد عدد الهيئة التدريسية �جما�� الجامعات ا�� أ��� من  -٩

١٠-  م.٢٠١٧/٢٠١٨من إجما�� املبتعث�ن القطري�ن عام % ٧٨نسبة املبعو��ن القطري�ن للداخل بلغت
١١-  مجاالت دراس��م �� إدارة االعمال و التسويق والهندسة كانت خري�� البعثات خارج الدولة أغلب

حيث بلغت نسب��م لدراسات القانونية و املالية و االقتصاد و السياسة و الشؤون دولية و االتصال وا
٦٩%.
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  :خامسًا:التعليمالثانوي 

.م٢٠١٧/٢٠١٨% عام ٢٥املدارس بدولة قطر بلغت نسبة املدارس الثانوية من إجما��  -١
م٢٠١٧/٢٠١٨% عام ١٠٠٫١بلغ معدل االلتحاق ا�جما�� لطالب الثانوية  -٢
م.٢٠١٧/٢٠١٨% �� عام  ٨٠٫١ارتفاع معدل االلتحاق الصا�� حيث بلغ  -٣
م.٢٠١٤/٢٠١٥طالب عام  ١٠بلغ متوسط عدد الطالب لكل معلم  -٤
�� متوسط الطالب لكل معلم ب�ن املدارس الحكومية والخاصة. يوجد تفاوت -٥
م.٢٠١٧/٢٠١٨طالبًا عام  ٢٣بلغ متوسط عدد الطالب لكل صف  -٦
م.٢٠١٧/٢٠١٨% �� املدارس الثانوية لعام ٣٧بلغت نسبة الطالب القطري�ن  -٧
الطالب  % من إجما��٧٣أغلب القطري�ن يلتحقون باملدراس الثانوية الحكومية، وقد بلغت نسب��م  -٨

م.٢٠١٧/٢٠١٨القطري�ن عام 
م.٢٠١٧/٢٠١٨آالف مدرس ومدرسة عام  ٥أعداد املدرس�ن �� التعليم الثانوي �� تزايد، وقد بلغت  -٩

١٠-  ��االف �� املدارس الحكومية وإ�� ألف�ن �� املدراس الخاصة عام  ٣ارتفاع أعداد املدرس�ن غ�� القطري�ن إ
م.٢٠١٧/٢٠١٨


  

  :ا��ام��سادسًا:التعليم

.اًألف ٣٣، حيث يبلغ عدد الطالب ���ا م٢٠١٧/٢٠١٨جامعة حكومية وخاصة �� دولة قطر لعام  ١٩ -١
م.٢٠١٧/٢٠١٨% عام ٢١املبتعث�ن  بما �� ذلكبلغ معدل االلتحاق ا�جما��  -٢
% ٨٫٥% لإلناث مقابل ٦٨٫٢ حيث بلغ ن���� لدى الذكورمعدل االلتحاق ا�جما�� لإلناث �� تزايد ويفوق  -٣

. م٢٠١٧/٢٠١٨لعام للذكور 
م.٢٠١٧/٢٠١٨% نسبة القطري�ن امللتحق�ن من إجما�� امللتحق�ن عام ٦٦ -٤
م.٢٠١٢/٢٠١٣اضعاف خري�� عام  ٤م وهو ما يفوق ٢٠١٧/٢٠١٨الف خريج عام آ ٦ -٥
م.٢٠١٧/٢٠١٨% من إجما�� الخريج�ن عام ٧٠ وقد بلغت نسب��مخريجو الجامعات الحكومية �� تزايد،  -٦
% من ٢٧خري�� كلية اآلداب و العلوم / كلية االنسانيات و العلوم االجتماعية ، حيث بلغوا  نسبة بلغت -٧

م.٢٠١٧/٢٠١٨إجما�� جري�� جامعة قطر عام 
من إجما�� الجامعات الخاصة عام % ٥٠خري�� جامعات وكليات مؤسسة قطر بلغت نسبة  -٨

م.٢٠١٧/٢٠١٨
م.٢٠١٧/٢٠١٨عام عامل  ٢٤٠٠تزايد عدد الهيئة التدريسية �جما�� الجامعات ا�� أ��� من  -٩

١٠-  م.٢٠١٧/٢٠١٨من إجما�� املبتعث�ن القطري�ن عام % ٧٨نسبة املبعو��ن القطري�ن للداخل بلغت
١١-  مجاالت دراس��م �� إدارة االعمال و التسويق والهندسة كانت خري�� البعثات خارج الدولة أغلب

حيث بلغت نسب��م لدراسات القانونية و املالية و االقتصاد و السياسة و الشؤون دولية و االتصال وا
٦٩%.
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 :سابعًا:التدريب

ألف  ٤٩م، حيث بلغ عدد املتدرب�ن القطري�ن ٢٠١٨ألف متدرب لعام  ٢٨٦ارتفع عدد املتدرب�ن إ��  -١
متدرب.

م٢٠١٨بالدورات التدريبية عام سنة الفئة األك�� التحاقًا  ٣٩-٢٥الفئة العمرية  -٢
% من إجما�� املتدرب�ن عام ٤٤التحاق معظم املتدرب�ن بمجال تدريب النقل الجوي وتبلغ نسب��م  -٣

م.٢٠١٨
% ٦٩، وقد بلغت م٢٠١٨-٢٠١٣تحتل املراكز التدريبية الخاصة النسبة األع�� �� الدولة خالل السنوات  -٤

.٢٠١٨% لبا�� جهات التدريب لعام ٣١مقابل 
% من إجما�� املدرب�ن باملراكز التدريبية عام ٨١رتفاع كب�� ألعداد املدرب�ن الذكور، حيث بلغت نسب��م ا -٥

م.٢٠١٨
 ٢١٩١، حيث بلغ األخرى الجهات مقارنة بقيةتدريبية �� الجهات الحكومية ال��امج من الطرح اك�� عدد  -٦

م.٢٠١٨برنامج عام 
م.٢٠١٨% عام ٨٧بالدورات التدريبية الخاصة بنسبة  ك�� التحاقاًهم أالذين لد��م عمل املتدربون  -٧
م  . ٢٠١٨% عام ٧٤ارتفاع نسب املتدرب�ن �� املراكز التدريبية الخاصة خاصتًا الجامعي�ن ارتفعوا إ��  -٨
% يليه التدريب اإلداري بنسبة ٤٤�� مجال النقل الجوي  ٢٠١٨النسبة األك�� من املتدرب�ن عام بلغت  -٩

٢٢%.

:العاملةثامنًاوالقوىالتعليم:  

.م٢٠١٨% عام ١م ا�� ٢٠١٣% عام ٢سنة فأك��) من ١٥انخفاض نسبة األمي�ن العامل�ن ( .١
م.٢٠١٨ألف عامل �� مجال التعليم عام  ٤٨يالحظ  .٢
م.٢٠١٨�� القطاع الحكومي والخاص عام  ٩٩٫١ي��كز معظم العامل�ن �� نشاط التعليم بنسبة  .٣
.%٧٦ م٢٠١٨التعليمية عام  نسبة العامالت �� املهنبلغت  .٤
سنة فأك��) للمهن التعليمية، حيث بلغ للقطري�ن ١٥تزايد �� متوسط األجر الشهري للمشتغل�ن بأجر ( .٥

م.٢٠١٨عام  .ألف ر.ق ٣٥
م ٢٠١٣االف ر.ق عام  ٢٣سنة فأك��) الجامعي�ن من ١٥ارتفع متوسط األجر الشهري للمشتغل�ن باجر ( .٦

م.٢٠١٨عام  .ألف ر.ق ٢٨ا�� 
م وبلغ ٢٠١٨ساعة اسبوعية لعام  ٥٢سنة فأك��) ١٥بلغ متوسط ساعات العمل للمشتغل�ن األمي�ن ( .٧

م.٢٠١٨ساعة اسبوعية لعام  ٤٣ل�جامعي�ن 
م، ٢٠١٨% من إجما�� املتعطل�ن  عام ٧٠سنة فأك��) ١٥ثانوي�ن(الجامعي�ن وبلغت نسبة املتعطل�ن ال .٨

، حيث ٢٠١٨لعام  %٥٠ ع�� الثانويةالحاصل�ن ) أك��ف سنة١٥(املتعطل�ن القطري�ن  كذلك بلغت نسبة
أن ثالث أرباعهم من اإلناث.

٢٠١٨% عام ٢م ا�� ٢٠١٣% عام ٥سنة فأك��) من ١٥قلت نسبة االمي�ن ��� النشيط�ن ( .٩
ألف عام  ٤٥سنة فأك��) املتفر��ن للدراسة �� تزايد، حيث بلغ عددهم ١٥القطريون ��� النشيط�ن ( .١٠

م.٢٠١٨
% عام ٢٫٣ا��  ٢٠١٣% عام ٣٫٩ا�� نسبة الشباب خارج القوى العاملة وخارج التعليم من انخفاض إجم .١١

٢٠١٨.
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 املراجع:
  

١. وية (فصل التعليم، فصل التدريب) املجموعة اإلحصائية السن –التخطيط واإلحصاء  جهاز– 
٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٧/ ٢٠١٦ – ٢٠١٥/٢٠١٦ – ٢٠١٤/٢٠١٥ – ٢٠١٣/٢٠١٤ – ٢٠١٢/٢٠١٣–

الدوحة.

٢. ٢٠١٤-٢٠١٣نشرة القوى العاملة بالعينة، للسنوات  -التخطيط واإلحصاء جهاز-٢٠١٥-٢٠١٧-٢٠١٦-
٢٠١٨– .الدوحة
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  قــاملالح
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)التعليم١ملحقمؤشراتجداول(  
  

 ة):معدلاألميةحسبالجنسوالجنسي١جدول(

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 النوع الجنسية
 1.8 1.5 1 0.8 0.7 0.6ذكور قطريون 

 5.6 5 3.8 2.9 2.5 2.2إناث  
 1.4 1.6 1.9 2.4 3.3 3.7 املجموع  

 2.5 2.2 1.6 1.5 1.3 0.9ذكور��� قطري�ن
 2.1 1.6 1.1 1.1 0.9 0.7إناث  
 0.9 1.2 1.4 1.5 2.1 2.4 املجموع  

 2.4 2.2 1.6 1.5 1.2 0.9ذكور املجموعالعام
 2.9 2.4 1.7 1.5 1.2 1إناث  
 1 1.2 1.5 1.6 2.3 2.5 املجموع  

 سنه)٢٤-١٥للشباب(والجنسية):معدلاألميةحسبالجنس٢جدول(

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 النوع الجنسية
 0.3 0.1 0.1 0.05 0.04 0.0ذكور قطريون 

 0.2 0.3 0.1 0.05 0.04 0.04إناث  
 0.02 0.04 0.05 0.1 0.2 0.2 املجموع  

 1.3 1.8 2.3 1.5 1.3 1.0ذكور��� قطري�ن
 1.0 0.4 1.5 1.0 1.1 0.2إناث  
 0.8 1.2 1.4 2.1 1.5 1.2 املجموع  

 1.2 1.6 2.1 1.3 1.1 0.9ذكور املجموعالعام
 0.7 0.4 1.1 0.7 0.7 0.2إناث  
 0.7 1.0 1.2 1.8 1.3 1.0 املجموع  

 والكتابةحسبالجنسوالجنسية):معدلاالملامبالقراءة٣جدول(

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 النوع الجنسية
 98.2 98.5 99.0 99.2 99.3 99.4ذكور قطريون 

 94.4 95.0 96.2 97.1 97.5 97.8إناث  
 98.6 98.4 98.1 97.6 96.7 96.3 املجموع  

 97.5 97.8 98.4 98.5 98.7 99.1ذكور��� قطري�ن
 97.9 98.4 98.9 98.9 99.1 99.3إناث  
 99.1 98.8 98.6 98.5 97.9 97.6 املجموع  

 97.6 97.8 98.4 98.5 98.8 99.1ذكور املجموعالعام
 97.1 97.6 98.3 98.5 98.8 99.0إناث  
 99.0 98.8 98.5 98.4 97.7 97.5 املجموع  
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 الجنسوالجنسيةسنة)حسب١٥-٢٤):معدلاالملامبالقراءةوالكتابة(٤جدول(

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 النوع الجنسية
 99.7 99.9 99.9 100.0 100.0 100.0ذكور قطريون 

 99.8 99.7 99.9 100.0 100.0 100.0إناث  
 100.0 100.0 100.0 99.9 99.8 99.8 املجموع  

 98.7 98.2 97.7 98.5 98.7 99.0ذكور��� قطري�ن
 99.0 99.6 98.5 99.0 98.9 99.8إناث  
 99.2 98.8 98.6 97.9 98.5 98.8 املجموع  

 98.8 98.4 97.9 98.7 98.9 99.1ذكور املجموعالعام
 99.3 99.6 98.9 99.3 99.3 99.8إناث  
 99.3 99.0 98.8 98.2 98.7 99.0 املجموع  

 ):نسبةاالنفاقالعامع��التعليممن�جما��اإلنفاقالحكومي٥جدول(

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
منالتعليم��عالعاماالنفاقنسبة

 %9.3 %10.5 %10.6 %9.2 %11.2 %13.2 �جما��اإلنفاقالحكومي

 ):معدلااللتحاقاالجما��حسبالجنسواملرحلةالتعليميةومؤشراملساواة٦جدول(

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 النوع املرحلة
 53.8 56.1 60.9 62.8 57.6 57.1ذكور املبكرالتعليم

 54.3 57.2 61.3 63.1 57.3 55.5إناث  
  0.97  1.00  1.00  1.01  1.02         1.01        مؤشراملساواة  

 100.6 102.3 101.2 104.0 106.2 108.4ذكور املرحلةاالبتدائية
 100.8 101.8 101.0 103.4 106.0 105.7إناث  
 0.98 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 مؤشراملساواة  

 96.7 98.2 95.4 95.1 104.1 104.4ذكور املرحلةاالعدادية
 98.8 100.7 97.6 99.3 102.6 101.3إناث  
 0.97 0.99 1.05 1.02 1.03 1.02 مؤشراملساواة  

 89.4 96.3 92.9 90.3 98.2 100.8ذكور املرحلةالثانوية
 102.1 97.6 100.5 101.0 99.1 99.3إناث  
 0.99 1.01 1.12 1.08 1.01 1.14 مؤشراملساواة  

 7.3 7.3 7.1 6.6 6.7 8.5ذكور التعليمالعا��
 43.0 45.4 47.1 57.7 61.5 68.2إناث  
 8.0 9.2 8.7 6.7 6.2 5.8 مؤشراملساواة  

 54.4 52.1 52.6 55.2 56.3 62.2ذكور جميعاملراحل
 85.5 85.1 88.5 92.9 93.6 95.3إناث  
 1.5 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 مؤشراملساواة  
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 ):معدلااللتحاقال�ا��حسبالجنسواملرحلةالتعليميةومؤشراملساواة٧جدول(

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 النوع املرحلة
 51.8 54.6 59.8 62.3 57.2 56.7ذكور التعليماملبكر

 52.7 55.9 60.5 62.8 56.9 55.1إناث  
 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 مؤشراملساواة  

 91.9 92.5 91.1 94.0 96.3 98.4ذكور املرحلةاالبتدائية
 92.5 92.7 91.3 93.9 96.5 96.7إناث  
 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 مؤشراملساواة  

 79.6 81.0 78.1 78.5 84.8 85.4ذكور املرحلةاالعدادية
 82.2 83.4 80.5 82.7 84.8 84.1إناث  
 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 مؤشراملساواة  

 71.6 78.4 75.5 71.3 77.2 79.5ذكور املرحلةالثانوية
 81.7 77.4 80.4 80.8 79.4 80.7إناث  
 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.1 مؤشراملساواة  

 4.9 4.7 4.5 4.4 4.6 5.8ذكور التعليمالعا��
 30.4 29.7 30.7 41.5 43.1 47.7إناث  
 8.2 9.4 9.4 6.8 6.4 6.3 مؤشراملساواة  

 ):النسبةاملئويةللملتح��نبالتعليمالت�����منامللتح��نبالتعليمالثانويالعام٨جدول(

 
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 النوع

للملتح��ناملئويةالنسبة
من�����التبالتعليم

الثانويبالتعليمامللتح��ن
العام 

ذكور2.5 2.7 3.2 3.3 3.1 3.2 
 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0إناث

 1.6 1.6 1.7 1.7 1.5 1.5 املجموع

 ):عددطالبالتعليمالعا��لكلمائةألفمنالسكان٩جدول(

 
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 النوع

��العاالتعليمطالبعدد
  ألفمنالسكانلكلمائة

ذكور420.5 455.4 440.1 384.9 387.0 401.7 
 683.2 755.2 778.1 755.0 804.7 868.5إناث

 1270.2 1191.7 1139.9 1218.2 1210.6 1103.8 املجموع
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 متوسطالطلبةلكلمدرسحسبالقطاع):١٠جدول(

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 القطاع املرحلة
 15 13 13 15 15 14خاص املبكرالتعليم

 11 7 7 7 7 9حكومي  
 14 11 11 13 13 12���ا�� ����ا���  

 14 17 18 17 17 17خاص املرحلةاالبتدائية
 7 7 7 7 7 8حكومي  
 10 11 12 12 12 12���ا�� ����ا���  

 13 15 16 16 16 15خاص املرحلةاالعدادية
 9 8 8 8 8 9حكومي  
 10 10 11 11 11 12���ا�� ����ا���  

 11 12 13 13 14 14خاص املرحلةالثانوية
 9 8 8 8 8 9حكومي  
 9 9 9 9 9 10���ا�� ����ا���  

 حسبالقطاعفصلمتوسطالطلبةلكل١١:(جدول(

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 القطاع املرحلة
 26 18 18 17 16 15خاص التعليماملبكر

 23 21 20 20 20 21حكومي  
 25 18 18 18 16 16���ا�� ����ا���  

 24 24 24 25 24 24خاص املرحلةاالبتدائية
 25 25 26 25 26 27حكومي  
 25 24 25 25 25 25���ا�� ����ا���  

 23 23 24 24 24 24خاص املرحلةاالعدادية
 25 25 25 26 27 26حكومي  
 24 24 25 25 25 25���ا�� ����ا���  

 21 19 22 21 21 21خاص املرحلةالثانوية
 25 23 24 24 25 25حكومي  
 23 21 23 23 23 23���ا�� ����ا���  
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 متوسطالطالبلكلمدرسة):١٢جدول(

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 القطاع املرحلة
 161 131 128 134 128 117خاص التعليماملبكر

 140 117 122 120 119 114حكومي  
 157 129 127 132 127 118���ا�� ����ا���  

 563 576 567 599 592 592خاص املرحلةاالبتدائية
 437 445 463 472 486 452حكومي  
 502 516 523 546 549 533���ا�� ����ا���  

 253 273 283 301 299 288خاص املرحلةاالعدادية
 397 396 406 421 447 439حكومي  
 312 323 330 348 355 344���ا�� ����ا���  

 206 224 231 231 238 251خاص املرحلةالثانوية
 434 423 418 428 418 420حكومي  
 307 310 310 314 313 321���ا�� ����ا���  

 لكلمدرسةالفصول متوسط١٣:(جدول(

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 القطاع املرحلة
 6 7 7 8 8 8خاص التعليماملبكر

 6 6 6 6 6 5حكومي  
 6 7 7 8 8 7���ا�� ����ا���  

 24 24 23 24 24 24خاص املرحلةاالبتدائية
 17 18 18 19 19 17حكومي  
 20 21 21 22 22 21���ا�� ����ا���  

 11 12 12 12 12 12خاص املرحلةاالعدادية
 16 16 16 16 16 17حكومي  
 13 13 13 14 14 14���ا�� ����ا���  

 10 12 11 11 11 12خاص املرحلةالثانوية
 17 18 18 17 17 17حكومي  
 13 15 14 14 14 14���ا�� ����ا���  
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 :نسبةالتالميذ��التعليمالخاص)١٤جدول(

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 القطاع املرحلة
 40415 36552 40644 45163 47672 46640خاص التعليماملبكر

 6982 7723 8036 8306 8698 8993حكومي  
 83.8 84.6 84.5 83.5 82.6 85.3 النسبة  

 61402 70874 81660 88,684 93,471 98,346خاص املرحلةاالبتدائية
 44540 45847 47641 50,031 52,521 55,202حكومي  
 64.0 64.0 63.9 63.2 60.7 58.0 النسبة  

 20208 23198 26322 28,329 29,628 31,080خاص املرحلةاالعدادية
 22222 22939 23571 24,841 26,844 27,674حكومي  
 52.9 52.5 52.6 52.8 50.3 47.6 النسبة  

 13600 15700 17557 18472 19987 21450خاص املرحلةالثانوية
 22976 22399 22993 24808 25469 26057حكومي  
 45.15 43.97 42.68 43.30 41.21 37.18 النسبة  

 6411 6844 6977 6751 7056 7822خاص التعليمالعا��
 14717 18624 21129 21917 24426 26100حكومي  
 23.1 22.4 23.5 24.8 26.9 30.3 النسبة  

 142036 153168 173160 187399 197814 205338خاص جميعاملراحل
 111437 117532 123370 129903 137958 144026حكومي  
 58.8 58.9 59.1 58.4 56.6 56.0 النسبة  

 ��التعليمالخاصاملعلم��):نسبة١٥جدول(

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 القطاع املرحلة
 2711 2814 3168 2954 3182 3412خاص التعليماملبكر

 656 1165 1236 1246 1280 1057حكومي  
 76.3 71.3 70.3 71.9 70.7 80.5 النسبة  

 4511 4110 4662 5,071 5,383 5,949خاص املرحلةاالبتدائية
 6166 6368 6559 6,900 7,052 6,700حكومي  
 47.0 43.3 42.4 41.5 39.2 42.2 النسبة  

 1582 1581 1679 1,780 1,862 2,039خاص املرحلةاالعدادية
 2612 2830 2881 3,122 3,197 3,025حكومي  
 40.3 36.8 36.3 36.8 35.8 37.7 النسبة  

 1279 1324 1329 1396 1475 1615خاص املرحلةالثانوية
 2696 2963 3052 3284 3359 3059حكومي  
 34.6 30.5 29.8 30.3 30.9 32.2 النسبة  
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 2018 2017 2016 2015 2014 2013 القطاع املرحلة
 969 984 969 942 953 1077خاص التعليمالعا��

 824 1003 1210 1325 1382 1358حكومي  
 44.2 40.8 41.6 44.5 49.5 54.0 النسبة  

 11052 10813 11807 12143 12855 14092خاص جميعاملراحل
 12954 14329 14938 15877 16270 15199حكومي  
 48.1 44.1 43.3 44.1 43.0 46.0 النسبة  

 نسبةالجنسللطالبحسباملرحلةالتعليميةوالقطاع):١٦جدول(

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 القطاع املرحلة
 114.1 108.5 108.4 109.5 109.1 110.2خاص التعليماملبكر

 85.4 89.0 88.8 88.1 89.0 88.5حكومي  
 109.3 104.8 104.9 105.8 105.7 106.3���ا�� ����ا���  

 115.3 115.3 115.0 113.9 113.4 112.5خاص االبتدائيةاملرحلة
 90.5 90.1 89.7 90.5 91.6 92.8حكومي  
 104.1 104.7 104.9 104.8 105.0 104.9���ا�� ����ا���  

 120.7 118.5 117.4 115.9 117.9 117.4خاص املرحلةاالعدادية
 93.1 91.4 91.3 90.9 92.5 91.9حكومي  
 105.3 104.1 104.2 100.7 105.1 104.6����ا��� ���ا��  

 123.2 120.8 118.5 119.0 116.9 118.9خاص املرحلةالثانوية
 92.3 93.8 92.2 97.2 97.4 95.6حكومي  
 102.7 104.1 102.8 106.0 105.6 105.6���ا�� ����ا���  

 111.5 115.6 110.4 104.3 95.7 85.1خاص التعليمالعا��
 41.2 40.9 38.7 35.8 35.4 34.7حكومي  
 57.1 55.4 51.5 47.4 45.5 43.8���ا�� ����ا���  

 116.3 114.7 113.9 113.2 112.7 112.1خاص جميعاملراحل
 82.2 80.9 80.0 79.4 79.4 78.9حكومي  
 99.8 98.6 98.4 98.0 97.6 97.0���ا�� ����ا���  
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 سنة)١٥-٢٤امللت����باملدارساوالعمل(%مناالفراد��العمرالشباب���):١٧جدول(

 
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 النوع

����امللت���الشباب
من%)العملاوباملدارس

٢٤-١٥االفراد��العمر
  سنة)

ذكور0.5 0.6 0.9 0.4 0.3 0.2 
 12.9 11.5 9.0 7.2 7.5 7.4إناث

 2.3 2.3 2.2 3.2 3.4 3.9 املجموع



 ةمتوسطاالجرالشهريللعامل����املهنالتعليمي):١٨جدول(

 
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 النوع

الشهرياالجرمتوسط
املهن����ةالتعليميللعامل  

ذكور23,046 25,730 27,688 30,404 27,003 25,712 
 20,294 22,209 22,829 24,611 24,742 25,390إناث

 25,459 25,227 26,092 23,857 23,098 21,017 املجموع



 ةللعامل����املهنالتعليمي(األسبوعية)متوسطساعاتالعمل١٩:(جدول(

 
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 النوع

متوسطساعاتالعمل
للعامل����(األسبوعية)
  ةاملهنالتعليمي

ذكور39 38 39 40 39 39 
 38 38 39 39 40 40إناث

 39 39 39 39 38 39 املجموع






