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º«MôdG øªMôdG ˆG º°ùH

áeó≤e

 ,¢SQGóŸG ∫ƒM ô£b ádhO ‘ º«∏©àdÉH Úªà¡ŸGh ÚjƒHÎ∏d IõLƒŸG äÉeƒ∏©ŸG øe áYƒª› Ëó≤J ¤EG á«aGƒdG á«FÉ°üME’G á°UÓÿG √òg ±ó¡J

.ºgQƒeCG AÉ«dhCGh ,áÑ∏£dG ∫ƒMh ,É¡JGôjóeh É¡jôjóeh

 ‘ »gh ,¢SQGóŸG øY í°VhCG IQƒ°U AGô≤∏d Ωó≤J å«ëH âªª°U óbh ,¢SQGóŸG ‘ áeÉ¡dG ™«°VGƒŸG øe ójó©dG ≈∏Y Aƒ°†dG á«FÉ°üME’G √òg »≤∏Jh

 áaô©e í«àJ »¡a .É¡à©«ÑW ‘ IOó ä’’O äGP É¡æµdh á∏eÉ°T äÉfÉ«ÑdG √òg ¿CG á¶MÓe øµÁh .º¡d kGó«Øe äÉeƒ∏©e Qó°üe Èà©J âbƒdG ¢ùØf

 .¢SQGóŸG ´ƒfh á«°SGQódG πMGôŸG ÚH äÉaÓàN’G ójóëàH âbƒdG ¢ùØf ‘ íª°ùJh á¡HÉ°ûàŸG Qƒe C’G

 QGó°U E’G  ‘ IQƒcòŸG  ä’ÉéŸG  ™«ªL åjó– ∫ÓN øe 2009-2008  »°SGQódG  ΩÉ©dG  »£¨J  »àdG  äÉfÉ«ÑdG  çóMCG  á«FÉ°üME’G  √òg øª°†àJh

 .2008-2007 »°SGQódG ΩÉ©∏d ≥HÉ°ùdG

 º««≤J Öàµe »ØXƒe Oƒ¡÷ …ôµ°Th …ôjó≤J øY ÜôYCG ¿CG , kÉjƒæ°S Qó°üJ »àdG á«FÉ°üME’G √òg øe ¢ùeÉÿG QGó°U E’G Gòg ΩóbCG ÉfCGh »æJƒØj ’h

 á©LGôeh OGóYEGh ™ªL ‘ ájôgƒLh IójóY ¥ô£H Gƒª¡°SCG ø‡ ºgÒ¨dh ,∫É°üJ’Gh ΩÓYE’G Öàµeh , äÉfÉ«ÑdG IQGOEGh ™ªL Öàµeh ,¢SQGóŸG

 .á«FÉ°üME’G √òg QGó°UEGh áª«≤dG äÉeƒ∏©ŸG √òg

 ó«°ùdG øªMôdG óÑY ∫OÉY    

º««≤àdG áÄ«g ôjóe                                             

º«∏©à∏d ≈∏Y C’G ¢ù∏éŸG                                                        

2009 Èª°ùjO                 



Ü



ê

á«ë«°VƒJ äÉ¶MÓe

 É¡£«°ùÑJ πLCG øe äÉfÉ«ÑdG ¢†©H Öjô≤J ” óbh .±ó¡dGh iƒàëŸG áë°VGh ¿ƒµàd âªª°U »àdG ∫hGó÷G øe áYƒª› øª°V äÉeƒ∏©ŸG ¢VôY ”

 ´ƒLôdG ∂dòch äÉLÉàæà°SG …CÉH êhôÿG óæY ¢Uô◊G »NƒJ  äÉfÉ«ÑdG √òg ≈∏Y ´ÓW’G óæY πeCÉf ∂dòd .É¡ª¡a π¡°ù«d á«°SÉ«b IQƒ°üH É¡°VôYh

 .í«ë°U πµ°ûH É¡J’’Oh É¡JÉfÉ«H º¡Ød ∫hGóé∏d áÑMÉ°üŸG äÉ¶MÓª∏d

 ≈∏Yh (…ƒfÉãdGh …OGóY E’Gh »FGóàH’G) çÓãdG º«∏©àdG πMGôe ≈∏Y õµJôJ äÉeƒ∏©e Ωó≤àd IQƒ°üeh á«LPƒ‰ IQƒ°üH ∫hGó÷G Ö«JôJ ” óbh

. (á«dhódG ¢SQGóŸGh , á∏≤à°ùŸG ¢SQGóŸGh , á°UÉÿG á«Hô©dG ¢SQGóŸGh ,‹É©dG º«∏©àdGh º«∏©àdG IQGRh ¢SQGóe ) á«°SQóŸG áª¶f C’G

 IQƒcòŸG çÓãdG º«∏©àdG πMGôe ‘ ,ô£b ‘ áÑ∏£dGh ,Úª∏©ŸGh ,¢SQGóŸG ™«ª÷ ‹ÉªLE’G Oó©dG øY áeÉY äÉeƒ∏©e ∫h C’G ∫hó÷G Ωó≤j Éªæ«Hh

 ,  ‹É©dG  º«∏©àdGh  º«∏©àdG  IQGRh  ¢SQGóeh ,á°UÉÿG á«Hô©dGh  ,á∏≤à°ùŸG  ¢SQGóŸG  πãe) ô£b ‘ ¢SQGóŸG  äÉYƒª› hCG  zá∏MôŸG{  Ö°ùM kÉ≤HÉ°S

 ô£b á«ÁOÉcCÉc iôN C’G ¢SQGóª∏d áÑ°ùædÉHh .ô£b ‘ äÉ«dÉ÷G ¢SQGóe øY äÉfÉ«H πª°ûJ ’ ∫hGó÷G »bÉH ¿CG ’EG ,(äÉ«dÉ÷Gh á«dhódG ¢SQGóŸGh

.‹É©dG º«∏©àdGh º«∏©àdG IQGRh ¢SQGóe äÉfÉ«H øª°V É¡dƒª°Th Éª¡JÉfÉ«H ™ªL ” ó≤a »°VÉjôdG ¥ƒØàdG á«ÁOÉcCGh IOÉ≤∏d

 á∏Môe øe ÌcCG É¡«a ÚÑ«éà°ùŸG äÉfÉ«H »£¨J ä’É◊G øe kGÒãc ¿CG á¶MÓe - á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM áeó≤ŸG äÉfÉ«ÑdG á°SGQO óæY - Öéjh

 …òdG Úª∏©ŸG äÉfÉ«H ôcP ºàj ,∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏©a .É¡«a äô¡X πMGôŸG ™«ªL ‘ Ö«éà°ùŸG äÉfÉ«H ÜÉ°ùàMG ºàj ádÉ◊G √òg ‘h .IóMGh á«°SGQO

 ¿EÉa ,ÖÑ°ùdG Gò¡dh .ájOGóY E’G á∏MôŸG áÄah á«FGóàH’G á∏MôŸG áÄa ‘ π°üØæe πµ°ûH ájOGóY E’Gh á«FGóàH’G Úà∏MôŸG πª°ûJ ¢SQGóe ‘ ¿ƒ∏ª©j

 .IOó©àe ä’É› hCG/h OGóYCG ≈∏Y óªà©J É¡f C’ ,áàHÉK kÉªFGO ¿ƒµJ ’ ób á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM áeó≤ŸG äÉfÉ«ÑdG



O

 :á«FÉ°üME’G √òg OGóYEG ‘ É¡«∏Y OÉªàY’G ” »àdG QOÉ°üŸG ‹ÉàdG ∫hó÷G í°Vƒjh

2009-2008 ΩÉ©∏d ô£b ¢SQGóe ‘ º«∏©àdG á«FÉ°üMEG ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ª∏d á«°ù«FôdG äÉfÉ«ÑdG QOÉ°üe

™ª÷G á≤jôW äÉfÉ«ÑdG ™ªL ïjQÉJ äÉfÉ«ÑdG Qó°üe

á°SQóŸG äÓé°S  2008 Èª°ùjO – ôHƒàcCG DCM ¢SQGóŸG OGó©J  

¢SQGóŸG IQÉjR  2008 Èª°ùjO – ôHƒàcCG DCM  á°SQóŸG äÉØ°UGƒe ∞∏e  

ôJƒ«ÑªµdG RÉ¡L ΩGóîà°SÉH á∏HÉ≤e  2008 Èª°ùjO QCSS  á°SQóŸG ¿É«Ñà°SG  

 ôJƒ«ÑªµdG RÉ¡L ΩGóîà°SÉH á∏HÉ≤e  2008 Èª°ùjO QCSS  á°SQóŸG ôjóe ¿É«Ñà°SG  

∫õæŸG ‘ ¬àÄÑ©J ºàj »bQh ¿É«Ñà°SG  2009 ôjGÈa QCSS  ôe C’G ‹h ¿É«Ñà°SG  

±ƒØ°üdG ‘ ÉgDhGôLEG ºàj á«°SÉ«b äGQÉÑàNG  2009 πjôHCG - ¢SQÉe  QCEA  áÑ∏£dG äÉª««≤J  

±ƒØ°üdG ‘ ¬àÄÑ©J ºàj »bQh ¿É«Ñà°SG  2009 πjôHCG -¢SQÉe  QCSS  áÑ∏£dG ¿É«Ñà°SG  

ôJƒ«ÑªµdG ΩGóîà°SÉH ¬àÄÑ©J ºàj ¿É«Ñà°SG  2009 ƒ«fƒj -ƒjÉe  QCSS  Úª∏©ŸG ¿É«Ñà°SG  

.  ô£b  ¢SQGóŸ  πeÉ°ûdG  …ƒHÎdG  º««≤àdG  QCEA   /  ô£b  ¢SQGóŸ  πeÉ°ûdG  …ƒHÎdG  ´Ó£à°S’G  QCSS   /  äÉfÉ«ÑdG  IQGOEGh  ™ªL  Öàµe  DCM

 áÄ«g  á£°SGƒH  É¡©ªL ” óbh  ,2009-2008  »°SGQódG  ΩÉ©dG  »£¨J  É¡fCG  ó‚ ,≥HÉ°ùdG  ∫hó÷G ‘ IQƒcòŸG  äÉfÉ«ÑdG  QOÉ°üe ≈∏Y  ´ÓW’ÉHh

 .IOó©àe äÉfÉ«H QOÉ°üe ≈∏Y AÉæH º««≤àdG

 º¡àjDhQh º¡JÉYÉæb øY È©Jh ,√hôcP Ée kÉeÉ“ πã“ º¡JÉHÉLEÉa ‹ÉàdÉHh ,Éæà∏Ä°SCG øY áHÉL E’ÉH GƒcQÉ°T øe ™«ªL É¡eób Éªc äÉfÉ«ÑdG ¢VôY ºàjh

 äGQƒ°üàdG ™°Vhh ,ÖfGƒ÷G IOó©àe ájDhQ ÈY √Qƒ°U ióMEG ‘ ≥≤ëàdG çóëj ób øµdh ,É¡æe ≥≤ëàdG hCG äÉHÉL E’G ∂∏J í«≤æJ ºàj ⁄ ∂dòc . á«∏©ØdG

 ºgô¶f äÉ¡Lh Úª∏©ŸGh ,¢SQGóŸG AGQóeh ,Qƒe C’G AÉ«dhCG øe πc Ωób :∫Éãe) óMGh ´ƒ°Vƒe ∫ƒM áØ∏à äÉÄa ájDhQ øe Ωƒ¡ØŸG ¢ùØæd IOó©àŸG

 á«Ø°UƒdG äÉeƒ∏©ŸG ¢†©H ¿CG  á¶MÓe ∂dòc »¨Ñæj ,¬HÉ°ûe ƒëf ≈∏Yh .(Qƒe C’G AÉ«dhCGh á°SQóŸG ÚH πYÉØàdGh ácQÉ°ûŸG ∫ƒM á∏≤à°ùe IQƒ°üH

 hCG  ,É¡à«bGó°üeh É¡àbO ióe ∫ƒM ºµM øjƒµJ ºàj ⁄ (á°SQóŸG É¡JOQhCG  Éªc) Iõ«ŸG hCG  á«°UÉÿG ¢ùØf OƒLh ≈∏Y áWÉ°ùÑH ∫óJ »àdG áeó≤ŸG

 .¢Vô¨∏d É¡àeAÓe hCG á«∏©ØdG É¡JOƒL
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 ô¶f á¡Lh ≈∏Y óªà©j ’ É¡«dEG QÉ°ûŸG ¢SQGóª∏d Ωó≤ŸG ∞°UƒdG ¿CG øª°†j ÉÃ äÉ¡LƒàdG ‘ kÉYƒæJ πª°ûJ QOÉ°üŸG √òg ¿CG á¶MÓe Éæg øµÁh

 …CG ¿EÉa ∂dòdh ô°ûY ÊÉãdG ∞°üdG ¤EG ™HGôdG ∞°üdG øe áÑ∏£dG ≈∏Y áÑ∏£dG äÉfÉ«Ñà°SG ™jRƒJ ” óbh .áæjÉÑàeh á«aGh äÉeƒ∏©ŸG ¿CGh ,IóMGh

 .¢SOÉ°ùdG ¤EG ™HGôdG øe ±ƒØ°üdG áÑ∏£d ‹ÉàdÉH »¡a “á«FGóàH’G á∏MôŸG áÑ∏W ” ÉgQó°üe ¿CG ≈∏Y ôcòJ äÉfÉ«H

 É¡îjQÉàH á£ÑJôe ‹ÉàdÉH »gh ,2009 – 2008 »°SGQódG ΩÉ©dG øe áØ∏à äÉbhCG ‘ ÉgQOÉ°üe øe â©ªL äÉfÉ«ÑdG ¿CG á¶MÓe ∂dòc º¡ŸG øe

 .Ò«¨à∏d ™°†îJ É¡JÉ«∏ªYh É¡«ØXƒeh É¡àÑ∏Wh ÉgOQGƒe ¿CG ≈æ©Ã ,á«µ«eÉæjO äÉfÉ«c ¢SQGóŸÉa .¢SQGóŸG ‘ áægGôdG ádÉ◊G IQhô°†dÉH πã“ ’h

 äÉeƒ∏©e ∞«°†J Éªc ,âbƒdG QhôÃ Ió«Øe ä’’O Ωó≤J É¡fCG ’EG ,‹É◊G ™°Vƒ∏d á≤«bO IQƒ°U º°SôJ ’ ób É¡fCG ºZôH ,äÉfÉ«ÑdG √ò¡a ,∂dP ™eh

 ájôK IQƒ°U Ωó≤J ΩÉY πµ°ûH É¡fCG ’EG ,á«FÉ¡f â°ù«d äÉfÉ«ÑdG √òg ¿CG ™eh . ô£b ‘ º«∏©àdG ∫ƒM äÉ°ûbÉæŸGh QGƒ◊G ΩóîJ ¢SQGóŸG øY áãjóM

. ô£b ¢SQGóe ‘ º«∏©àdG äÉ¡LƒJ øY

 OóY Üôb C’ É¡Ñjô≤J ” ób ΩÉbQ C’G ¢†©H ¿ C’ %100 É¡©ªL π°UÉM ¿ƒµj ’ ób äÉfÉ«ÑdG ¢†©Ñd ájOôØdG ájƒÄŸG Ö°ùædG ¿CG á¶MÓe ∂dòc »¨Ñæj

 äÉHÉL E’G äÉÄa ¢†©H ∫hGó÷G Úª°†J ºàj ⁄ ¬fCG ÖÑ°ùH %100 øe πbCG äÉfƒµª∏d ájƒÄŸG Ö°ùædG ™ªL π°UÉM ¿ƒµj ¿É«M C’G ¢†©H ‘h .í«ë°U

 kGóL IÒ¨°U ¿ƒµJ ób á«∏©ØdG º«≤dG ¿ C’ ∫hGó÷G ‘ ôØ°U hCG (%0) áÑ°ùæH ¢Vô©J É¡æµdh äÉfÉ«H ∑Éæg óLƒJ ób iôNCG ¿É«MCG ‘h .Ú©e ∫ÉéŸ

 .ôØ°üc É¡°VôY ¤EG í«ë°U OóY Üôb C’ É¡Ñjô≤J …ODƒj å«ëH

 á«°SGQódG ΩGƒY C’G øY äÉfÉ«H á≤HÉ°ùdG á©HQ C’G äGQGó°U E’G âæª°†J å«M ,ôjô≤àdG Gòg øe ¢ùeÉÿG QGó°U E’G á«FÉ°üME’G á°UÓÿG √òg πã“h

 ôjQÉ≤àdG  ‘  äOQh  »à∏d  á¡HÉ°ûe  áeÉY  äÉeƒ∏©eh  ∫hGóL  ôjô≤àdG  Gòg  ¢Vô©jh  ,2008-2007h  2007-2006h  2006-2005h  2005  -2004

-2004  »°SGQódG  ΩÉ©dG  ôjô≤àH áfQÉ≤ŸG óæY kÉ°Uƒ°üN) ¢Vô©dG  á≤jôW ‘ hCG  iƒàëŸG ‘ á£«°ùÑdG  äÓjó©àdG  ¢†©H ™e á≤HÉ°ùdG  á«FÉ°üM E’G

 øe Úªà¡ŸGh AGô≤dG øµª«°S É‡ ,äÉfÉ«ÑdG √òg ôaGƒJ á«fÉµeEGh É¡©ªL ” »àdG äÉfÉ«ÑdG á«≤æJ äÉ«∏ª©d áé«àf âKóM äGÒ¨àdG √ògh .(2005

. IÎØdG ∂∏J ∫ÓN âKóM »àdG äGÒ¨àdG áaô©eh á≤HÉ°ùdG á°ùªÿG á«°SGQódG ΩGƒY C’G ÚH áfQÉ≤ŸG

 øY É¡H á°UÉÿG äÉfÉ«ÑdG ôaGƒJ Ö°ùM ÉgQÉ«àNG ” áæ«©e ™«°VGƒe øY äÉeƒ∏©e ¢Vô©Jh øª°†àJ ∫hGó÷G øe OóY ∑Éæg ,∂dP ¤EG áaÉ°V E’ÉH

 π«¡°ùàd áæ«©e á≤jô£H É¡°VôY ” óbh ,¢ùjQóàdGh ¢SQGóª∏d á«dÉ©ah IóFÉa äGP ¿ƒµJ å«ëH äÒàNG ™«°VGƒŸG √ògh . á°ùªÿG á«°SGQódG ΩGƒY C’G

.áfQÉ≤ŸG á«∏ªY
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CG   áeó≤e

  ê  á«ë«°VƒJ äÉ¶MÓe

   

R  äÉjƒàëŸG

1  ¢SQGóŸG

ΩÉY πµ°ûH áÑ∏£dGh Úª∏©ŸGh ¢SQGóŸG OGóYCG  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) áÑ∏£dG ∫ƒÑb ‘ á°SQóŸG äGAGôLEG  •

(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) áÑ∏£dG ∫ƒÑb ‘ á°SQóŸG äGAGôLEG  •

3  ¢SQGóŸG hôjóe

 

øjôjóŸG  ¢ùæL  •
øjôjóŸG ¢ùæL :»ë«°VƒJ º°SQ  •

øjôjóŸG  QÉªYCG  •
øjôjóŸG  á«°ùæL  •

øjôjóŸG  á«°ùæL  :»ë«°VƒJ  º°SQ  •
øjôjóŸG  äÓgDƒe  iƒà°ùe  •

øjôjóŸG  äÓgDƒe  iƒà°ùe  :»ë«°VƒJ  º°SQ  •
º«∏©àdÉH  á£ÑJôŸG  øjôjóŸG  äÓgDƒe  •

á°SQóŸÉH  ∞FÉXh  π¨°T  ‘  øjôjóŸG  IÈN  •
ájõ«∏‚E’G  á¨∏dG  ‘  º¡JGQÉ¡e  iƒà°ùŸ  »JGòdG  øjôjóŸG  º««≤J  •

øjôjóª∏d  ‹É◊G  »æ¡ŸG  ôjƒ£àdG  •

7   ¿ƒª∏©ŸG

Úª∏©ŸG  ¢ùæL  •
Úª∏©ŸG  ¢ùæL  :»ë«°VƒJ  º°SQ  •

Úª∏©ŸG  QÉªYCG  •



ì
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Úª∏©ŸG  á«°ùæL  •
Úª∏©ŸG  á«°ùæL  :»ë«°VƒJ  º°SQ  •

Úª∏©ª∏d  á«ª«∏©àdG  äÓgDƒŸG  •
Úª∏©ª∏d  á«ª«∏©àdG  äÓgDƒŸG  :»ë«°VƒJ  º°SQ  •

¢ùjQóàdG  ‘  á«ª°SôdG  Úª∏©ŸG  äÓgDƒe  •
¢ShQó∏d  Úª∏©ŸG  Ò°†–  iƒà°ùe  øY  ºgÉ°VQ  øY  ¢SQGóŸG  …ôjóe  AGQBG  •

á°SQóŸG  ƒª∏©e  ¬eó≤j  …òdG  ¢ùjQóàdG  IOƒL  øY  ¢SQGóŸG  …ôjóe  AGQBG  •
¢ShQó∏d  ≥Ñ°ùŸG  áÑ∏£dG  Ò°†–  iƒà°ùÃ  ºgÉ°VQ  ióe  øY  Úª∏©ŸG  AGQBG  •

 ¢ùjQóàdG ‘ Úª∏©ŸG IÈN  •
¢ùjQóàdG  ‘  Úª∏©ŸG  IÈN  äGƒæ°S  •

Úª∏©ª∏d  á«∏°U C’G  á¨∏dG  •
 á«Hô©dG  á¨∏dG  ‘  º¡JGQÉ¡e  iƒà°ùŸ  »JGòdG  Úª∏©ŸG  º««≤J  •

 ájõ«∏‚E’G  á¨∏dG  ‘  º¡JGQÉ¡e  iƒà°ùŸ  »JGòdG  Úª∏©ŸG  º««≤J  •

13  áÑ∏£dG

áÑ∏£dG  ¢ùæL  •
áÑ∏£dG  ¢ùæL  :»ë«°VƒJ  º°SQ  •

áÑ∏£dG  á«°ùæL  •
áÑ∏£dG  á«°ùæL  :»ë«°VƒJ  º°SQ  •

É¡H  ¿ƒKóëàj  »àdG  äÉ¨∏dG  øY  áÑ∏£dG  ¬dÉb  Ée  •
º¡dRÉæe  ‘  É¡H  çóëàdG  ºàj  »àdG  äÉ¨∏dG  øY  áÑ∏£dG  ¬dÉb  Ée  •

á°SQóŸG  ‘  º∏©J  äÉHƒ©°U  º¡jód  øjòdG  áÑ∏£dG  øY  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  É¡eób  »àdG  äÉfÉ«ÑdG  •
º∏©J  äÉHƒ©°U  º¡jód  øjòdG  áÑ∏£dG  :»ë«°VƒJ  º°SQ  •

á°SQóŸG  øe  á«dÉe  OQGƒe  hCG  äGóYÉ°ùe  ≈∏Y  áÑ∏£dG  ∫ƒ°üM  •
á«dÉe  äGóYÉ°ùe  ≈∏Y  ¿ƒ∏°üëj  øjòdG  áÑ∏£dG  :»ë«°VƒJ  º°SQ  •

17   ∫õæŸG OGôaCGh Qƒe C’G AÉ«dhCG

 ÖdÉ£dG Iô°SCG OGôaCG OóY  •
Ω CÓd á«ª«∏©àdG äÓgDƒŸG  •

Ü CÓd á«ª«∏©àdG äÓgDƒŸG  •
                º«∏©àdG ≈∏Y ÖdÉ£dG Iô°SCG OGôaCG É¡≤Øæj »àdG ≠dÉÑŸG  •

º«∏©àdG ≈∏Y ÖdÉ£dG Iô°SCG OGôa C’ ájô¡°ûdG äÉahô°üŸG :»ë«°VƒJ º°SQ  •
ÖdÉ£dG  Iô°SCG  OGôaCG  iód  IôaƒàŸG  á«ª«∏©àdG  QOÉ°üŸG  •



•
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19  á°SQóª∏d …QGO E’G πµ«¡dG

   

¢ùdÉéŸG  hCG  äÉYÉª÷Gh  ,á«ª°SôdG  á°SQóŸG  ¿É÷  ‘  áÑ∏£dG  ácQÉ°ûe  øY  ¿hôjóŸG  ¬dÉb  Ée •        

á«°SQóŸG  äÉHÉîàf’G  ‘  ácQÉ°ûŸG  øY  áÑ∏£dG  ¬dÉb  Ée  •
(á°SQóŸG  ´ƒf  Ö°ùM)  áÑ∏£dG  É¡«a  ∑QÉ°ûj  »àdG  á°SQóŸG  äÉ°SÉ«°S  øY  ¿hôjóŸG  ¬dÉb  Ée  •

(á«°SGQódG  á∏MôŸG  Ö°ùM)  áÑ∏£dG  É¡«a  ∑QÉ°ûj  »àdG  á°SQóŸG  äÉ°SÉ«°S  øY  ¿hôjóŸG  ¬dÉb  Ée  •
¢ùdÉéŸG  hCG  äÉYÉª÷Gh  ,á«ª°SôdG  á°SQóŸG  ¿É÷  ‘  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  ∑Gô°TEG  øY  ¿hôjóŸG  ¬dÉb  Ée  •
(á°SQóŸG  ´ƒf  Ö°ùM)  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  É¡«a  ∑QÉ°ûj  »àdG  á°SQóŸG  äÉ°SÉ«°S  øY  ¿hôjóŸG  ¬dÉb  Ée  •

(á«°SGQódG  á∏MôŸG  Ö°ùM)  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  É¡«a  ∑QÉ°ûj  »àdG  á°SQóŸG  äÉ°SÉ«°S  øY  ¿hôjóŸG  ¬dÉb  Ée  •
¢ùdÉéŸG  hCG  äÉYÉª÷Gh  ,á«ª°SôdG  á°SQóŸG  ¿É÷  ‘  ™ªàéŸG  OGôaCG  ∑Gô°TEG  øY  ¿hôjóŸG  ¬dÉb  Ée  •
(á°SQóŸG  ´ƒf  Ö°ùM)™ªàéŸG  OGôaCG  É¡«a  ∑QÉ°ûj  »àdG  á°SQóŸG  äÉ°SÉ«°S  øY  ¿hôjóŸG  ¬dÉb  Ée  •

(á«°SGQódG  á∏MôŸG  Ö°ùM)  ™ªàéŸG  OGôaCG  É¡«a  ∑QÉ°ûj  »àdG  á°SQóŸG  äÉ°SÉ«°S  øY  ¿hôjóŸG  ¬dÉb  Ée  •
¢ùdÉéŸG  hCG  äÉYÉª÷Gh  ,á«ª°SôdG  á°SQóŸG  ¿É÷  ‘  á°SQóŸG  »ØXƒe  ∑Gô°TEG  øY  ¿hôjóŸG  ¬dÉb  Ée  •

(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) äGQGô≤dG PÉîJG ¿É÷ ‘ áØ∏à äÉYƒª› É¡«a ∑QÉ°ûj »àdG ¢SQGóŸG áÑ°ùf :»ë«°VƒJ º°SQ  •
 (á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) äGQGô≤dG PÉîJG ¿É÷ ‘ áØ∏à äÉYƒª› É¡«a ∑QÉ°ûj »àdG ¢SQGóŸG áÑ°ùf :»ë«°VƒJ º°SQ  •

(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM)  á°SQóŸG  ƒØXƒe  É¡«a  ∑QÉ°ûj  »àdG  á°SQóŸG  äÉ°SÉ«°S  øY  ¿hôjóŸG  ¬dÉb  Ée  •
 (á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM)  á°SQóŸG  ƒØXƒe  É¡«a  ∑QÉ°ûj  »àdG  á°SQóŸG  äÉ°SÉ«°S  øY  ¿hôjóŸG  ¬dÉb  Ée  •

á°SQóŸÉH  ≥∏©àJ  äGQGôb  PÉîJG  óæY  º¡FGQBÉH  òN C’G  ióe  ∫ƒM  Úª∏©ŸG  AGQBG  •
  É¡JÉYÉªàLGh  á°SQóŸG  ¿É÷  ‘  º¡àcQÉ°ûe  QGôµJ  øY  ¿ƒª∏©ŸG  ¬dÉb  Ée  •

25  á°SQóŸG IOÉ«b

  º¡à«dÓ≤à°SG  ∫ƒM  øjôjóŸG  AGQBG  •
á°SQóŸG  IOÉ«b  øY  ºgÉ°VQ  ∫ƒM  Úª∏©ŸG  AGQBG  •

πª©∏d  Ió«L  á≤jô£H  áª¶æe  á°SQóŸG  âfÉc  GPEG  ÉªY  Úª∏©ŸG  AGQBG  •
 (á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM)  Úª∏©ŸG  ÚH  ¿hÉ©àdG  õjõ©àd  á°SQóŸG  É¡ëæ“  »àdG  ¢UôØdG  •

 (á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM)  Úª∏©ŸG  ÚH  ¿hÉ©àdG  õjõ©àd  á°SQóŸG  É¡ëæ“  »àdG  ¢UôØdG  •

27  á«°ùjQóàdG áÄ«¡dG

Úª∏©ŸG Ò«¨J äGô°TDƒe  •
  ÚØXƒŸG Ò«¨J ä’ó©e ∫ƒM øjôjóŸG AGQBG  •
  Úª∏©ŸG ÜÉ«Z ä’ó©e ∫ƒM øjôjóŸG AGQBG  •

 ¢ùjQóàdG ‘ ¬fƒ°†≤j …òdG âbƒdG øY ¿ƒª∏©ŸG ¬dƒ≤j Ée  •
  á°SQóŸG ‘ ÖJGhôdG iƒà°ùe øY ºgÉ°VQ ¿CÉ°ûH Úª∏©ŸG AGQBG  •
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29  á°SQóŸG πNGO äÉbÓ©dG

Úª∏©ŸG  ÚHh  º¡æ«H  πYÉØàdG  øY  áÑ∏£dG  ¬dƒ≤j  Ée  •
≥jôØc  Úª∏©ŸGh  á°SQóŸG  »jQGOEG  πªY  ióe  øY  ¿hôjóŸG  ¬dƒ≤j  Ée  •

≥jôØc  Úª∏©ŸGh  á°SQóŸG  »jQGOEG  πªY  øY  ¿ƒª∏©ŸG  ¬dƒ≤j  Ée  •
¢†©ÑdG  º¡°†©Ñd  á°SQóŸG  »ØXƒeh  áÑ∏£dG  ΩGÎMG  ∫ƒM  øjôjóŸG  AGQBG  •
¢†©ÑdG  º¡°†©Ñd  á°SQóŸG  »ØXƒeh  áÑ∏£dG  ΩGÎMG  ∫ƒM  Úª∏©ŸG  AGQBG  •

á°SQóŸG  ‘  øjôN B’G  áÑ∏£dG  ™e  º¡FÉæHCG  πeÉ©J  á«Ø«c  ∫ƒM  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  AGQBG  •
πª©dG  ‘  º¡d  øjôjóŸG  ºYO  ∫ƒM  Úª∏©ŸG  AGQBG  •

 á°SQóŸG  ‘  º¡JÉªgÉ°ùe  ôjó≤J  ióe  ∫ƒM  Úª∏©ŸG  AGQBG  •
πª©∏d  ó«L  ¿Éµªc  á°SQóŸG  ∫ƒM  Úª∏©ŸG  AGQBG  •

33  Úª∏©ª∏d »æ¡ŸG ôjƒ£àdGh ºYódG

(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM)  Úª∏©ŸG  äGQÉ¡e  ôjƒ£àd  á°SQóŸG  ÉgôaƒJ  »àdG  πFÉ°SƒdG  •
(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM)  Úª∏©ŸG  äGQÉ¡e  ôjƒ£àd  á°SQóŸG  ÉgôaƒJ  »àdG  πFÉ°SƒdG  •

á«Ø°üdG  º¡JGQÉ¡e  ôjƒ£àd  á°ü°üîàe  äÉÑjQóJ  ‘  º¡àcQÉ°ûe  øY  ¿ƒª∏©ŸG  ¬dÉb  Ée  •
»æ¡ŸG  ôjƒ£àdG  ‘  ¬fƒ°†≤j  …òdG  âbƒdG  øY  ¿ƒª∏©ŸG  ¬dÉb  Ée  •

º¡d  Ωó≤ŸG  »æ¡ŸG  ôjƒ£àdG  IOƒL  √ÉŒ  ºgÉ°VQ  øY  Úª∏©ŸG  AGQBG  •
∫ƒ°üØdG  »ª∏©e  AGOCG  º««≤J  ‘  á°SQóŸG  ΩÉ¶àfG  ióe  •

É¡«ª∏©e AGO C’ ¢SQGóŸG º««≤J :»ë«°VƒJ º°SQ  •
(á°SQóŸG  ´ƒf  Ö°ùM)  É¡«ª∏©e  º««≤J  ‘  á°SQóŸG  á«é¡æe  •

(á«°SGQódG  á∏MôŸG  Ö°ùM)  É¡«ª∏©e  º««≤J  ‘  á°SQóŸG  á«é¡æe  •
á°SQóŸG  ‘  º¡FGOCG  øY  äÉ¶MÓŸ  Úª∏©ŸG  »≤∏J  äGAGôLEG  •

 º¡FGOCG  øY  á°SQóŸG  øe  É¡fƒ≤∏àj  »àdG  äÉ¶MÓŸG  IOƒL  øY  Úª∏©ŸG  AGQBG  •

37  á°SQóŸG ≥aGôe

á«°SGQódG  ∫ƒ°üØdG  OóY  ¤EG  áÑ∏£dG  OóY  áÑ°ùf  •
á°SQóŸÉH  áMÉàŸG  ≥aGôŸG  •

(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) áMÉàŸG á«°SQóŸG ≥aGôŸG OóY ∫ó©e :»ë«°VƒJ º°SQ  •
(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) áMÉàŸG á«°SQóŸG ≥aGôŸG OóY ∫ó©e :»ë«°VƒJ º°SQ  •

 á°SQóŸG  áÑàµe  äÉjƒà  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) á°SQóŸG áÑàµe ‘ ÖàµdG OóY :»ë«°VƒJ º°SQ  •
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(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) ÖdÉW πµd á°SQóŸG áÑàµe ‘ ÖàµdG OóY ∫ó©e :»ë«°VƒJ º°SQ  •
áÑàµŸG  äÓ«¡°ùJ  IOƒL  øY  ºgÉ°VQ  ióe  ∫ƒM  øjôjóŸG  AGQBG  •
áÑàµŸG  äÓ«¡°ùJ  IOƒL  øY  ºgÉ°VQ  ióe  ∫ƒM  Úª∏©ŸG  AGQBG  •

Ωƒ∏©dG  äGÈà  IOƒL  øY  ºgÉ°VQ  ióe  ∫ƒM  øjôjóŸG  AGQBG  •
á°SQóŸÉH  IôaƒàŸG  ôJƒ«ÑªµdG  äÓ«¡°ùJ  IOƒL  øY  ºgÉ°VQ  ióe  ∫ƒM  øjôjóŸG  AGQBG  •

á°SQóŸG  ‘  IôaƒàŸG  áMÉ°ùŸG  øY  ºgÉ°VQ  ióe  ∫ƒM  øjôjóŸG  AGQBG  •
á«°SGQódG  ∫ƒ°üØdG  IOƒL  øY  ºgÉ°VQ  ióe  ∫ƒM  Úª∏©ŸG  AGQBG  •

 áeóîà°ùŸG  á«°ùjQóàdG  äGhO C’G  IOƒL  øY  ºgÉ°VQ  ióe  ∫ƒM  øjôjóŸG  AGQBG  •
º¡∏ªY  AGO C’  ájQhô°†dG  äGhO CÓd  á°SQóŸG  ÒaƒJ  ióe  øY  Úª∏©ŸG  AGQBG  •

á°SQóŸG  ≈æÑe  ádÉM  øY  ºgÉ°VQ  ¿CÉ°ûH  øjôjóŸG  AGQBG  •
á°SQóŸG  ≈æÑe  ádÉM  øY  ºgÉ°VQ  ¿CÉ°ûH  Úª∏©ŸG  AGQBG  •

43   á«°SQóŸG á£°ûf C’Gh äÉeóÿG

(á°SQóŸG  ´ƒf  Ö°ùM)  á°SQóŸG  É¡eó≤J  »àdG  äÉeóÿG  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) áæ«©e äÉeóN Ωó≤J »àdG ¢SQGóŸG ∫ó©e :»ë«°VƒJ º°SQ  •

(á«°SGQódG  á∏MôŸG  Ö°ùM)  á°SQóŸG  É¡eó≤J  »àdG  äÉeóÿG  •
(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) áæ«©e äÉeóN Ωó≤J »àdG ¢SQGóŸG ∫ó©e :»ë«°VƒJ º°SQ  •

(á°SQóŸG  ´ƒf  Ö°ùM)  á°SQóŸG  É¡eó≤J  »àdG  á«Ø°UÓdG  á£°ûf C’Gh  äÉeóÿG  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) IQÉà á«Ø°U’ á£°ûfCG Ωó≤J »àdG ¢SQGóŸG áÑ°ùf :»ë«°VƒJ º°SQ  •

(á«°SGQódG  á∏MôŸG  Ö°ùM)  á°SQóŸG  É¡eó≤J  »àdG  á«Ø°UÓdG  á£°ûf C’Gh  äÉeóÿG  •
(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) IQÉà á«Ø°U’ á£°ûfCG Ωó≤J »àdG ¢SQGóŸG áÑ°ùf :»ë«°VƒJ º°SQ  •

á«°SQóŸG  á£°ûf C’G  ´ƒæJ  øY  ºgÉ°VQ  ¿CÉ°ûH  áÑ∏£dG  AGQBG  •
IôaƒàŸG  á«Ø°UÓdG  á£°ûf C’G  øY  ºgÉ°VQ  ¿CÉ°ûH  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  AGQBG  •

á°SQóŸG  ÉgôaƒJ  »àdG  äÓ°UGƒŸG  äÉeóN  øY  ºgÉ°VQ  ¿CÉ°ûH  øjôjóŸG  AGQBG  •

47  á°SQóŸGh á«°SGQódG ∫ƒ°üØdG πµ«g

IQÉà  OGƒe  :(á∏≤à°ùŸG  ¢SQGóª∏d)  »°SGQódG  π°üØdG  áaÉãc  §°Sƒàe  •
(á∏≤à°ùŸG  ¢SQGóª∏d)  áæ«©e  OGƒŸ  á°SQóŸG  ‘  á«°SQGódG  ∫ƒ°üØdG  áaÉãc  ∫ó©e  :»ë«°VƒJ  º°SQ  •

(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM)  á«°SGQódG  áæ°ùdG  ‘  á°SGQódG  ΩÉjCG  ∫ó©e  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) á«°SGQódG áæ°ùdG ‘ á°SGQódG ΩÉjCG ∫ó©e :»ë«°VƒJ º°SQ  •

               Úª∏©ŸG  OóY  ‹ÉªLEG  ¤EG  áÑ∏£dG  OóY  áÑ°ùf  ‹ÉªLEG  •
OGƒŸG  ™«ª÷  kÉ«YƒÑ°SCG  (äÉYÉ°ùdÉH)  á«°SGQódG  ¢ü°ü◊G  øeR  ∫ó©e  •

(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) OGƒŸG ™«ª÷ kÉ«YƒÑ°SCG (äÉYÉ°ùdÉH) á«°SGQódG ¢ü°ü◊G øeR ∫ó©e :»ë«°VƒJ º°SQ  •
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á«Hô©dG  á¨∏d  kÉ«YƒÑ°SCG  (äÉYÉ°ùdÉH)  á«°SGQódG  ¢ü°ü◊G  øeR  ∫ó©e  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) á«Hô©dG á¨∏d kÉ«YƒÑ°SCG (äÉYÉ°ùdÉH) á«°SGQódG ¢ü°ü◊G øeR ∫ó©e :»ë«°VƒJ º°SQ  •

ájõ«∏‚E’G  á¨∏d  kÉ«YƒÑ°SCG  (äÉYÉ°ùdÉH)  á«°SGQódG  ¢ü°ü◊G  øeR  ∫ó©e  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) ájõ«∏‚E’G á¨∏d kÉ«YƒÑ°SCG (äÉYÉ°ùdÉH) á«°SGQódG ¢ü°ü◊G øeR ∫ó©e :»ë«°VƒJ º°SQ  •

äÉ«°VÉjô∏d  kÉ«YƒÑ°SCG  (äÉYÉ°ùdÉH)  á«°SGQódG  ¢ü°ü◊G  øeR  ∫ó©e  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) äÉ«°VÉjô∏d kÉ«YƒÑ°SCG (äÉYÉ°ùdÉH) á«°SGQódG ¢ü°ü◊G øeR ∫ó©e :»ë«°VƒJ º°SQ  •

Ωƒ∏©∏d  kÉ«YƒÑ°SCG  (äÉYÉ°ùdÉH)  á«°SGQódG  ¢ü°ü◊G  øeR  ∫ó©e  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) Ωƒ∏©∏d kÉ«YƒÑ°SCG (äÉYÉ°ùdÉH) á«°SGQódG ¢ü°ü◊G øeR ∫ó©e :»ë«°VƒJ º°SQ  •

á«Yô°ûdG  Ωƒ∏©∏d  kÉ«YƒÑ°SCG  (äÉYÉ°ùdÉH)  á«°SGQódG  ¢ü°ü◊G  øeR  ∫ó©e  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) á«Yô°ûdG Ωƒ∏©∏d kÉ«YƒÑ°SCG (äÉYÉ°ùdÉH) á«°SGQódG ¢ü°ü◊G øeR ∫ó©e :»ë«°VƒJ º°SQ  •

á«YÉªàL’G  äÉ°SGQó∏d  kÉ«YƒÑ°SCG  (äÉYÉ°ùdÉH)  á«°SGQódG  ¢ü°ü◊G  øeR  ∫ó©e  •
 (á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) á«YÉªàL’G äÉ°SGQó∏d kÉ«YƒÑ°SCG (äÉYÉ°ùdÉH) á«°SGQódG ¢ü°ü◊G øeR ∫ó©e :»ë«°VƒJ º°SQ  •

¢ùjQóà∏d  ¢ü°üîŸG  âbƒdG  QGó≤e  øY  ºgÉ°VQ  ¿CÉ°ûH  øjôjóŸG  AGQBG  •
¢ùjQóà∏d  ¢ü°üîŸG  âbƒdG  QGó≤e  øY  ºgÉ°VQ  ¿CÉ°ûH  Úª∏©ŸG  AGQBG  •

55  º∏©àdG äÉHƒ©°Uh á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP áÑ∏£∏d á°ü°üîŸG äÉeóÿG

ábÉY E’G  …hP  áÑ∏£∏d  á°ü°üîŸG  á°SQóŸG  ≥aGôe  •
ábÉY E’G  …hP  áÑ∏£dG  ™e  πeÉ©àdG  ‘  äÓ«¡°ùJ  Ωó≤J  »àdG  ¢SQGóŸG  :»ë«°VƒJ  º°SQ  •

á°UÉÿG  äÉLÉ«àM’G  …hP  áÑ∏£∏d  á°ü°üîŸG  á°SQóŸG  OQGƒe  øY  ºgÉ°VQ  ¿CÉ°ûH  øjôjóŸG  AGQBG  •
á°UÉÿG  äÉLÉ«àM’G  …hP  áÑ∏£∏d  á°SQóŸG  IófÉ°ùe  iƒà°ùe  øY  ºgÉ°VQ  ¿CÉ°ûH  Úª∏©ŸG  AGQBG  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM)  º∏©àdG  äÉHƒ©°U  …hP  áÑ∏£dG  ™e  πeÉ©àdG  ‘  á°SQóª∏d  áeÉ©dG  á«é¡æŸG  •

(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM)  º∏©àdG  äÉHƒ©°U  …hP  áÑ∏£dG  ™e  πeÉ©àdG  ‘  á°SQóª∏d  áeÉ©dG  á«é¡æŸG  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM)  º∏©àdG  äÉHƒ©°U  …hP  áÑ∏£dG  ™e  á©ÑàŸG  á«é¡æŸG  øY  ¿ƒª∏©ŸG  ¬dÉb  Ée  •

(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM)  º∏©àdG  äÉHƒ©°U  …hP  áÑ∏£dG  ™e  á©ÑàŸG  á«é¡æŸG  øY  ¿ƒª∏©ŸG  ¬dÉb  Ée  •
∞«©°†dG  AGO C’G  …hP  áÑ∏£∏d  á°SQóŸG  IófÉ°ùe  iƒà°ùe  øY  ºgÉ°VQ  ¿CÉ°ûH  øjôjóŸG  AGQBG  •
∞«©°†dG  AGO C’G  …hP  áÑ∏£∏d  á°SQóŸG  IófÉ°ùe  iƒà°ùe  øY  ºgÉ°VQ  ¿CÉ°ûH  Úª∏©ŸG  AGQBG  •

59  É¡JÉ≤«Ñ£Jh ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG

á°SQóŸG  äGôJƒ«Ñªc  •
ôJƒ«ÑªµdG  ΩGóîà°S’  á°SQóŸG  ájõgÉL  øY  ºgÉ°VQ  ióe  ∫ƒM  øjôjóŸG  AGQBG  •

ôJƒ«ÑªµdG  ΩGóîà°S’  á°SQóŸG  ájõgÉL  øY  ºgÉ°VQ  ióe  ∫ƒM  áÑ∏£dG  AGQBG  •
ôJƒ«ÑªµdG  ΩGóîà°S’  á°SQóŸG  ájõgÉL  øY  ºgÉ°VQ  ióe  ∫ƒM  Úª∏©ŸG  AGQBG  •

ôJƒ«ÑªµdG  ΩGóîà°SG  ‘  º¡JGQÉ¡e  iƒà°ùe  øY  ¿hôjóŸG  ¬dÉb  Ée  •
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ôJƒ«ÑªµdG  ΩGóîà°SG  ‘  º¡JGQÉ¡e  iƒà°ùe  øY  ¿ƒª∏©ŸG  ¬dÉb  Ée  •
ôJƒ«ÑªµdG  á«ªgCG  ∫ƒM  áÑ∏£dG  AGQBG  •

á«°SGQódG  ∫ƒ°üØdG  ‘  ôJƒ«ÑªµdG  ΩGóîà°SG  øY  ¿ƒª∏©ŸG  ¬dÉb  Ée  •
ΩÉY  πµ°ûH  á«°SGQódG  º¡°ü°üM  ‘  ôJƒ«Ñªµ∏d  º¡eGóîà°SG  øY  áÑ∏£dG  ¬dÉb  Ée  •

á«°SGQódG  º¡°ü°üM  ‘  ôJƒ«Ñªµ∏d  áÑ∏£dG  ΩGóîà°SG  :»ë«°VƒJ  º°SQ  •
á«°SQóŸG  ÒZh  á«°SQóŸG  ¢VGôZ CÓd  âfÎfÓd  º¡eGóîà°SG  øY  áÑ∏£dG  ¬dÉb  Ée  •

ôNBG  ¿Éµe  …CG  ‘h  á°SQóŸG  πNGO  âfÎfÓd  º¡eGóîà°SG  øY  áÑ∏£dG  ¬dÉb  Ée  •

63  á∏≤à°ùŸG ¢SQGóŸG áÑ∏£d »ÁOÉc C’G π«°üëàdG iƒà°ùe

(´Éªà°SGh  ,  áHÉàch  ,  IAGôb)  ΩÉY  πµ°ûH  πeÉ°ûdG  …ƒHÎdG  º««≤àdG  äGQÉÑàNG  ‘  á«Hô©dG  á¨∏dG  äÉLQO  ∫ó©e  •
á«Hô©dG  á¨∏dG  ‘  ΩÉY  πµ°ûH  πeÉ°ûdG  …ƒHÎdG  º««≤àdG  äGQÉÑàNG  ‘  iƒà°ùe  πµd  ÒjÉ©ŸG  Gƒ≤≤M  øjòdG  áÑ∏£dG  áÑ°ùf  •

(´Éªà°SGh  ,áHÉàch  ,  IAGôb)  ΩÉY  πµ°ûH  πeÉ°ûdG  …ƒHÎdG  º««≤àdG  äGQÉÑàNG  ‘  ájõ«∏‚E’G  á¨∏dG  äÉLQO  ∫ó©e  •
ájõ«∏‚E’G  á¨∏dG  ‘  ΩÉY  πµ°ûH  πeÉ°ûdG  …ƒHÎdG  º««≤àdG  äGQÉÑàNG  ‘  iƒà°ùe  πµd  ÒjÉ©ŸG  Gƒ≤≤M  øjòdG  áÑ∏£dG  áÑ°ùf  •

πeÉ°ûdG  …ƒHÎdG  º««≤àdG  äGQÉÑàNG  ‘  (ΩÉY  πµ°ûH)  Ωƒ∏©dGh  äÉ«°VÉjôdG  äÉLQO  ∫ó©e  •
äÉ«°VÉjôdG  ‘  ΩÉY  πµ°ûH  πeÉ°ûdG  …ƒHÎdG  º««≤àdG  äGQÉÑàNG  ‘  ÒjÉ©ŸG  Gƒ≤≤M  øjòdG  áÑ∏£dG  áÑ°ùf  •

Ωƒ∏©dG  ‘  ΩÉY  πµ°ûH  πeÉ°ûdG  …ƒHÎdG  º««≤àdG  äGQÉÑàNG  ‘  ÒjÉ©ŸG  Gƒ≤≤M  øjòdG  áÑ∏£dG  áÑ°ùf  •

67  áÑ∏£dG AGOCG ¿CÉ°ûH Úª∏©ŸG äÉ©bƒJ

áÑ∏£dG  AGOCG  ¿CÉ°ûH  Úª∏©ŸG  äÉ©bƒJ  øY  øjôjóŸG  ≈°VQ  •
º¡d  Úª∏©ŸG  ™«é°ûJ  ióe  ∫ƒM  áÑ∏£dG  AGQBG  •

69  ¢ùjQóàdG äÉ°SQÉ‡

äÉ«°VÉjôdG  ¢ShQO  ìô°T  ‘  á«Hô©dG  á¨∏dG  á°SQóŸG  Ωóîà°ùJ  •
Ωƒ∏©dG  ¢ShQO  ìô°T  ‘  á«Hô©dG  á¨∏dG  á°SQóŸG  Ωóîà°ùJ  •

ôJƒ«ÑªµdG  ¢ShQO  ìô°T  ‘  á«Hô©dG  á¨∏dG  á°SQóŸG  Ωóîà°ùJ  •
á«YÉªàL’G  Ωƒ∏©dG  ¢ShQO  ìô°T  ‘  á«Hô©dG  á¨∏dG  á°SQóŸG  Ωóîà°ùJ  •

(á°SQóŸG  ´ƒf  Ö°ùM)  ∫ƒ°üØdG  ‘  á«ª«∏©àdG  äÉ°SQÉªª∏d  Úª∏©ŸG  ∞°Uh  •
 (á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) ¢ü°ü◊G ‘ áØ∏à kÉbôW ¿ƒª∏©ŸG É¡«a Ωóîà°ùj »àdG äGôŸG OóY :»ë«°VƒJ º°SQ  •

(á«°SGQódG  á∏MôŸG  Ö°ùM)  ∫ƒ°üØdG  ‘  á«ª«∏©àdG  äÉ°SQÉªª∏d  Úª∏©ŸG  ∞°Uh  •
 (á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) ¢ü°ü◊G ‘ áØ∏à kÉbôW ¿ƒª∏©ŸG É¡«a Ωóîà°ùj »àdG äGôŸG OóY :¿ƒª∏©ŸG :»ë«°VƒJ º°SQ  •



áëØ°üdG                

(á°SQóŸG  ´ƒf  Ö°ùM)  ∫ƒ°üØdG  ‘  Üƒ∏£ŸG  πª©dG  á©«Ñ£d  Úª∏©ŸG  ∞°Uh  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) ∫ƒ°üØdG ‘ Úª∏©ŸG øe Üƒ∏£ŸG πª©dG á©«ÑW :»ë«°VƒJ º°SQ  •

(á«°SGQódG  á∏MôŸG  Ö°ùM)  ∫ƒ°üØdG  ‘  Üƒ∏£ŸG  πª©dG  á©«Ñ£d  Úª∏©ŸG  ∞°Uh  •
(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) ∫ƒ°üØdG ‘ Úª∏©ŸG øe Üƒ∏£ŸG πª©dG á©«ÑW :»ë«°VƒJ º°SQ  •

á«°SGQódG  º¡°ü°üM  ‘  á«°SQóŸG  Öàµ∏d  Úª∏©ŸG  ΩGóîà°SG  •
(á°SQóŸG  ´ƒf  Ö°ùM)  ∫ƒ°üØdG  ‘  É¡fƒeóîà°ùj  »àdG  IófÉ°ùŸG  á«ª«∏©àdG/á«°ùjQóàdG  äGhO C’G  øY  ¿ƒª∏©ŸG  ¬dÉb  Ée  •

(á«°SGQódG  á∏MôŸG  Ö°ùM)  ∫ƒ°üØdG  ‘  É¡fƒeóîà°ùj  »àdG  IófÉ°ùŸG  á«ª«∏©àdG/á«°ùjQóàdG  äGhO C’G  øY  ¿ƒª∏©ŸG  ¬dÉb  Ée  •
(á°SQóŸG  ´ƒf  Ö°ùM)  á«Hô©dG  á¨∏dG  ¢ü°üM  ‘  ∫ƒ°üØdG  πNGO  á«ª«∏©àdG  äÉ°SQÉªª∏d  áÑ∏£dG  ∞°Uh  •

(á«°SGQódG  á∏MôŸG  Ö°ùM)  á«Hô©dG  á¨∏dG  ¢ü°üM  ‘  ∫ƒ°üØdG  πNGO  á«ª«∏©àdG  äÉ°SQÉªª∏d  áÑ∏£dG  ∞°Uh  •
á«Hô©dG  á¨∏dG  ¢ü°üM  ∫ÓN  º¡æe  Üƒ∏£ŸG  ‘É°V E’G  πª©∏d  áÑ∏£dG  ∞°Uh  •

(á°SQóŸG  ´ƒf  Ö°ùM)  ájõ«∏‚E’G  á¨∏dG  ¢ü°üM  ‘  ∫ƒ°üØdG  πNGO  á«ª«∏©àdG  äÉ°SQÉªª∏d  áÑ∏£dG  ∞°Uh  •
(á«°SGQódG  á∏MôŸG  Ö°ùM)  ájõ«∏‚E’G  á¨∏dG  ¢ü°üM  ‘  ∫ƒ°üØdG  πNGO  á«ª«∏©àdG  äÉ°SQÉªª∏d  áÑ∏£dG  ∞°Uh  •

ájõ«∏‚E’G  á¨∏dG  ¢ü°üM  ∫ÓN  º¡æe  Üƒ∏£ŸG  ‘É°V E’G  πª©∏d  áÑ∏£dG  ∞°Uh  •
(á°SQóŸG  ´ƒf  Ö°ùM)  äÉ«°VÉjôdG  ¢ü°üM  ‘  ∫ƒ°üØdG  πNGO  á«ª«∏©àdG  äÉ°SQÉªª∏d  áÑ∏£dG  ∞°Uh  •

(á«°SGQódG  á∏MôŸG  Ö°ùM)äÉ«°VÉjôdG  ¢ü°üM  ‘  ∫ƒ°üØdG  πNGO  á«ª«∏©àdG  äÉ°SQÉªª∏d  áÑ∏£dG  ∞°Uh  •
(á°SQóŸG  ´ƒf  Ö°ùM)  Ωƒ∏©dG  ¢ü°üM  ‘  ∫ƒ°üØdG  πNGO  á«ª«∏©àdG  äÉ°SQÉªª∏d  áÑ∏£dG  ∞°Uh  •

(á«°SGQódG  á∏MôŸG  Ö°ùM)  Ωƒ∏©dG  ¢ü°üM  ‘   ∫ƒ°üØdG  πNGO  á«ª«∏©àdG  äÉ°SQÉªª∏d  áÑ∏£dG  ∞°Uh  •
á«°SQóŸG  ∫ÉªY CÓd  º¡ª¡a  ióe  ∫ƒM  áÑ∏£dG  AGQBG  •

ºgDhÉæHCG  É¡H  ∞∏µj  »àdG  á«°SQóŸG  ∫ÉªY C’G  áHƒ©°U  ióe  ∫ƒM  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  AGQBG  •
ºgDhÉæHCG  É¡LÉàëj  ób  »àdG  á«aÉ°V E’G  äGóYÉ°ùª∏d  á°SQóŸG  Ëó≤J  ióe  ∫ƒM  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  AGQBG  •

77   º««≤àdG äÉeƒ∏©e øe IOÉØà°S’Gh º««≤àdG ¥ôW

(á°SQóŸG  ´ƒf  Ö°ùM)  áØ∏à  º««≤J  ¥ôW  /äGhOCG  á°SQóŸG  Ωóîà°ùJ  •
(á«°SGQódG  á∏MôŸG  Ö°ùM)  áØ∏à  º««≤J  ¥ôW  /äGhOCG  á°SQóŸG  Ωóîà°ùJ  •

(á°SQóŸG  ´ƒf  Ö°ùM)  áÑ∏£dG  äÉª««≤J  ΩGóîà°SG  øe  á°SQóŸG  ±óg  •
(á«°SGQódG  á∏MôŸG  Ö°ùM)  áÑ∏£dG  äÉª««≤J  ΩGóîà°SG  øe  á°SQóŸG  ±óg  •

(á°SQóŸG  ´ƒf  Ö°ùM)  áÑ∏£dG  Ωó≤J  ióe  ¢ù«≤J  äÉª««≤àd  á°SQóŸG  ΩGóîà°SG  QGôµJ  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) áæ«©e OGƒe ‘ áÑ∏£dG Ωó≤J ióe ¢ù«≤J äÉª««≤àd á°SQóŸG ΩGóîà°SG QGôµJ :»ë«°VƒJ º°SQ  •

(á«°SGQódG  á∏MôŸG  Ö°ùM)  áÑ∏£dG  Ωó≤J  ióe  ¢ù«≤J  äÉª««≤àd  á°SQóŸG  ΩGóîà°SG  QGôµJ  •
(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) áæ«©e OGƒe ‘ áÑ∏£dG Ωó≤J ióe ¢ù«≤J äÉª««≤àd á°SQóŸG ΩGóîà°SG QGôµJ :»ë«°VƒJ º°SQ  •

81  á«dõæŸG äÉÑLGƒdG

É¡H  áÑ∏£dG  ∞«∏µJ  ºàj  »àdG  á«dõæŸG  äÉÑLGƒdG  øY  ¿ƒª∏©ŸG  ¬dÉb  Ée  •

¿
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á«dõæŸG  äÉÑLGƒ∏d  º¡FÉæHCG  AGOCG  äÉYÉ°S  ∫ó©e  ∫ƒM  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  AGQBG  •
á«dõæŸG  äÉÑLGƒ∏d  º¡FGOCG  äÉYÉ°S  ∫ó©e  ∫ƒM  áÑ∏£dG  AGQBG  •

(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) (kÉ«YƒÑ°SCG äÉYÉ°ùdÉH) á«dõæŸG äÉÑLGƒdG AGOCG ‘ áÑ∏£dG ¬«°†≤j …òdG âbƒdG :Qƒe C’G AÉ«dhCGh áÑ∏£dG :»ë«°VƒJ º°SQ  •
(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM)(kÉ«YƒÑ°SCG äÉYÉ°ùdÉH) á«dõæŸG äÉÑLGƒdG AGOCG ‘ áÑ∏£dG ¬«°†≤j …òdG âbƒdG :Qƒe C’G AÉ«dhCGh áÑ∏£dG :»ë«°VƒJ º°SQ  •

ÉgRÉ‚EG  ºàj  »àdG  á«dõæŸG  äÉÑLGƒdG  á«ªc  øY  áÑ∏£dG  ¬dÉb  Ée  •
ÉgRÉ‚EG ºàj »àdG á«dõæŸG äÉÑLGƒdG á«ªc øY áÑ∏£dG ¬dÉb Ée :»ë«°VƒJ º°SQ  •
á«dõæŸG  º¡JÉÑLGƒd  º¡FGOCG  á©LGôÃ  ºgQƒeCG  AÉ«dhCG  ΩÉ«b  ∫ƒM  áÑ∏£dG  AGQBG  •
Qƒe C’G  AÉ«dhCGh  áÑ∏£dGh  Úª∏©ŸG  ô¶f  á¡Lh  øe  á«dõæŸG  äÉÑLGƒdG  äÉØ«∏µJ  •

á«dõæŸG  º¡JÉÑLGh  AGOCG  ‘  º¡FÉæH C’  Iô°S C’G  OGôaCG  ácQÉ°ûe  ∫ƒM  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  AGQBG  •
á«dõæŸG  äÉÑLGƒdG  á«ªgCG  ióe  ∫ƒM  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  AGQBG  •

85   áÑ∏£dG äÉ¡LƒJ

á«Hô©dG  á¨∏dG  ¢ü°üëH  º¡YÉàªà°SG  ¿CÉ°ûH  áÑ∏£dG  AGQBG  •
ájõ«∏‚E’G  á¨∏dG  ¢ü°üëH  º¡YÉàªà°SG  ¿CÉ°ûH  áÑ∏£dG  AGQBG  •

äÉ«°VÉjôdG  ¢ü°üëH  º¡YÉàªà°SG  ¿CÉ°ûH  áÑ∏£dG  AGQBG  •
Ωƒ∏©dG  ¢ü°üëH  º¡YÉàªà°SG  ¿CÉ°ûH  áÑ∏£dG  AGQBG  •

á«Hô©dG  á¨∏dG  á°SGQO  øe  IOÉØà°S’G  ¿CÉ°ûH  áÑ∏£dG  AGQBG  •
ájõ«∏‚E’G  á¨∏dG  á°SGQO  øe  IOÉØà°S’G  ¿CÉ°ûH  áÑ∏£dG  AGQBG  •

äÉ«°VÉjôdG  á°SGQO  øe  IOÉØà°S’G  ¿CÉ°ûH  áÑ∏£dG  AGQBG  •
Ωƒ∏©dG  á°SGQO  øe  IOÉØà°S’G  ¿CÉ°ûH  áÑ∏£dG  AGQBG  •

á°SQóŸG  ‘  óéH  º¡FÉæHCG  πªY  iƒà°ùe  ¿CÉ°ûH  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  AGQBG  •
º∏©à∏d  áÑ∏£dG  á«©aGO  øY  ºgÉ°VQ  ióe  ∫ƒM  øjôjóŸG  AGQBG  •
º∏©à∏d  áÑ∏£dG  á«©aGO  øY  ºgÉ°VQ  ióe  ∫ƒM  Úª∏©ŸG  AGQBG  •

á«∏Ñ≤à°ùŸG  á«ÁOÉc C’G  º¡JÉ©∏£Jh  º¡MƒªW  ¿CÉ°ûH  áÑ∏£dG  AGQBG  •
 ¬«dEG ∫ƒ°UƒdG ‘ áÑ∏£dG íª£j …òdG »ÁOÉc C’G iƒà°ùŸG :»ë«°VƒJ º°SQ  •

»ÁOÉc C’G  º¡FÉæHCG  πÑ≤à°ùe  ¿CÉ°ûH  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  äÉ©∏£Jh  ìƒªW  •
»ÁOÉc C’G º¡FÉæHCG πÑ≤à°ùe ¿CÉ°ûH Qƒe C’G AÉ«dhCG ìƒªW :»ë«°VƒJ º°SQ  •

πÑ≤à°ùª∏d  º¡d  á°SQóŸG  áÄ«¡J  øY  ºgÉ°VQ  ióe  ∫ƒM  áÑ∏£dG  AGQBG  •

91  ó«YGƒŸG ‘ ábódGh áÑ∏£dG Qƒ°†M

áÑ∏£dG  ÜÉ«Z  øY  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  ¬dÉb  Ée  •

¢T
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ÒNCÉàdGh  ÜÉ«¨dG  øY  áÑ∏£dG  ¬dÉb  Ée  •
á°SQóŸG øY áÑ∏£dG É¡«a Ö«¨àj »àdG ΩÉj C’G ∫ó©e :áÑ∏£dGh Qƒe C’G AÉ«dhCG :»ë«°VƒJ º°SQ  •

 á°SQóŸG ¤EG Qƒ°†◊G øY áÑ∏£dG É¡«a ôNCÉàj »àdG ΩÉj C’G ∫ó©e :»ë«°VƒJ º°SQ  •
ó«YGƒŸG  ‘  º¡àbOh  áÑ∏£dG  Qƒ°†M  øY  ºgÉ°VQ  ióe  ∫ƒM  øjôjóŸG  AGQBG  •

93   áÑ∏£dG •ÉÑ°†fGh ∑ƒ∏°S

 á°SQóŸG  ‘  •ÉÑ°†f’G  ádGóY  øY  áÑ∏£dG  AGQBG  •
  á°SQóŸG  ‘  •ÉÑ°†f’G  øY  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  AGQBG  •

∑ƒ∏°ùdG  óYGƒ≤d  á°SQóŸG  ôjóe  ≥«Ñ£J  ióe  øY  ºgÉ°VQ  ∫ƒM  Úª∏©ŸG  AGQBG  •
º¡FÉæHCG  ™e  á°SQóŸG  πeÉ©J  á«Ø«c  øY  ºgÉ°VQ  ióe  ∫ƒM  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  AGQBG  •

á°SQóŸG  ‘  áÑ∏£dG  •ÉÑ°†fGh  ∑ƒ∏°S  øY  ºgÉ°VQ  ióe  ∫ƒM  øjôjóŸG  AGQBG  •
á°SQóŸG  ‘  áÑ∏£dG  •ÉÑ°†fGh  ∑ƒ∏°S  øY  ºgÉ°VQ  ióe  ∫ƒM  Úª∏©ŸG  AGQBG  •

   á°SQóŸG  ‘  ¿Ée C’G  øY  áÑ∏£dG  AGQBG  •
º¡à°SQóe  ‘  Ö«gÎdG  hCG  ábô°ù∏d  º¡°Vô©J  øY  áÑ∏£dG  ¬dÉb  Ée  •

   á«°SQóŸG  ∫ÉªY C’ÉH  º¡eÉªàgG  áLQO  øY  áÑ∏£dG  AGQBG  •
á°SQóŸG  ‘  øjôN B’G  áÑ∏£dG  ∑ƒ∏°S  øY  áÑ∏£dG  AGQBG  •

á°SQóŸG  ÚfGƒ≤d  º¡àØdÉ  øY  áÑ∏£dG  ¬dÉb  Ée  •
á°SQóŸG  ‘  º¡cƒ∏°S  ¿CÉ°ûH  ºgQƒeCG  AÉ«dhCÉH  á°SQóŸG  ∫É°üJG  øY  áÑ∏£dG  ¬dÉb  Ée  •

   

97  Qƒe C’G AÉ«dhCGh á°SQóŸG ÚH π°UGƒàdG

áÑ∏£dG  QƒeCG  AÉ«dhCG  ¤EG  ôjQÉ≤àdG  ∫É°SQEG  ‘  á°SQóŸG  É¡©ÑàJ  »àdG  Ö«dÉ°S C’G  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) Qƒe C’G AÉ«dhCG ¤EG ôjQÉ≤àdG ∫É°SQEG ‘ áØ∏à Ö«dÉ°SCG Ωóîà°ùJ »àdG ¢SQGóŸG áÑ°ùf :»ë«°VƒJ º°SQ  •

(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) Qƒe C’G AÉ«dhCG ¤EG ôjQÉ≤àdG ∫É°SQEG ‘ áØ∏à Ö«dÉ°SCG Ωóîà°ùJ »àdG ¢SQGóŸG áÑ°ùf :»ë«°VƒJ º°SQ  •
 º¡H  á°SQóŸG  ∫É°üJG  QGôµJ  øY  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  ¬dÉb  Ée  •

á«°SGQódG áæ°ùdG ∫ÓN Qƒe C’G AÉ«dhCGh á°SQóŸG ÚH π°UGƒàdG QGôµJ :»ë«°VƒJ º°SQ  •
 áÑ∏£dG  AGOCG  øY  á°SQóŸG  øe  ôjQÉ≤J  º¡ª∏°ùJ  QGôµJ  øY  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  ¬dÉb  Ée  •

á«°SGQódG áæ°ùdG ∫ÓN áÑ∏£dG AGOCG øY á°SQóŸG øe ôjQÉ≤J Qƒe C’G AÉ«dhCG º∏°ùJ QGôµJ :Qƒe C’G AÉ«dhCG :»ë«°VƒJ º°SQ  •
á°SQóŸG  øe  äÉeƒ∏©e  º¡ª∏°ùJ  QGôµJ  øY  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  ¬dƒ≤j  Ée  •

á°SQóŸG øe äÉeƒ∏©e Qƒe C’G AÉ«dhCG É¡«a º∏°ùàj »àdG äGôŸG OóY :Qƒe C’G AÉ«dhCG :»ë«°VƒJ º°SQ  •
áÑ∏£dG  QƒeCG  AÉ«dhCG  ™e  º¡∏°UGƒJ  ióe  øY  ¿ƒª∏©ŸG  ¬dÉb  Ée  •

á«ª«∏©àdG  á£°ûf C’G  ‘  º¡àcQÉ°ûe  QGôµJ  øY  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  ¬dÉb  Ée  •
 á°SQóŸG  ™e  π°UGƒàdG  iƒà°ùe  øY  ºgÉ°VQ  ióe  ∫ƒM  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  AGQBG  •

´
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101  á°SQóŸG ™e º¡∏YÉØJh Qƒe C’G AÉ«dhCG ácQÉ°ûe

 

(á°SQóŸG  ´ƒf  Ö°ùM)  áÑ∏£dG  QƒeCG  AÉ«dhCG  øe  á°SQóŸG  äÉ©bƒJ  •
(á«°SGQódG  á∏MôŸG  Ö°ùM)  áÑ∏£dG  QƒeCG  AÉ«dhCG  øe  á°SQóŸG  äÉ©bƒJ  •

   º¡FÉæHCG  º«∏©J  ‘  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  ácQÉ°ûe  iƒà°ùÃ  ºgÉ°VQ  øY  øjôjóŸG  AGQBG  •
   º∏©à∏d  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  ºYO  iƒà°ùÃ  ºgÉ°VQ  øY  øjôjóŸG  AGQBG  •

º∏©à∏d  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  ºYO  iƒà°ùÃ  ºgÉ°VQ  øY  Úª∏©ŸG  AGQBG  •
(á°SQóŸG  ´ƒf  Ö°ùM)  á°SQóŸG  ‘  áØ∏à  á£°ûfCG  ¬LhCG  ‘  º¡JÉcQÉ°ûŸ  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  ∞°Uh  •

(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) kÉjƒæ°S á°SQóŸG ‘ áæ«©e á£°ûfCG ‘ Qƒe C’G AÉ«dhCG É¡«a ∑QÉ°ûj »àdG äGôŸG OóY :Qƒe C’G AÉ«dhCG :»ë«°VƒJ º°SQ  •
(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM)  á°SQóŸG  ‘  áØ∏à  á£°ûfCG  ¬LhCG  ‘  º¡JÉcQÉ°ûŸ  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  ∞°Uh  •

(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) kÉjƒæ°S á°SQóŸG ‘ áæ«©e á£°ûfCG ‘ Qƒe C’G AÉ«dhCG É¡«a ∑QÉ°ûj »àdG äGôŸG OóY :Qƒe C’G AÉ«dhCG :»ë«°VƒJ º°SQ  •
   á°SQóŸG  äGQGôb  ‘  º¡àcQÉ°ûe  øY  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  AGQBG  •

(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM)  É¡à£°ûfCG  ‘  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  ácQÉ°ûe  øY  á°SQóŸG  ôjô≤J  •
(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM)  É¡à£°ûfCG  ‘  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  ácQÉ°ûe  øY  á°SQóŸG  ôjô≤J  •

    á°SQóŸG  ‘  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  ácQÉ°ûe  øY  øjôjóŸG  AGQBG  •
    Qƒe C’G  AÉ«dhCÉH  á°SQóŸG  Ö«MôJ  øY  øjôjóŸG  AGQBG  •
    Qƒe C’G  AÉ«dhCÉH  á°SQóŸG  Ö«MôJ  øY  Úª∏©ŸG  AGQBG  •

    áÑ∏£dG  QƒeCG  AÉ«dhCÉH  Úª∏©ŸG  ábÓY  øY  øjôjóŸG  AGQBG  •
    áÑ∏£dG  QƒeCG  AÉ«dhCÉH  º¡àbÓY  øY  Úª∏©ŸG  AGQBG  •

107  á°SQóŸG øY ≈°VôdG ¬LhCG

º¡°SQGóe IOƒL øY ºgÉ°VQ ¿CÉ°ûH áÑ∏£dG AGQBG  •
á°SQóŸG ¬eó≤J …òdG º«∏©àdG øY ºgÉ°VQ ióe ∫ƒM Qƒe C’G AÉ«dhCG AGQBG  •

á°SQóŸG É¡°SQóJ »àdG ègÉæŸG IOƒL øY ºgÉ°VQ ∫ƒM Qƒe C’G AÉ«dhCG AGQBG  •
º¡°SQGóe ‘ º«∏©àdG IOƒL øY ºgÉ°VQ ∫ƒM áÑ∏£dG AGQBG  •

πª©∏d º¡d á°SQóŸG OGóYEG øY ºgÉ°VQ ∫ƒM áÑ∏£dG AGQBG  •
Ú◊É°U  QƒeCG  AÉ«dhCG  Gƒfƒµ«d  º¡d  á°SQóŸG  OGóYEG  ∫ƒM  áÑ∏£dG  AGQBG  •

áæWGƒª∏d  º¡d  á°SQóŸG  OGóYEG  øY  ºgÉ°VQ  ∫ƒM  áÑ∏£dG  AGQBG  •
   πÑ≤à°ùª∏d  º¡FÉæH C’  á°SQóŸG  OGóYEG  ¿CÉ°ûH  ºgÉ°VQ  øY  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  AGQBG  •

    º¡à°SQóÃ  ºgôîa  ióe  øY  áÑ∏£dG  AGQBG  •
    á°SQóª∏d  º¡ÑM  ióe  øY  áÑ∏£dG  AGQBG  •

  á°SQóŸÉH  º¡FÉæHCG  ´Éàªà°SG  ióe  øY  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  AGQBG  •

±
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111  2009-2008 ¤EG 2005-2004 øe ΩGƒY C’G øY IQÉà ÖfGƒL ‘ áfQÉ≤e äÉeƒ∏©e

 2009  ¤EG  2004  øe  ¢ùjQóàdG  ‘  á«ª°SôdG  Úª∏©ŸG  äÓgDƒe  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) ¢ùjQóàdG ‘ »ª°SQ πgDƒe ≈∏Y Ú∏°UÉ◊G Úª∏©ŸG áÑ°ùf :»ë«°VƒJ º°SQ  •

(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) ¢ùjQóàdG ‘ »ª°SQ πgDƒe ≈∏Y Ú∏°UÉ◊G Úª∏©ŸG áÑ°ùf :»ë«°VƒJ º°SQ  •
2009  ¤EG  2004  øe  á°SQóŸG  »ª∏©e  ¢ùjQóJ  IOƒL  øY  ºgÉ°VQ  ∫ƒM  AGQóŸG  AGQBG  •

(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) á°SQóŸG »ª∏©e ¢ùjQóJ IOƒL øY ¢SQGóŸG AGQóe ≈°VQ :»ë«°VƒJ º°SQ  •
(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) á°SQóŸG »ª∏©e ¢ùjQóJ IOƒL øY ¢SQGóŸG AGQóe ≈°VQ :»ë«°VƒJ º°SQ  •

2009  ¤EG  2004  øe  º¡à«dÓ≤à°SG  ∫ƒM  AGQóŸG  AGQBG  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) “Ò«¨J ¤EG áLÉëH »àdG Qƒe C’G Ò«¨J »à°SQóe ‘ ™«£à°SCG” :AGQóŸG AGQBG :»ë«°VƒJ º°SQ  •

(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) “Ò«¨J ¤EG áLÉëH »àdG Qƒe C’G Ò«¨J »à°SQóe ‘ ™«£à°SCG” :AGQóŸG AGQBG :»ë«°VƒJ º°SQ  •
 2009  ¤EG  2004  øe  á°SQóŸG  IOÉ«b  øY  ºgÉ°VQ  ∫ƒM  Úª∏©ŸG  AGQBG  •

(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) á°SQóŸG IOÉ«b øY Úª∏©ŸG ≈°VQ :»ë«°VƒJ º°SQ  •
(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) á°SQóŸG IOÉ«b øY Úª∏©ŸG ≈°VQ :»ë«°VƒJ º°SQ  •

 2009  ¤EG  2004  øe  á°SQóŸG  äGQGôb  ‘  º¡FGQBÉH  òN C’G  ∫ƒM  Úª∏©ŸG  AGQBG  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) “á°SQóŸG äGQGôb PÉîJG ‘ áª¡e »FGQBG” :Úª∏©ŸG AGQBG :»ë«°VƒJ º°SQ  •

(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) “á°SQóŸG äGQGôb PÉîJG ‘ áª¡e »FGQBG” :Úª∏©ŸG AGQBG :»ë«°VƒJ º°SQ  •
2009  ¤EG  2004  øe  πª©∏d  kÉª¶æe  kÉfÉµe  á°SQóŸG  âfÉc  GPEG  Ée  ∫ƒM  Úª∏©ŸG  AGQBG  •

(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) “πª©∏d ó«L πµ°ûH º¶æe ¿Éµe á°SQóŸG” :Úª∏©ŸG AGQBG :»ë«°VƒJ º°SQ  •
(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) “πª©∏d ó«L πµ°ûH º¶æe ¿Éµe á°SQóŸG” :Úª∏©ŸG AGQBG :»ë«°VƒJ º°SQ  •

  2009  ¤EG  2004  øe  »æ¡ŸG  ôjƒ£à∏d  ¢ü°üîŸG  âbƒdG  øY  ¿ƒª∏©ŸG  ¬dÉb  Ée  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) Úª∏©ª∏d »æ¡ŸG ôjƒ£à∏d ¢ü°üîŸG âbƒdG :»ë«°VƒJ º°SQ  •

(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) Úª∏©ª∏d »æ¡ŸG ôjƒ£à∏d ¢ü°üîŸG âbƒdG :»ë«°VƒJ º°SQ  •
2009  ¤EG  2005  øe  »æ¡ŸG  ôjƒ£àdG  IOƒL  øY  ºgÉ°VQ  ∫ƒM  Úª∏©ŸG  AGQBG  •

(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) »æ¡ŸG ôjƒ£àdG IOƒL øY Úª∏©ŸG ≈°VQ :»ë«°VƒJ º°SQ  •
(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) »æ¡ŸG ôjƒ£àdG IOƒL øY Úª∏©ŸG ≈°VQ :»ë«°VƒJ º°SQ  •

 2009  ¤EG  2004  øe  º¡d  Úª∏©ŸG  ™«é°ûJ  ∫ƒM  áÑ∏£dG  AGQBG  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) “…ó¡L ≈°übCG ∫òÑd ¿ƒª∏©ŸG »æ©é°ûj ” : áÑ∏£dG AGQBG :»ë«°VƒJ º°SQ  •

(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) “…ó¡L ≈°übCG ∫òÑd ¿ƒª∏©ŸG »æ©é°ûj ” :áÑ∏£dG AGQBG :»ë«°VƒJ º°SQ  •
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2009  ¤EG  2004  øe  á«°SQóŸG  á£°ûf C’G  ´ƒæJ  øY  ºgÉ°VQ  ∫ƒM  áÑ∏£dG  AGQBG  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) á«°SQóŸG á£°ûf C’G ´ƒæJ øY áÑ∏£dG ≈°VQ :»ë«°VƒJ º°SQ  •

(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) á«°SQóŸG á£°ûf C’G ´ƒæJ øY áÑ∏£dG ≈°VQ :»ë«°VƒJ º°SQ  •
2009  ¤EG  2004  øe  á°SQóŸG  äGôJƒ«Ñªc  •

(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) á°SQóŸG ‘ ôJƒ«Ñªc πµd áÑ∏£dG OóY ∫ó©e :»ë«°VƒJ º°SQ  •
(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) á°SQóŸG ‘ ôJƒ«Ñªc πµd áÑ∏£dG OóY ∫ó©e :»ë«°VƒJ º°SQ  •

2009  ¤EG  2004  øe  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCG  ájõgÉL  øY  ºgÉ°VQ  ∫ƒM  áÑ∏£dG  AGQBG  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) á°SQóŸG ‘ º¡eGóîà°S’ ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ôaƒJ øY áÑ∏£dG ≈°VQ :»ë«°VƒJ º°SQ  •

(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) á°SQóŸG ‘ º¡eGóîà°S’ ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ôaƒJ øY áÑ∏£dG ≈°VQ :»ë«°VƒJ º°SQ  •
 2009  ¤EG  2004  øe  πeÉ°ûdG  …ƒHÎdG  º««≤àdG  äGQÉÑàNG  ‘  (ΩÉY  πµ°ûH)  á«Hô©dG  á¨∏dG  äÉLQO  ∫ó©e  •

(á∏≤à°ùŸG ¢SQGóŸG) πeÉ°ûdG …ƒHÎdG º««≤àdG äGQÉÑàNG ‘ (ΩÉY πµ°ûH) á«Hô©dG á¨∏dG äÉLQO ∫ó©e :»ë«°VƒJ º°SQ  •
2009  ¤EG  2004  øe  πeÉ°ûdG  …ƒHÎdG  º««≤àdG  äGQÉÑàNG  ‘  (ΩÉY  πµ°ûH)  ájõ«∏‚E’G  á¨∏dG  äÉLQO  ∫ó©e  •

(á∏≤à°ùŸG ¢SQGóŸG) πeÉ°ûdG …ƒHÎdG º««≤àdG äGQÉÑàNG ‘ (ΩÉY πµ°ûH) ájõ«∏‚E’G á¨∏dG äÉLQO ∫ó©e :»ë«°VƒJ º°SQ  •
 2009  ¤EG  2004  øe  πeÉ°ûdG  …ƒHÎdG  º««≤àdG  äGQÉÑàNG  ‘  (ΩÉY  πµ°ûH)  äÉ«°VÉjôdG  äÉLQO  ∫ó©e  •

(á∏≤à°ùŸG ¢SQGóŸG) πeÉ°ûdG …ƒHÎdG º««≤àdG äGQÉÑàNG ‘ (ΩÉY πµ°ûH) äÉ«°VÉjôdG äÉLQO ∫ó©e :»ë«°VƒJ º°SQ  •
2009  ¤EG  2004  øe  πeÉ°ûdG  …ƒHÎdG  º««≤àdG  äGQÉÑàNG  ‘  (ΩÉY  πµ°ûH)  Ωƒ∏©dG  äÉLQO  ∫ó©e  •

(á∏≤à°ùŸG ¢SQGóŸG) πeÉ°ûdG …ƒHÎdG º««≤àdG äGQÉÑàNG ‘ (ΩÉY πµ°ûH) Ωƒ∏©dG äÉLQO ∫ó©e :»ë«°VƒJ º°SQ  •
2009  ¤EG  2004  øe  ÜÉ«¨dG  ä’ó©e  øY  áÑ∏£dG  ¬dÉb  Ée  •

(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) á°SQóŸG øY áÑ∏£dG ÜÉ«Z ΩÉjCG ∫ó©e :»ë«°VƒJ º°SQ  •
(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) á°SQóŸG øY áÑ∏£dG ÜÉ«Z ΩÉjCG ∫ó©e :»ë«°VƒJ º°SQ  •

 2009  ¤EG  2004  øe  º¡©e  á°SQóŸG  π°UGƒJ  øY  ºgÉ°VQ  ∫ƒM  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  AGQBG  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) º¡©e á°SQóŸG π°UGƒJ øY Qƒe C’G AÉ«dhCG ≈°VQ :»ë«°VƒJ º°SQ  •

(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) º¡©e á°SQóŸG π°UGƒJ øY Qƒe C’G AÉ«dhCG ≈°VQ :»ë«°VƒJ º°SQ  •
2009  ¤EG  2004  øe  á°SQóŸG  äGQGôb  ‘  º¡cGô°TEG  øY  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  AGQBG  •

(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) “»æHEÉH ≥∏©àJ »àdG á°SQóŸG äGQGôb ‘ á£∏°S …ód ” :Qƒe C’G AÉ«dhCG :»ë«°VƒJ º°SQ  •
(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) “»æHEÉH ≥∏©àJ »àdG á°SQóŸG äGQGôb ‘ á£∏°S …ód ” :Qƒe C’G AÉ«dhCG :»ë«°VƒJ º°SQ  •

 2009  ¤EG  2004  øe  º¡FÉæHCG  ™e  á°SQóŸG  πeÉ©J  á«Ø«c  øY  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  AGQBG  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) º¡FÉæHCG ™e á°SQóŸG πeÉ©J á«Ø«c øY Qƒe C’G AÉ«dhCG ≈°VQ :»ë«°VƒJ º°SQ  •

(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) º¡FÉæHCG ™e á°SQóŸG πeÉ©J á«Ø«c øY Qƒe C’G AÉ«dhCG ≈°VQ :»ë«°VƒJ º°SQ  •
 2009  ¤EG  2004  øe  º¡°SQGóe  øY  ºgÉ°VQ  øY  áÑ∏£dG  AGQBG  •

(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) º¡°SQGóe øY áÑ∏£dG ≈°VQ :»ë«°VƒJ º°SQ  •

ä
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(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) º¡°SQGóe øY áÑ∏£dG ≈°VQ :»ë«°VƒJ º°SQ  •
2009  ¤EG  2004  øe  º¡°SQGóe  ¬eó≤J  …òdG  º«∏©àdG  IOƒL  øY  ºgÉ°VQ  ∫ƒM  áÑ∏£dG  AGQBG  •

(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) º¡°SQGóe ¬eó≤J …òdG º«∏©àdG IOƒL øY áÑ∏£dG ≈°VQ :»ë«°VƒJ º°SQ  •
(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) º¡°SQGóe ¬eó≤J …òdG º«∏©àdG IOƒL øY áÑ∏£dG ≈°VQ :»ë«°VƒJ º°SQ  •

2009 ¤EG 2004 øe á°SQóŸÉH  º¡YÉàªà°SG  øY  áÑ∏£dG  AGQBG  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) zá°SQóŸG ¤EG ÜÉgòdÉH ™àªà°SCG{ :áÑ∏£dG AGQBG :»ë«°VƒJ º°SQ  •

(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) zá°SQóŸG ¤EG ÜÉgòdÉH ™àªà°SCG { :áÑ∏£dG AGQBG :»ë«°VƒJ º°SQ  •
2009 ¤EG 2004 øe á°SQóŸÉH º¡FÉæHCG ´Éàªà°SG øY Qƒe C’G AÉ«dhCG AGQBG  •

(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) “á°SQóŸG ¤EG ÜÉgòdÉH »æHG ™àªà°ùj ” :Qƒe C’G AÉ«dhCG AGQBG :»ë«°VƒJ º°SQ  •
(á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) “á°SQóŸG ¤EG ÜÉgòdÉH »æHG ™àªà°ùj ” :Qƒe C’G AÉ«dhCG AGQBG :»ë«°VƒJ º°SQ  •

2009  ¤EG  2004  øe  á°SQóŸG  ¬eó≤J  …òdG  º«∏©àdG  ∫ƒM  ºgÉ°VQ  ¿CÉ°ûH  Qƒe C’G  AÉ«dhCG  AGQBG  •
(á°SQóŸG ´ƒf Ö°ùM) á°SQóŸG ¬eó≤J …òdG º«∏©àdG IOƒL øY Qƒe C’G AÉ«dhCG ≈°VQ :»ë«°VƒJ º°SQ  •

( á«°SGQódG á∏MôŸG Ö°ùM) á°SQóŸG ¬eó≤J …òdG º«∏©àdG IOƒL øY Qƒe C’G AÉ«dhCG ≈°VQ :»ë«°VƒJ º°SQ  •
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  المدارس

  
  
 

  بشكل عام الطلبةوالمعلمين المدارس و أعداد
  عدد
 الطلبة

  عدد
 المعلمين 

  عدد
  المدارس

 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  93 4975 30493

النوع 
 مدارس عربية خاصة 29 790 8987 

 مدارس مستقلة 85 4506 49900
  مدارس دولية 42 2757 25227
  مدارس جاليات 41 2076 34981
  مدارس أخرى 2 71 260

المرحلة ابتدائي 202 10629 83534
 

 إعدادي 129 7438 35795
 ثانوي 113 6970 30519

 جميع المدارس 292 15175 149848
 
 
 

  
  
  
  
  
  
 

 ]حسب نوع المدرسة[ الطلبةفي قبول  المدرسة إجراءات  
جميع 
 المدارس

التعليم وزارة   عربية خاصة  مستقلة دولية
 والتعليم العالي

  التالية في تحديد الضوابطتكرار استخدام "
 "في المدرسة الطلبةقبول  

 المقيمون في نفس المنطقة 2.8 2.2 2.8 1.3 2.5

 الطلبةجنس  2.9 2.9 3.0 1.3 2.7

 للطلبةدرجات التحصيل األكاديمي  2.1 2.5 1.8 2.5 2.1

  الختبار القبول في المدرسةاجتياز الطلبة  1.2 2.4 1.3 2.4 1.5

 لبرنامج خاص الطلبةاحتياج  1.9 2.1 2.4 2.1 2.1

 أقرباء في ھذه المدرسة الطالبلدى  1.5 2.4 2.5 2.5 2.1

  الطلبةجنسية  1.3 1.3 2.6 1.1 1.7

  الطلبةديانة  1.4 1.5 1.6 1.2 1.4

  الطلبةسلوك  سجالت 1.8 2.7 1.7 2.4 2.0

  قدرة أولياء األمور على دفع المصاريف 1.5 2.0 1.6 2.1 1.7

  توافر أماكن في المدرسة 2.2 2.8 2.9 2.8 2.6
  ."دائما"إلى  تشير 3.0إلى  2.4، و "أحيانا"تشير إلى  2.3إلى  1.7، "أبدا"تشير إلى  1.6إلى  1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .المدخالت في الجدول تمثل متوسطات لممارسات وردت في التقرير
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 ]حسب المرحلة الدراسية[ الطلبةالمدرسة في قبول  إجراءات
جميع 
 المدارس

  التالية في تحديد الضوابطتكرار استخدام "  ابتدائي  إعدادي ثانوي
 "في المدرسة الطلبةقبول  

 المقيمون في نفس المنطقة 2.4 2.2 2.2 2.5

 الطلبةجنس  2.5 2.5 2.5 2.7

 للطلبةدرجات التحصيل األكاديمي  2.1 2.3 2.2 2.1

 اجتياز الطلبة الختبار القبول في المدرسة 1.6 1.6 1.6 1.5

 لبرنامج خاص الطلبةاحتياج  2.1 2.3 2.2 2.1

 لدى الطالب أقرباء في ھذه المدرسة 2.1 2.1 2.1 2.1

  الطلبةجنسية  1.6 1.7 1.6 1.7

  الطلبةديانة  1.4 1.4 1.4 1.4

  الطلبةتقارير سلوك  2.0 2.1 2.2 2.0

  قدرة أولياء األمور على دفع المصاريف 1.7 1.7 1.6 1.7

  توافر أماكن في المدرسة 2.6 2.6 2.7 2.6
  ."دائما"تشير إلى  3.0إلى  2.4، و "أحيانا"تشير إلى  2.3 إلى 1.7، "أبدا"تشير إلى  1.6إلى  1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .المدخالت في الجدول تمثل متوسطات لممارسات وردت في التقرير
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  المدارس مديرو

 
 المديرينجنس 

  الذكور نسبة اإلناث نسبة
وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  32% 68%

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 39% 61%

  مستقلةمدارس  31% 69%
  دولية مدارس 44% 56%

المرحلة ابتدائي 26% 74%
 

 إعدادي 51% 49%

 ثانوي 52% 48%

 جميع المدارس 34% 66%

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

 المديرينأعمار 
 "العمر بالسنوات"  متوسط العمر

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  48.0

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 49.4

  مدارس مستقلة 43.1
 دوليةمدارس  48.0

المرحلة ابتدائي 46.9
 

 إعدادي 46.4

 ثانوي 46.9

 جميع المدارس 46.5
  
  
  
  

   







 

ذكور إناث

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية
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  المديرينجنسية 

  نسبة 
 غير العرب

  نسبة
 العرب اآلخرين

  نسبة
  القطريين

 

وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  99% 0% 1%

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 11% 89% 0%

  مدارس مستقلة 95% 3% 1%
 دوليةمدارس  11% 30% 59%

المرحلة ابتدائي 67% 19% 15%
 

 إعدادي 64% 17% 19%

 ثانوي 66% 17% 18%

 جميع المدارس  74% 16%  10%

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 لمديرينامؤھالت مستوى 

نسبة الحاصلين على 
 أعلى من بكالوريوس

الحاصلين على  نسبة
 بكالوريوس

الحاصلين على  نسبة
  أقل من بكالوريوس

 "إكمالهأعلى مستوى تعليمي تم "

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  7% 79% 14%

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 14% 54% 32%

  مدارس مستقلة 5% 65% 31%
 دوليةمدارس  11% 38% 51%

المرحلة ابتدائي 9% 63% 28%
 

 إعدادي 9% 60% 31%

 ثانوي 6% 61% 33%

 جميع المدارس 8%  65% 27%

  
   

 

القطريون اآلخرونالعرب العربغير

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

جنسية المديرين
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 مؤھالت المديرين المرتبطة بالتعليم

نسبة الحاصلين على مؤھالت 
 في القيادة المدرسية

 

 نسبة الحاصلين على مؤھالت
  في التدريس رسمية

نسبة المديرين الحاصلين على مؤھالت ترتبط "
 "بالتعليم

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  67% 40%

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 54% 39%

  مدارس مستقلة  80%  67%
 دوليةمدارس   71% 51%

المرحلة ابتدائي 70% 47%
 

 إعدادي 72% 56%

 ثانوي 72% 49%

 جميع المدارس 71% 51%
  
  
  
  
  
  
  

 في المدرسةوظائف شغل في  المديرينخبرة 
  كمعلم في 
 أي مدرسة

نائب للمدير في  /ركمدي
 أي مدرسة أخرى

 

في  نائب للمدير/ كمدير
  المدرسة الحالية

 "العمل في وظائف بالمدرسةسنوات متوسط "

وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  8.0 13.9 9.8

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 10.7 12.4 9.5
  مدارس مستقلة 4.0 7.2 8.8
 دوليةمدارس  5.5 11.7 15.6
المرحلة ابتدائي 6.5 11.1 10.7

 

 إعدادي 7.2 12.1 11.6
 ثانوي 6.9 12.5 11.2

 جميع المدارس 6.5 11.1 10.3
  

 

 

بكالوريوسمنأقل البكالوريوسدرجة بكالوريوسمنأعلى

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية
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بكالوريوسمنأقل البكالوريوسدرجة بكالوريوسمنأعلى
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  لمستوى مھاراتھم في اللغة اإلنجليزية الذاتي المديرينتقييم 
 "اللغويةمستوى المھارات "  االستماع  التحدث  القراءة الكتابة

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  3.3 3.1 3.2 3.1

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 3.4 3.3 3.5 3.5

  مدارس مستقلة 4.0 3.7 3.8 3.5
 دوليةمدارس  4.8 4.7 4.8 4.7

المرحلة ابتدائي 3.9 3.7 3.8 3.7
 

 إعدادي 4.0 3.8 3.9 3.7

 ثانوي 3.9 3.7 3.7 3.6

 جميع المدارس 3.8 3.6 3.7 3.5
 3.3إلى  2.6، و "منخفض"تشير إلى  2.5إلى  1.8، "جداً منخفض "تشير إلى  1.7إلى  1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .المدخالت في الجدول تمثل متوسطات لممارسات وردت في التقرير

  ." ممتاز"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "جيد"تشير إلى  4.1إلى  3.4 ،"معتدل"تشير إلى 

  
  
  
 

 للمديرينالتطوير المھني الحالي 

  المديريننسبة 
  الذين حصلوا على تدريب المديرين"

 "مھني في السنة الماضية 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  50%

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 33%

  مدارس مستقلة 99%
 دوليةمدارس  62%

المرحلة ابتدائي 63%
 

 إعدادي 67%

 ثانوي 70%

 جميع المدارس 67%
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  المعلمون
  
 

 المعلمينجنس 
  الذكور نسبة اإلناث نسبة

وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  31% 69%
النوع 

 

 مدارس عربية خاصة 50% 50%

  مستقلةمدارس  29% 71%
  دولية مدارس 25% 75%

المرحلة ابتدائي 20% 80%
 

 إعدادي 42% 58%

 ثانوي 43% 57%

 جميع المدارس 31% 69%

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
 

 المعلمينأعمار 
   بالسنوات متوسط العمر

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  40.1

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 39.0

  مدارس مستقلة 33.9
 دوليةمدارس  38.5

المرحلة ابتدائي 36.6
 

 إعدادي 38.1

 ثانوي 40.1

 جميع المدارس 37.5

  
 

 

ذكور إناث

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية
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  المعلمينجنسية 
  نسبة 

 غير العرب
  نسبة

 العرب اآلخرين
  نسبة

  القطريين
 

وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  64% 35% 1%

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 0% 99% 1%

  مدارس مستقلة 24% 70% %6
 دوليةمدارس  0% 31% 68%

المرحلة ابتدائي 37% 43% 20%
 

 إعدادي 19% 55% 27%

 ثانوي 19% 56% 25%

 جميع المدارس 35% 51% 14%
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 للمعلمين التعليميةالمؤھالت 
نسبة الحاصلين على 
 أعلى من بكالوريوس

الحاصلين على  نسبة
 بكالوريوس

الحاصلين على  نسبة
  أقل من بكالوريوس

 "إكمالهأعلى مستوى تعليمي تم "

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  3% 79% 17%

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 13% 69% 17%

  مدارس مستقلة 6% 73% 21%

 دوليةمدارس  13% 47% 40%

المرحلة ابتدائي 10% 70% 20%
 

 إعدادي 6% 64% 30%

 ثانوي 5% 62% 33%

 المدارسجميع  7% 71% 23%

  

القطريون اآلخرونالعرب العربغير

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

جنسية المعلمين
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القطريون اآلخرونالعرب العربغير
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 مؤھالت المعلمين الرسمية في التدريس

  نسبة المعلمين
نسبة المعلمين الذين لديھم مؤھالت "

 "رسمية في التدريس

وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  68%

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 70%

  مدارس مستقلة 62%
 دوليةمدارس  81%

المرحلة ابتدائي 69%
 

 إعدادي 72%

 ثانوي 73%

 جميع المدارس 68%

  
  
 

  تحضير المعلمين للدروسمستوى ھم عن رضاعن  المدارس يمدير آراء
   الرضى نسبة

 بوجه عام
  نسبة

 الرضىعدم 
  نسبة
  الرضى

 "المدرسة معلميتحضير الدروس من قبل "

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  87% 3% 4.2

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 89% 4% 4.2

  مدارس مستقلة 93% 2% 4.3

 دوليةمدارس  92% 0% 4.4

المرحلة ابتدائي 90% 3% 4.3
 

 إعدادي 92% 2% 4.3

 ثانوي 87% 3% 4.2

 جميع المدارس 90% 2% 4.2
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

 

بكالوريوسمنأقل البكالوريوسدرجة بكالوريوسمنأعلى
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  المدرسة دمه معلموآراء مديري المدارس عن جودة التدريس الذي يق

  الرضى نسبة
 بوجه عام 

  نسبة
 الرضىعدم 

  نسبة
  الرضى 

  وقدرة معلمي المدرسةالمھارات التدريسية "
 "على التدريس 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  95% 2% 4.3

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 93% 7% 4.3

  مدارس مستقلة 88% 2% 4.2

 دوليةمدارس  89% 0% 4.4

المرحلة ابتدائي 90% 2% 4.3
 

 إعدادي 93% 3% 4.3

 ثانوي 91% 4% 4.3

 جميع المدارس 91% 2% 4.3
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

  
 

  المسبق للدروس الطلبةبمستوى تحضير  رضاھممدى آراء المعلمين عن 
   الرضى نسبة

 بوجه عام
   نسبة

 الرضىعدم 
  نسبة

  الرضى 
 "الذين تدرسھم الطلبةتحضير الدروس من قبل "

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  59% 20% 3.5

النوع 
 

 عربية خاصة مدارس 61% 21% 3.5

  مدارس مستقلة 64% 16% 3.7

 دوليةمدارس  59% 16% 3.5

المرحلة ابتدائي 64% 15% 3.6
 

 إعدادي 59% 20% 3.5

 ثانوي 56% 21% 3.4

 جميع المدارس 61% 18% 3.6
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 خبرة المعلمين في التدريس

  نسبة المعلمين
  المعلمون الذين يدرسون مادة"

 "ألول مرة فصلأو  

 والتعليم العاليوزارة التعليم مدارس  7%

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 13%

  مدارس مستقلة 13%
 دوليةمدارس  21%

المرحلة ابتدائي 15%
 

 إعدادي 12%

 ثانوي 12%

 جميع المدارس 12%
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 سنوات خبرة المعلمين في التدريس
  متوسط سنوات

   الخبرة في التدريس 

وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  14.7
النوع 

 

 مدارس عربية خاصة 13.0

  مدارس مستقلة 8.8
 دوليةمدارس  11.7

المرحلة ابتدائي 10.7
 

 إعدادي 12.3

 ثانوي 14.7

 جميع المدارس 11.9

 
 

 
 للمعلمين األصليةاللغة 

   المتحدثيننسبة 
 بلغات أخرى

  المتحدثين نسبة
 باللغة اإلنجليزية

   المتحدثين نسبة
  باللغة العربية

 "للمعلمين  األصليةاللغة "

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  99% 1% 0%

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 99% 1% 0%

  مدارس مستقلة 95% 2% 3%
 دوليةمدارس  32% 49% 19%

المرحلة ابتدائي 80% 14% 6%
 

 إعدادي 74% 19% 7%

 ثانوي 75% 19% 7%

 جميع المدارس 86% 9% 5%

 
 
 

  العربيةلمستوى مھاراتھم في اللغة الذاتي  نيالمعلمتقييم 
 "مستوى المھارات اللغوية"  االستماع  التحدث  القراءة الكتابة

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  4.8 4.7 4.8 4.8

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 4.8 4.7 4.9 4.9

  مدارس مستقلة 4.8 4.7 4.8 4.7
 مدارس دولية 2.7 2.6 2.5 2.4

المرحلة ابتدائي 4.2 4.1 4.2 4.1
 

 إعدادي 4.0 3.9 4.0 3.9

 ثانوي 4.1 4.0 4.0 4.0

 جميع المدارس 4.4 4.4 4.4 4.4
 3.3إلى  2.6، و "منخفض"تشير إلى  2.5إلى  1.8، "جداً منخفض "تشير إلى  1.7إلى  1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .المدخالت في الجدول تمثل متوسطات لممارسات وردت في التقرير

  ."ممتاز"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "جيد"تشير إلى  4.1إلى  3.4 ،"معتدل"تشير إلى 
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  اإلنجليزيةلمستوى مھاراتھم في اللغة الذاتي  نالمعلميتقييم 
 "مستوى المھارات اللغوية"  االستماع  التحدث  القراءة الكتابة

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  3.3 3.2 3.3 3.2

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 3.4 3.3 3.5 3.5

  مدارس مستقلة 3.8 3.7 3.9 3.8
 مدارس دولية 4.6 4.5 4.6 4.5

المرحلة ابتدائي 3.7 3.7 3.8 3.7
 

 إعدادي 3.9 3.8 3.9 3.9

 ثانوي 3.9 3.9 3.9 3.9

 جميع المدارس 3.7 3.6 3.7 3.6
 3.3إلى  2.6، و "منخفض"تشير إلى  2.5إلى  1.8، "جداً منخفض "تشير إلى  1.7إلى  1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .المدخالت في الجدول تمثل متوسطات لممارسات وردت في التقرير

  ." ممتاز"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "جيد"تشير إلى  4.1إلى  3.4 ،"معتدل"تشير إلى 
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 الطلبة
 

 الطلبةجنس 
  نسبة
 اإلناث

  نسبة
  الذكور

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  41% 59%

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 66% 34%

  مدارس مستقلة %53 47%
 دوليةمدارس  55% 45%

المرحلة ابتدائي 51% 49%
 

 إعدادي 53% 47%

 ثانوي 52% 48%

 جميع المدارس 51% 49%

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  الطلبةجنسية 
  نسبة 

 غير العرب
  نسبة

 العرب اآلخرين
  نسبة

  القطريين
 

وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  51% 40% 9%

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 47% 48% 5%

  مدارس مستقلة 72% 24% 4%
 مدارس دولية 34% 26% 40%

المرحلة ابتدائي 51% 30% 19%
 

 إعدادي 48% 30% 21%

 ثانوي 49% 30% 21%

 جميع المدارس 56% 31% 13%

 

ذكور إناث

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

جنس الطلبة
100%

80%

60%

40%

20%

0%

 

ذكور إناث

ابتدائي إعدادي ثانوي

100%

80%

60%

40%

20%

0%



  2009 - 2008التعليم في مدارس قطر 

14 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 يتحدثون بھا عن اللغات التي  الطلبة قالهما 
نسبة اللغات 

 األخرى 
نسبة 
 اإلنجليزية

نسبة 
   العربية

يستطيعون نھم قال الطلبة إ األساسية التي اللغات"
 " بھا التحدث

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  95% 2% 3%

النوع
 مدارس عربية خاصة 95% 3% 2% 

  مدارس مستقلة 95% 3% 2%
 مدارس دولية 66% 32% 2%

المرحلة ابتدائي 84% 13% 3%
 

  إعدادي 87% 11% 2%
 ثانوي 87% 11% 1%

 المدارسجميع  90% 7% 2%

      
  

 الطلبة عن اللغات التي يتم التحدث بھا في منازلھمما قاله 
نسبة اللغات 

 األخرى 
نسبة 
 اإلنجليزية

نسبة 
   العربية

اللغات األساسية التي يتم التحدث بھا في منازل "
 "الطلبة كما أخبروا عنھا

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  94% 1% 5%

النوع
 مدارس عربية خاصة 95% 2% 3% 

  مدارس مستقلة 96% 1% 3%
 مدارس دولية 65% 25% 10%

المرحلة ابتدائي 83% 10% 7%
 

  إعدادي 86% 8% 6%
 ثانوي 87% 9% 5%

 المدارسجميع  90% 5% 5%

 

القطريون اآلخرونالعرب العربغير

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

جنسية الطلبة
100%

80%

60%

40%

20%

0%

القطريون اآلخرونالعرب العربغير

ابتدائي إعدادي ثانوي

100%

80%

60%

40%

20%

0%
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 في المدرسة لديھم صعوبات تعلمالذين  الطلبة أولياء األمور عن البيانات التي قدمھا

  الطلبةنسبة 
الذين لديھم صعوبات في التعلم أو  الطلبة"

 "حاالت إعاقة معينة

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  2.4%
النوع 

 

 مدارس عربية خاصة 1.7%

  مدارس مستقلة 1.7%
 مدارس دولية 1.9%

المرحلة ابتدائي 2.0%
 

 إعدادي 2.1%

 ثانوي 1.9%

 جميع المدارس 1.9%

 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 حصول الطلبة على مساعدات أو موارد مالية من المدرسة

  نسبة الطلبة
حصلوا على مساعدات أو موارد الطلبة الذين "

 "مالية من مدارسھم

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  9%

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 12%

  مدارس مستقلة 2%
 مدارس دولية 2%

المرحلة ابتدائي 4%
 

 إعدادي 5%

 ثانوي 5%

 جميع المدارس 5%

  

 

تعلمصعوباتلديھمالذينالطلبة

ابتدائي إعدادي ثانوي

5%

4%

3%

2%

1%

0%

تعلمصعوباتلديھمالذينالطلبة

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

الطلبة الذين لديھم صعوبات تعلم
5%

4%

3%

2%

1%

0%
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ماليةمساعداتعلىيحصلونالذينالطلبة

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

الطلبة الذين يحصلون على مساعدات مالية
20%

16%

12%

8%

4%

0%

 

ماليةمساعداتعلىيحصلونالذينالطلبة

ابتدائي إعدادي ثانوي

20%

16%

12%

8%

4%

0%
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  أولياء األمور وأفراد المنزل

  
  

  عدد أفراد أسرة الطالب
  معدل عدد أفراد أسرة الطالب

  المقيمين في معه في المنزل 
 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  8.7

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 7.5

  مستقلةمدارس  8.4
 دوليةمدارس  5.7

المرحلة ابتدائي 7.6
 

 إعدادي 7.3

 ثانوي 7.2

 جميع المدارس 7.9

  
  

  

 المؤھالت التعليمية لألم
نسبة الحاصالت على 
 أعلى من بكالوريوس

نسبة الحاصالت على 
 بكالوريوس

نسبة الحاصالت على 
  "إكمالهأعلى مستوى تعليمي تم "  أقل من بكالوريوس

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  79% 18% 3%

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 65% 32% 3%

  مدارس مستقلة 65% 31% 3%
 مدارس دولية 38% 52% 10%

المرحلة ابتدائي 60% 35% 5%
 

 إعدادي 58% 36% 7%

 ثانوي 57% 36% 7%

 جميع المدارس 64% 32% 5%

  
  

 

 المؤھالت التعليمية لألب
على  الحاصليننسبة 

 أعلى من بكالوريوس
على  الحاصليننسبة 

 بكالوريوس
على  الحاصليننسبة 

  "إكمالهأعلى مستوى تعليمي تم "  أقل من بكالوريوس

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  71% 21% 8%

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 53% 34% 13%

 مدارس مستقلة 65% 26% 9%
  دوليةمدارس  %27 %50 %24
المرحلة ابتدائي %55 %33 %12

 

 إعدادي %49 %35 %16

 ثانوي %47 %36 %17

 جميع المدارس %58 %30 %12
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  أفراد أسرة الطالب على التعليم نفقھايالتي  المبالغ
معدل المصروفات الشھرية ألفراد أسرة الطالب 

  )القطري بالريال(على التعليم 
 

 التعليم والتعليم العاليوزارة مدارس  رياالً  251
النوع 

 

 مدارس عربية خاصة رياالً  555

  مدارس مستقلة رياالً  285
 مدارس دولية رياالً  1007

المرحلة ابتدائي رياالً  490
 

 إعدادي رياالً  597

 ثانوي رياالً  640

 جميع المدارس رياالً  434
   .ومالئمة لفئات المستجيبين من أجل الحصول على تقديرات تدل على األرقام الحقيقيةتم حساب ھذه المتوسطات باستخدام أوزان قيم مستنبطة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

 المصادر التعليمية المتوفرة لدى أفراد أسرة الطالب  

معلمون / معلم
  خصوصيون

  توفر خدمة
 اإلنترنت 

  أجھزة / جھاز
  كمبيوتر

أماكن /مكان
مخصصة لدراسة 

  الطالب

نسبة أفراد أسرة الطالب الذين تتوفر لديھم "
  "مصادر تعليمية 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  80% 82% 74% 25%

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 85% 88% 81% 29%

  مدارس مستقلة 84% 90% 85% 26%
 مدارس دولية 91% 97% 96% 26%

المرحلة ابتدائي 83% 87% 82% 22%
 

 إعدادي 87% 93% 89% 26%

 ثانوي 88% 95% 91% 33%

 جميع المدارس 84% 89% 84% 26%

الشھريةالمصروفاتمعدل

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

أسرة الطالب على التعليم المصروفات الشھرية ألفراد
ق.ر  1200

ق.ر  960

ق.ر  720

ق.ر  480

ق.ر  240

ق.ر  0

الشھريةالمصروفاتمعدل

ابتدائي إعدادي ثانوي

ق.ر  1200

ق.ر  960

ق.ر  720

ق.ر  480

ق.ر  240

ق.ر  0
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 الھيكل اإلداري للمدرسة
  

  في لجان المدرسة الرسمية ، والجماعات أو المجالس الطلبة مشاركةعن  نالمديرو قالهما 

الذين يشاركون  الطلبةنسبة 
 في اتخاذ القرار

الذين يقومون  الطلبةنسبة 
  بتقديم النصح

فيھا بلجان  الطلبة مشاركةنسبة المدارس التي يتم "
 المدرسة الرسمية ، والجماعات أو المجالس

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  57% 31%

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 46% 29%

  مدارس مستقلة 81% 62%
 مدارس دولية 54% 30%

المرحلة ابتدائي 55% 36%
 

 إعدادي 72% 44%

 ثانوي 77% 42%

 جميع المدارس 64% 41%

  
  

  المشاركة في االنتخابات المدرسيةعن  الطلبة قالهما 

  الطلبةنسبة 
نھم أدلوا بأصواتھم أو قالوا إالذين  الطلبةنسبة "

 "ترشحوا في انتخابات المدرسة

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  24%

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 26%

  مدارس مستقلة 29%
 دوليةمدارس  40%

المرحلة ابتدائي 37%
 

 إعدادي 29%

 ثانوي 26%

 جميع المدارس 29%

  
  

 ]حسب نوع المدرسة[ما قاله المديرون عن سياسات المدرسة التي يشارك فيھا الطلبة   
جميع 
 المدارس

وزارة التعليم   عربية خاصة  مستقلة دولية
 والتعليم العالي

  نسبة المدارس التي لدى طلبتھا الحق في المشاركة"
 " في قرارات تتعلق بسياسات المدرسة 

 سياسة التخطيط في المدرسة 48% 37% 47% 36% 45%

 السياسة المالية للمدرسة 17% 0% 15% 0% 13%

 سياسة المناھج في المدرسة 21% 37% 55% 36% 42%

  سياسة األنشطة المدرسية 100% 100% 98% 100% 99%
  أو فصل المعلمين /سياسة تعيين و 7% 13% 23% 18% 17%
  سياسة التطوير المھني للمعلمين 31% 13% 32% 18% 29%
  سياسة قبول الطلبة في المدرسة 35% 13% 17% 9% 21%
  سياسة انضباط الطلبة 76% 75% 93% 73% 84%
  في المدرسةسياسة تقييم الطلبة  35% 25% 51% 27% 42%
  سياسة تواصل المدرسة مع أولياء األمور 76% 75% 79% 36% 73%
 سياسة العالقات مع المجتمع 76% 63% 87% 55% 78%
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 ]حسب المرحلة الدراسية[ الطلبةھا عن سياسات المدرسة التي يشارك في نالمديرو قالهما 

جميع 
 المدارس

  الحق في المشاركة طلبتھانسبة المدارس التي لدى "  ابتدائي  إعدادي ثانوي
 " في قرارات تتعلق بسياسات المدرسة 

 سياسة التخطيط في المدرسة 47% 43% 45% 45%

 السياسة المالية للمدرسة 14% 5% 12% 13%

 سياسة المناھج في المدرسة 43% 40% 33% 42%

  سياسة األنشطة المدرسية 98% 100% 100% 99%
  أو فصل المعلمين /سياسة تعيين و 12% 17% 24% 17%
  سياسة التطوير المھني للمعلمين 29% 23% 30% 29%
  سياسة قبول الطلبة في المدرسة 14% 25% 24% 21%
  سياسة انضباط الطلبة 83% 87% 88% 84%
  سياسة تقييم الطلبة في المدرسة 36% 50% 36% 42%
  أولياء األمور سياسة تواصل المدرسة مع 69% 70% 67% 73%
 سياسة العالقات مع المجتمع 72% 80% 82% 78%

  
  ، والجماعات أو المجالساألمور في لجان المدرسة الرسمية عن إشراك أولياء نالمديرو قالهما 

نسبة المدارس التي يشارك 
أولياء األمور في اتخاذ قراراتھا

نسبة المدارس التي يقدم 
  أولياء األمور النصح لھا

  أولياء األمورإشراك ب تقومنسبة المدارس التي "
 "والجماعات أو المجالس الرسمية ھالجانفي 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  53% 32%

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 56% 29%

  مدارس مستقلة 98% 82%
 مدارس دولية 43% 27%

المرحلة ابتدائي 58% 43%
 

 إعدادي 68% 38%

 ثانوي 65% 45%

 جميع المدارس 67% 48%

  
 ]حسب نوع المدرسة[ما قاله المديرون عن سياسات المدرسة التي يشارك فيھا أولياء األمور   

جميع 
 المدارس

وزارة التعليم   عربية خاصة  مستقلة دولية
 والتعليم العالي

 نسبة المدارس التي تعطي أولياء األمور حق المشاركة"
 " في قرارات تتعلق بسياسات المدرسة 

 سياسة التخطيط في المدرسة 50% 37% 81% 70% 69%

 السياسة المالية للمدرسة 17% 0% 46% 50% 36%

 سياسة المناھج في المدرسة 20% 25% 73% 60% 55%

  سياسة النشاطات المدرسية 90% 87% 97% 80% 93%
  المعلمين أو فصل/سياسة تعيين و 13% 0% 51% 40% 37%
  سياسة التطوير المھني للمعلمين 28% 13% 56% 50% 45%
  سياسة قبول الطلبة في المدرسة 23% 37% 47% 50% 41%
  سياسة انضباط الطلبة 80% 87% 96% 90% 91%
  سياسة تقييم الطلبة في المدرسة 37% 25% 60% 50% 51%
  األمورسياسة تواصل المدرسة مع أولياء  93% 100% 99% 100% 97%
 سياسة العالقات مع المجتمع 77% 63% 96% 70% 86%
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 ]حسب المرحلة الدراسية[ھا أولياء األمور عن سياسات المدرسة التي يشارك في نالمديروقاله ما 

جميع 
 المدارس

  حق المشاركة أولياء األمور تعطينسبة المدارس التي "  ابتدائي  إعدادي ثانوي
 " في قرارات تتعلق بسياسات المدرسة 

 سياسة التخطيط في المدرسة 67% 82% 74% 69%

 السياسة المالية للمدرسة 32% 47% 37% 36%

 سياسة المناھج في المدرسة 54% 71% 49% 55%

  سياسة النشاطات المدرسية 93% 100% 91% 93%
  أو فصل المعلمين /سياسة تعيين و 35% 41% 40% 37%
  سياسة التطوير المھني للمعلمين 48% 39% 41% 45%
  سياسة قبول الطلبة في المدرسة 38% 56% 46% 41%
  سياسة انضباط الطلبة 90% 94% 86% 91%
  سياسة تقييم الطلبة في المدرسة 54% 59% 46% 51%
  سياسة تواصل المدرسة مع أولياء األمور 97% 100% 97% 97%
 العالقات مع المجتمعسياسة  81% 100% 91% 86%

  
  ، والجماعات أو المجالسفي لجان المدرسة الرسمية أفراد المجتمععن إشراك  نالمديرو قالهما 

نسبة المدارس التي يشارك 
ممثلو المجتمع في اتخاذ 

 قراراتھا

المدارس التي يقدم  نسبة
  لھا النصحممثلو المجتمع 

  يشارك بھا ممثلون عن المجتمع نسبة المدارس التي"
 "والجماعات أو المجالس ھا الرسميةلجانفي 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  25% 18%

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 25% 18%

  مدارس مستقلة 88% 76%
 مدارس دولية 38% 27%

المرحلة ابتدائي 47% 39%
 

 إعدادي 47% 33%

 ثانوي 42% 28%

 جميع المدارس 49% 39%

  
 ]حسب نوع المدرسة[ما قاله المديرون عن سياسات المدرسة التي يشارك فيھا أفراد المجتمع   

جميع 
 المدارس

  
وزارة التعليم   عربية خاصة مستقلة  دولية

 والتعليم العالي
  نسبة المدارس التي تعطي أفراد المجتمع حق المشاركة"

 " في قرارات تتعلق بسياسات المدرسة 

 سياسة التخطيط في المدرسة 41% 100% 83% 90% 77%

 السياسة المالية للمدرسة 23% 60% 53% 70% 50%

 سياسة المناھج في المدرسة 23% 60% 73% 70% 63%

  سياسة األنشطة المدرسية 65% 40% 91% 80% 82%
  أو فصل المعلمين /سياسة تعيين و 18% 75% 61% 50% 53%
  سياسة التطوير المھني للمعلمين 47% 80% 66% 60% 63%
  سياسة قبول الطلبة في المدرسة 41% 40% 50% 60% 49%
  سياسة انضباط الطلبة 71% 40% 92% 70% 83%
  سياسة تقييم الطلبة في المدرسة 47% 40% 61% 70% 58%
  سياسة تواصل المدرسة مع أولياء األمور 77% 20% 94% 90% 87%
 العالقات مع المجتمع سياسة 71% 60% 97% 90% 90%
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 ]حسب المرحلة الدراسية[ھا أفراد المجتمع ارك فيعن سياسات المدرسة التي يش نالمديرو قالهما 

جميع 
 المدارس

  حق المشاركةمدارس التي تعطي أفراد المجتمع نسبة ال"  ابتدائي  إعدادي ثانوي
 " في قرارات تتعلق بسياسات المدرسة 

 التخطيط في المدرسةسياسة  76% 83% 82% 77%

 السياسة المالية للمدرسة 52% 52% 45% 50%

 سياسة المناھج في المدرسة 63% 65% 45% 63%

  سياسة األنشطة المدرسية 81% 83% 68% 82%
  أو فصل المعلمين/سياسة تعيين و %57 46% 50% 53%
  سياسة التطوير المھني للمعلمين 63% 59% 55% 63%
  سياسة قبول الطلبة في المدرسة 51% 48% 50% 49%
  سياسة انضباط الطلبة 83% 79% 82% 83%
  سياسة تقييم الطلبة في المدرسة 60% 55% 41% 58%
  سياسة تواصل المدرسة مع أولياء األمور 84% 90% 86% 87%
 سياسة العالقات مع المجتمع 87% 97% 86% 90%

  
  ، والجماعات أو المجالسلجان المدرسة الرسميةالمدرسة في عن إشراك موظفي  نالمديرو قالهما 

نسبة المدارس التي يشارك 
 موظفوھا في اتخاذ القرارات

المدارس التي يقدم  نسبة
  موظفوھا النصح لھا

  نسبة المدارس التي تقوم بإشراك موظفي المدرسة"
 "في لجانھا الرسمية والجماعات أو المجالس

 والتعليم العاليوزارة التعليم مدارس  83% 75%

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 82% 82%

  مدارس مستقلة 95% 91%
 مدارس دولية 89% 76%

المرحلة ابتدائي 88% 79%
 

 إعدادي 90% 80%

 ثانوي 91% 83%

 جميع المدارس 88% 81%

  
  

  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الطلبة األمورأولياء المدرسةموظفو المجتمعأفراد

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة[نسبة المدارس التي يشارك فيھا مجموعات مختلفة في لجان اتخاذ القرارات 
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 ]حسب نوع المدرسة[المدرسة التي يشارك بھا موظفو المدرسة  ما قاله المديرون عن سياسات  
جميع 
 المدارس

وزارة التعليم   عربية خاصة  مستقلة دولية
 والتعليم العالي

نسبة المدارس التي تعطي موظفي المدرسة حق "
 " المشاركة في قرارات تتعلق بسياسات المدرسة

 سياسة التخطيط في المدرسة 85% %83 %97 %100 %91

 السياسة المالية للمدرسة %39 %17 %67 %32 %47

 سياسة المناھج في المدرسة %33 %35 %100 %93 %67

  سياسة األنشطة المدرسية  %97 %96 %100 %100 %99
  أو فصل المعلمين /سياسة تعيين و  %11 %43 %84 %57 %49
  سياسة التطوير المھني للمعلمين  %61 %83 %97 %96 %83
  سياسة قبول الطلبة في المدرسة %40 %87 %67 %64 %59
  سياسة انضباط الطلبة  %97 %96 %99 %100 %98
  سياسة تقييم الطلبة في المدرسة %90 %91 %99 %93 %94
  سياسة تواصل المدرسة مع أولياء األمور %100 %96 %99 %93 %98
 سياسة العالقات مع المجتمع %87 %74 %97 %93 %91

  
   

الطلبة األمورأولياء المدرسةموظفو المجتمعأفراد

ابتدائي إعدادي ثانوي
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]حسب المرحلة الدراسية[نسبة المدارس التي يشارك فيھا مجموعات مختلفة في لجان اتخاذ القرارات 
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 ]حسب المرحلة الدراسية[المدرسة  سات المدرسة التي يشارك بھا موظفوعن سيا نالمديرو قالهما 

جميع 
 المدارس

حق مدارس التي تعطي موظفي المدرسة نسبة ال"  ابتدائي  إعدادي ثانوي
 " المشاركة في قرارات تتعلق بسياسات المدرسة

 سياسة التخطيط في المدرسة %89 %97 %94 %91

 السياسة المالية للمدرسة %42 %47 %41 %47

 سياسة المناھج في المدرسة %66 %69 %68 %67

  سياسة األنشطة المدرسية %99 %99 %99 %99
  سياسة تعيين وأو فصل المعلمين %45 %56 %49 %49
  سياسة التطوير المھني للمعلمين %82 %85 %83 %83
  سياسة قبول الطلبة في المدرسة %56 %56 %58 %59
  سياسة انضباط الطلبة %98 %99 %99 %98
  سياسة تقييم الطلبة في المدرسة %95 %94 %94 %94
  سياسة تواصل المدرسة مع أولياء األمور %97 %99 %99 %98
 سياسة العالقات مع المجتمع %90 %96 %91 %91

  
  
  
 

  األخذ بآرائھم عند اتخاذ قرارات تتعلق بالمدرسةمدى حول المعلمين  آراء
 الموافقة نسبة

 بوجه عام
  نسبة

 الموافقةعدم 
  نسبة
  الموافقة

 "في قرارات المدرسة يؤثري يرأ"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %50 %18 3.4

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %59 %17 3.6

  مدارس مستقلة 61% %14 3.7

 مدارس دولية 47% %23 3.3

المرحلة ابتدائي 52% %18 3.5
 

 إعدادي 53% %19 3.5

 ثانوي 53% %18 3.5

 جميع المدارس 54% %17 3.5
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد

  
  

   واجتماعاتھالجان المدرسة في  مشاركتھم ن عن تكرارالمعلمو قالهما  
معدل لجان 
 المدارس

معدل اجتماعات 
 اإلدارات

معدل اجتماعات 
  الموظفين 

  المعلمينإشراك  فيھا يتم المرات التي عدد"
 "سنوياً  

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  3.4 3.2 2.2

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 4.9 4.2 2.8

  مدارس مستقلة 7.9 8.5 4.6
 مدارس دولية 7.2 7.4 3.6

المرحلة ابتدائي 5.7 5.6 3.2
 

 إعدادي 6.2 6.6 3.5

 ثانوي 5.8 6.3 3.4

 جميع المدارس 5.8 5.9 3.3
 .من أجل الحصول على تقديرات تدل على األرقام الحقيقية المستجيبينتم حساب ھذه المتوسطات باستخدام أوزان قيم مستنبطة ومالئمة لفئات 
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 قيادة المدرسة
  حول استقالليتھم  المديرينآراء 

  الموافقةنسبة 
 بوجه عام 

  نسبة 
 الموافقةعدم 

  نسبة
   الموافقة 

  بحاجة  التيلي بتغيير األشياء  مسموح"
 "إلى تغيير في المدرسة

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %79 %5 4.1

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %93 %4 4.5

  مدارس مستقلة %86 %7 4.3

 مدارس دولية %92 %5 4.5

المرحلة ابتدائي %85 %6 4.3
 

 إعدادي %87 %7 4.4

 ثانوي %86 %5 4.3

 جميع المدارس %85 %6 4.3
اتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة ذين كانت إجاب ا"أو " ال أوافق"تتكون من ال ة "ال أوافق تمام بة المئوي ، والنس

ى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول ة" تشير إل ى  2.6و ، "عدم موافق ى 3.3إل رأي " تشير إل
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد

  
  عن قيادة المدرسة  رضاھم حولالمعلمين آراء 

   نسبة الرضى
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة 
   الرضى

 "جودة قيادة المدرسة"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %77 %9 4.0

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %80 9% 4.1

 مدارس مستقلة %87 %5 4.4

 مدارس دولية %62 %18 3.6

المرحلة ابتدائي %75 %10 4.0
 

 إعدادي %75 %11 4.0

 ثانوي %77 %10 4.0

 جميع المدارس %78 %9 4.1
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

  

  
   المعلمين عما إذا كانت المدرسة منظمة بطريقة جيدة للعملآراء 

  نسبة الموافقة
 بوجه عام 

  نسبة 
 عدم الموافقة

  نسبة
  الموافقة  

 "المدرسة منظمة بطريقة جيدة للعمل"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %75 %10 4.0

النوع 
 

 عربية خاصة مدارس %79 %9 4.1

  مدارس مستقلة %85 %6 4.3

 مدارس دولية %61 %18 3.6

المرحلة ابتدائي %74 %11 4.0
 

 إعدادي %74 %11 4.0

 ثانوي %74 %11 4.0

 جميع المدارس %77 %10 4.0
اتھم  لعدم الموافقةالنسبة المئوية، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة ذين كانت إجاب ا"أو " ال أوافق"تتكون من ال ة "ال أوافق تمام بة المئوي ، والنس

ى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول ة" تشير إل ى  2.6و ، "عدم موافق ى 3.3إل رأي " تشير إل
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد
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  ]حسب نوع المدرسة[الفرص التي تمنحھا المدرسة لتعزيز التعاون بين المعلمين   
 

جميع 
 المدارس

وزارة التعليم   عربية خاصة  مستقلة دولية
 والتعليم العالي

  نسبة المدارس التي لديھا فرص "
 " لتعزيز التعاون بين المعلمين

 إعداد اجتماعات منتظمة لكل الموظفين 93% 89% 99% 93% 95%

 الفصول/اجتماعات دورية لمعلمي المواد 87% 89% 97% 93% 91%

 لجان تتعلق بالوسائل التدريسية 93% 82% 99% 87% 93%

 لجان اتخاذ قرارات المدرسة  67% 54% 84% 65% 71%
  
  
 

  ]حسب المرحلة الدراسية[ المعلمينالمدرسة لتعزيز التعاون بين التي تمنحھا فرص ال
 

جميع 
 المدارس

  فرص  التي لديھانسبة المدارس "  ابتدائي  إعدادي ثانوي
  "المعلمينلتعزيز التعاون بين 

 إعداد اجتماعات منتظمة لكل الموظفين %95 %94 %95 %95

 الفصول/اجتماعات دورية لمعلمي المواد %91 %90 %92 %91

 لجان تتعلق بالوسائل التدريسية %91 %90 %90 %93

 لجان اتخاذ قرارات المدرسة  %69 %67 %67 %71
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 الھيئة التدريسية

 

  المعلمين  تغيير اتمؤشر
نسبة التغيرات 

 أعداداإلجمالية في 
 معلمي المدرسة

  نسبة المعلمين 
 الذين تركوا المدرسة

نسبة المعلمين الجدد 
  في ھذه المدرسة 

  معدل المعلمين الذين غيروا مدارسھم "
 "منذ بداية ھذه السنة

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %22 %14 %36

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %28 %21 %52
  مدارس مستقلة %26 %22 %49
 مدارس دولية %36 %14 %50
المرحلة ابتدائي %27 %17 %44

 

 إعدادي %28 %16 %44
 ثانوي %29 %15 %44

 جميع المدارس %26 %17 %43

 
   الموظفينير يحول معدالت تغ المديرينآراء 

  نسبة الرضى
 بوجه عام 

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة
   الرضى 

 "في المدرسة الموظفينتكرار تغيير "

 والتعليم العاليوزارة التعليم مدارس  %69 %18 3.6

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %89 %11 4.1

  مدارس مستقلة %85 %12 4.1

 مدارس دولية %75 %17 3.9

المرحلة ابتدائي %74 %15 3.8
 

 إعدادي %84 %11 4.1

 ثانوي %81 %15 3.9

 جميع المدارس %78 %15 3.9
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

 
  حول معدالت غياب المعلمين  المديرينآراء 

  الرضىنسبة 
 بوجه عام 

  نسبة 
 الرضىعدم 

  نسبة
   الرضى 

 "تكرار غياب المعلمين في المدرسة"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %63 %24 3.6

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %93 %4 4.5

  مدارس مستقلة %83 %8 4.2

 مدارس دولية %89 %8 4.3

المرحلة ابتدائي %73 %17 3.9
 

 إعدادي %87 %7 4.3

 ثانوي %91 %5 4.4

 جميع المدارس %78 %14 4.0
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى
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  يقضونه في التدريسالوقت الذي ن عن يقوله المعلموما 
معدل عدد الساعات التي يقضيھا 

 ً  المعلمون في جميع األنشطة أسبوعيا
معدل عدد الساعات التي يقضيھا 
 ً   المعلمون في التدريس أسبوعيا

 يتم قضاؤه فيالذي ) بالساعات(معدل الوقت "
 "المعلمونكما أخبر به  التدريس

وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  10.0 20.8

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 18.1 34.1

  مدارس مستقلة 16.1 42.6
 دوليةمدارس  22.4 42.6

المرحلة ابتدائي 15.3 32.1
 

 إعدادي 16.8 37.1

 ثانوي 16.5 36.8

 جميع المدارس 14.8 33.1

  
  
 

  عن مستوى الرواتب في المدرسة  رضاھم بشأنآراء المعلمين 
 الرضى  نسبة

 بوجه عام
  نسبة 
 ىعدم الرض

  نسبة 
  ىالرض

 "مستوى رواتب المعلمين في ھذه المدرسة"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %28 %58 2.4

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %29 %60 2.5

  مدارس مستقلة %55 %27 3.4

 مدارس دولية %43 %34 3.1

المرحلة ابتدائي %39 %43 2.8
 

 إعدادي %43 %40 3.0

 ثانوي %41 %41 2.9

 جميع المدارس %40 %43 2.9
ذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ى  ال اروا إل م أش ر راضين"أنھ ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

بة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  إن الرضىلمستوى بالنس ي ف ى  1.0:  الكل ى  1.7إل ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى
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 العالقات داخل المدرسة
 

 المعلمينبين و بينھم التفاعل عن الطلبة ما يقوله
   الموافقةنسبة 

 بوجه عام
  نسبة 

 الموافقةعدم 
  نسبة 
   الموافقة

يتعاملون جيداًفي مدرستي  نوالمعلمو الطلبة" 
 " مع بعضھم  البعض

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %66 %17 3.7

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %65 %19 3.7

  مدارس مستقلة %67 %15 3.8

 مدارس دولية %67 %11 3.8

المرحلة ابتدائي %76 %10 4.0
 

 إعدادي %63 %16 3.7

 ثانوي %59 %18 3.6

 جميع المدارس %67 %15 3.8
لمستوى بالنسبة  ."ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  للموافقةالنسبة المئوية 

إلى  4.2و، "موافقة" تشير إلى 4.1إلى  3.4، و " رأي محايد" إلىتشير  3.3إلى  2.6و ، " موافقةعدم " تشير إلى 2.5إلى  1.8، " عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: الموافقة الكلي فإن
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0

 

 عمل إداريي المدرسة والمعلمين كفريق عن مدى نالمديرو ما يقوله
 الموافقةنسبة 

 بوجه عام
  نسبة 

 الموافقةعدم 
  نسبة

   الموافقة 
 "المدرسة والمعلمون كفريقيعمل إداريو "

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %94 %1 4.5

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %100 %0 4.8

  مدارس مستقلة %99 %0 4.7

 مدارس دولية %97 %0 4.7

المرحلة ابتدائي %96 %1 4.7
 

 إعدادي %97 %0 4.7

 ثانوي %99 %0 4.7

 جميع المدارس %97 %0 4.7
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد

 

 عمل إداريي المدرسة والمعلمين كفريق عنن ما يقوله المعلمو
 الموافقةنسبة 

 بوجه عام
  نسبة 

 الموافقةعدم 
  نسبة

   الموافقة 
 "يعمل إداريو المدرسة والمعلمون كفريق"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %82 %5 4.2

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %88 %5 4.4

  مدارس مستقلة %89 %5 4.4

 مدارس دولية %70 %14 3.8

المرحلة ابتدائي %81 %7 4.2
 

 إعدادي %81 %8 4.2

 ثانوي %81 %8 4.1

 جميع المدارس %83 %6 4.2
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد
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 المدرسة لبعضھم البعض وموظفي الطلبةحول احترام  المديرينآراء 

  الموافقةنسبة 
 بوجه عام 

  نسبة 
 الموافقةعدم 

  نسبة
   الموافقة 

يحترمون بعضھم  الطلبةموظفو المدرسة و"
 "البعض

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %96 %1 4.5

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %100 %0 4.6

  مدارس مستقلة %98 %0 4.6

 مدارس دولية %97 %0 4.6

المرحلة ابتدائي %97 %0 4.6
 

 إعدادي %98 %1 4.5

 ثانوي %97 %0 4.5

 جميع المدارس %97 %0 4.5
اتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة ذين كانت إجاب ا"أو " ال أوافق"تتكون من ال ة "ال أوافق تمام بة المئوي ، والنس

ى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول ة" تشير إل ى  2.6و ، "عدم موافق ى 3.3إل رأي " تشير إل
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد

 
 المدرسة لبعضھم البعض وموظفي الطلبةلمعلمين حول احترام آراء ا

 الموافقةنسبة 
 بوجه عام

  نسبة 
 الموافقةعدم 

  نسبة
   الموافقة 

يحترمون بعضھم  الطلبةموظفو المدرسة و"
 "البعض

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس   %82 %6 4.1

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة  %87  %5 4.3

  مدارس مستقلة  %84  %6 4.3

 مدارس دولية  %74  %10 3.9

المرحلة ابتدائي  %82  %6 4.1
 

 إعدادي  %79  %8 4.1

 ثانوي  %80  %7 4.1

 جميع المدارس 82% 7% 4.2
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد

 
  اآلخرين في المدرسة الطلبةحول كيفية تعامل أبنائھم مع  أولياء األمورآراء 

 الموافقةنسبة 
 بوجه عام

  نسبة
 الموافقةعدم  

  نسبة
   الموافقة 

 "اآلخرين الطلبةيتعامل ابني جيداً مع "

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %91 %3 4.3

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة  %89  %3 4.3

  مدارس مستقلة  %91  %3 4.3

 مدارس دولية  %92  %2 4.3

المرحلة ابتدائي  %91  %3 4.3
 

 إعدادي  %91  %3 4.3

 ثانوي  %91  %3 4.3

 جميع المدارس 91% 3% 4.3
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  المئوية للموافقةالنسبة  بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد
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 لھم في العمل المديرينحول دعم آراء المعلمين 

 الموافقةنسبة 
 بوجه عام

  نسبة 
 الموافقةعدم 

  نسبة
   الموافقة 

  المعلمينمدير المدرسة الموظفين ويساعد  "
 "في عملھم 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %87 %4 4.3

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %89 %4 4.4

  مدارس مستقلة %91 %3 4.5

 مدارس دولية %71 %13 3.9

المرحلة ابتدائي  %84 %6 4.3
 

 إعدادي  %82 %7 4.2

 ثانوي  %84 %7 4.3

 جميع المدارس %86 %5 4.3
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "ايدمح

  
 في المدرسة مساھماتھمحول مدى تقدير آراء المعلمين 

 الموافقةنسبة 
 بوجه عام

  نسبة
 الموافقةعدم  

  نسبة
   الموافقة 

 "يتم تقدير عملي في ھذه المدرسة"

 والتعليم العاليوزارة التعليم مدارس   %75 %9 4.0

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة  %79  %9 4.1

  مستقلةمدارس   %80  %8 4.2

 دوليةمدارس   %67  %14 3.8

المرحلة ابتدائي  %74  %11 4.0
 

 إعدادي  %74  %10 4.0

 ثانوي  %75  %9 4.0

 جميع المدارس 76% %9 4.0
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد

 
 جيد للعمل حول المدرسة كمكانآراء المعلمين 

 الموافقةنسبة 
 بوجه عام

  نسبة
 الموافقةعدم  

  نسبة
   الموافقة 

 "المدرسة مكان جيد للعمل"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس   %81 %10 4.1

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة  %83  %8 4.2

  مدارس مستقلة  %91  %3 4.5

 مدارس دولية  %78  %9 4.0

المرحلة ابتدائي  %83  %7 4.2
 

 إعدادي  %83  %8 4.2

 ثانوي  %84  %7 4.2

 جميع المدارس %84 %7 4.2
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد
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   الدعم والتطوير المھني للمعلمين
  
 

  

 ]حسب نوع المدرسة[الوسائل التي توفرھا المدرسة لتطوير مھارات المعلمين   
جميع 
 المدارس

وزارة التعليم   عربية خاصة  مستقلة دولية
 والتعليم العالي

  نسبة المدارس التي توفر أنشطة مختلفة "
 "لتطوير مھارات معلميھا

 تقديم حلقات دراسية عن الطرق التدريسية  %66  %54  %99  %100  %79

 تقديم تدريب مع معلمين من مدارس أخرى  %55  %61  %85  %52  %65

 تعيين معلمين متخصصين   %44 39 %  %73  %74  %57

 تقديم مالحظات فردية    %95 %93  %99  %100 %96

 مشاھدات صفية لمعلمين ذوي خبرةتنظيم  %95 %96  %99  %90 %95
  

  
  
  

 ]حسب المرحلة الدراسية[الوسائل التي توفرھا المدرسة لتطوير مھارات المعلمين 
جميع 
 المدارس

  نسبة المدارس التي توفر أنشطة مختلفة "  ابتدائي  إعدادي ثانوي
 "لتطوير مھارات معلميھا

 تقديم حلقات دراسية عن الطرق التدريسية  %79  %83  %82 %79

 تقديم تدريب مع معلمين من مدارس أخرى  %63  %61  %64  %65

 تعيين معلمين متخصصين   %54  %59  %62  %57

 تقديم مالحظات فردية    %96  %96  %95  %96

 تنظيم مشاھدات صفية لمعلمين ذوي خبرة  %95  %95  %92  %95

  
  
  

 

  المعلمون عن مشاركتھم في تدريبات متخصصة لتطوير مھاراتھم الصفيةما قاله 
أن تتم المشاھدة من 
  قبل معلم ذي خبرة

أن تتم المشاھدة من 
  قبل زميل

مشاھدات صفية 
  لمعلمين ذوي خبرة

ين العمل مع معلم
  متخصصين

  نسبة المعلمين الذين شاركوا"
 "في أنشطة متخصصة مختارة 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  2.6 3.0 2.9 2.9

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 2.8 2.9 2.8 2.9

  مدارس مستقلة 3.1 3.1 3.0 3.1
  مدارس دولية 2.3 2.2 2.4 2.5
المرحلة ابتدائي 2.7 2.8 2.8 2.8

 

 إعدادي 2.7 2.7 2.8 2.8

 ثانوي 2.6 2.7 2.7 2.8

 جميع المدارس 2.8 2.9 2.9 2.9

  ." عادة"تشير إلى  4.0إلى  3.3، و" بعض المرات"تشير إلى  3.2إلى  2.6، و" نادراً "تشير إلى  2.5إلى  1.8، و" أبداً "تشير إلى  1.7إلى  1.0: تمثل ھذه البيانات كالتالي .البيانات في الجدول تمثل معدالت الحدوث 
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 المھنيما قاله المعلمون عن الوقت الذي يقضونه في التطوير 

  معدل الوقت المقضي
  الذي تم قضاؤه) بالساعات(الوقت "

 "في ھذه السنة  لتحقيق التطوير المھني

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  22.2
النوع 

 
 مدارس عربية خاصة 31.5

  مدارس مستقلة 84.9
 مدارس دولية 46.5

المرحلة ابتدائي 49.7
 

 إعدادي 48.9

 ثانوي 42.7

 جميع المدارس 49.5
   .تم حساب ھذه المتوسطات باستخدام أوزان قيم مستنبطة ومالئمة لفئات المستجيبين من أجل الحصول على تقديرات تدل على األرقام الحقيقية

  
  

  آراء المعلمين عن رضاھم تجاه جودة التطوير المھني المقدم لھم 
  نسبة الرضى 
 بوجه عام

  نسبة
 عدم الرضى 

  نسبة
  الرضى  

"جودة التطوير المھني المتوفر في ھذه المدرسة"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس   %55 %18 3.5

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة  %62  %21 3.6

  مدارس مستقلة  %86  %6 4.2

 مدارس دولية  %58  %19 3.5

المرحلة ابتدائي  %65  %15 3.7
 

 إعدادي  %66  %16 3.7

 ثانوي  %65  %15 3.7

 جميع المدارس  67 % 14% 3.7
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

  
 

  معلمي الفصولمدى انتظام المدرسة في تقييم أداء 

  نسبة المدارس
نسبة المدارس التي لديھا نظام متبع في تقييم أداء معلمي "

 "الفصول

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  91%

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %89

  مدارس مستقلة  %98
 دوليةمدارس   %89

المرحلة ابتدائي  %93
 

  إعدادي  %95
  ثانوي  %91

 جميع المدارس  %93
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 ]حسب نوع المدرسة[منھجية المدرسة في تقييم معلميھا   

جميع 
 المدارس

  عربية خاصة  مستقلة دولية
وزارة التعليم 

والتعليم 
  العالي

  المنھجيات التاليةنسبة المدارس التي تستخدم "
 "في تقييم معلميھا 

 المدير  يحضر دروساً للمعلمين  %100  %100  %100  %100 %100

 المشرف يحضر دروساً للمعلمين  %59  %61  %100  %95  %79

  شخص من خارج المدرسة يحضر دروساً للمعلمين  %89  %96  %83  %50  %82
 مراجعة نتائج تحصيل الطلبة األكاديمية   %99  %96  %98  %87  %96

 مراجعة خطة المعلم لشرح الدرس    %100  %100  %100  %97  %100

 التقييم الذاتي للمعلمين  %91  %89  %98  %89  %93

  االستفادة من أحكام أولياء األمور والطلبة  %88  %93  %99  %89  %93
  
  
  
 

 ]حسب المرحلة الدراسية[منھجية المدرسة في تقييم معلميھا 
جميع 
 المدارس

  ابتدائي  إعدادي ثانوي
  نسبة المدارس التي تستخدم المنھجيات التالية"

 "في تقييم معلميھا 

 المدير يحضر دروساً للمعلمين  %100  %100  %100 %100

 المشرف يحضر دروساً للمعلمين  %75 %86  %82  %79

  المدرسة يحضر دروساً للمعلمينشخص من خارج   %79  %75  %77  %82
 مراجعة نتائج تحصيل الطلبة األكاديمية   %95  %93  %94  %96

 مراجعة خطة المعلم لشرح الدرس    %99  %99  %99 %100

 التقييم الذاتي للمعلمين  %93  %95  %91  %93

  االستفادة من أحكام أولياء األمور والطلبة  %93  %92  %89  %93
  

   

 

بانتظاممعلميھاالمدرسةتقيم

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية
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بانتظاممعلميھاالمدرسةتقيم

ابتدائي إعدادي ثانوي

100%

80%

60%

40%

20%

0%



  2009 - 2008التعليم في مدارس قطر 

36 
 

  
  
  
 

 إجراءات تلقي المعلمين لمالحظات عن أدائھم في المدرسة

  تقرير تقييم فردي مكتوب  مالحظات شفھية فردية
محددتين  طريقتيننسبة المدارس التي تستخدم "

  "تقديم التغذية الراجعة للمعلمين يف

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %86  %80

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة  %89  %86

  مدارس مستقلة  %100  %93
 مدارس دولية  %79  %87

المرحلة ابتدائي  %87  %84
 

 إعدادي  %95  %87

 ثانوي  %97  %89

 جميع المدارس  %90 %86

  
  
  

  
 آراء المعلمين عن جودة المالحظات التي يتلقونھا من المدرسة عن أدئھم

نسبة الموافقة 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الموافقة

  نسبة 
  الموافقة 

  أتلقى مالحظات مفيدة عن عملي "
 "في ھذه المدرسة

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %68  %11 3.8

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة  %69  %15 3.8

  مدارس مستقلة  %87  %5 4.3

 مدارس دولية  %62  %16 3.6

المرحلة ابتدائي  %72  %11 3.9
 

 إعدادي  %72  %11 3.9

 ثانوي  %72  %11 3.9

 جميع المدارس  %74  %10 4.0
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "ايدمح
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 مرافق المدرسة

 
 

 نسبة عدد الطلبة إلى عدد الفصول الدراسية
نسبة عدد الطلبة إلى عدد 
  الفصول الدراسية بالمدرسة

نسبة متوسط الطلبة إلى عدد الفصول "
 "الدراسية الموجودة بالمدرسة

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  23.4

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 21.9

  مدارس مستقلة 25.0
 مدارس دولية 19.3

المرحلة ابتدائي 21.4
 

 إعدادي 21.5

 ثانوي 21.6

 جميع المدارس 22.7

  
 

  المرافق المتاحة بالمدرسة
قاعات 
  رياضة

مختبرات 
  للغات

مختبرات 
  كمبيوتر

مختبرات 
  علوم

قاعة 
 اجتماعات

 "معدل عدد المرافق المتاحة"  المسجد  المكتبات

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  0.6 1.0 0.6 1.5 1.3 0.3 1.0

النوع
 

 مدارس عربية خاصة 0.2 0.8 0.5 1.0 0.8 0.1 0.6

  مدارس مستقلة 0.4 1.1 1.7 2.5 2.3  0.6 1.2
 مدارس دولية 0.4 1.3 1.5 2.1 2.2 0.7 2.9

المرحلة ابتدائي 0.4 1.0 1.0 1.5 1.6 0.4 1.4
 

 إعدادي 0.5 1.1 1.3 2.4 2.2 0.4 1.9

 ثانوي 0.7 1.2 1.4 2.9 2.2 0.4 2.1

 جميع المدارس 0.5 1.0 1.1 1.9 1.7 0.4 1.3

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

المسجد المكتبات اجتماعاتقاعة علوممختبرات كمبيوترمختبرات للغاتمختبرات رياضيةقاعات

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة[ معدل عدد المرافق المدرسية المتاحة
3.0

2.4

1.8

1.2

0.6

0
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  محتويات مكتبة المدرسة
الكتب في مكتبة معدل عدد 

 المدرسة لكل طالب

 

معدل عدد الكتب في مكتبة 
  المدرسة

  

وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  4474 13.6

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 1707 5.3

  مدارس مستقلة 5116 8.5
 مدارس دولية 11961 15.0

المرحلة ابتدائي 6384 12.9
 

 إعدادي 7132 12.2

 ثانوي 6864 11.4

 جميع المدارس 5548 11.2

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

المسجد المكتبات اجتماعاتقاعة علوممختبرات كمبيوترمختبرات للغاتمختبرات رياضيةقاعات

ابتدائي إعدادي ثانوي

3.0

2.4

1.8

1.2

0.6

0

]حسب المرحلة الدراسية[معدل عدد المرافق المدرسية المتاحة 

 

المدرسةمكتبةفيالكتبعددمعدل

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

عدد الكتب في مكتبة المدرسة
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المدرسةمكتبةفيالكتبعددمعدل
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 المكتبة تسھيالتآراء المديرين حول مدى رضاھم عن جودة 
  نسبة الرضى 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة
  الرضى  

 "جودة مكتبة المدرسة"

 والتعليم العاليوزارة التعليم مدارس  %79 %7 3.9

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %82 %7 3.9

  مدارس مستقلة %91 %5 4.4

 مدارس دولية %65 %13 3.8

المرحلة ابتدائي %79 %9 4.0
 

 إعدادي %74 %8 4.0

 ثانوي %79 %6 4.0

 جميع المدارس %81 %7 4.1
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

 
 المكتبة تسھيالترضاھم عن جودة  حول مدىآراء المعلمين 

  نسبة الرضى 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة 
  الرضى 

 "جودة مكتبة المدرسة"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %73 %11 3.8

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %71 %17 3.8

  مدارس مستقلة %86 %5 4.3

 مدارس دولية %57 %23 3.4

المرحلة ابتدائي %72 %13 3.8
 

 إعدادي %71 %14 3.9

 ثانوي %71 %15 3.8

 جميع المدارس %75 %11 3.9
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

طالبلكلالمعدل

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

معدل عدد الكتب في مكتبة المدرسة لكل طالب
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0

 

طالبلكلالمعدل

ابتدائي إعدادي ثانوي
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 آراء المديرين بشأن رضاھم عن جودة مختبرات العلوم 

  نسبة الرضى 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة
  الرضى  

 "جودة مختبرات العلوم في المدرسة"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %66 %18 3.6

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %68 %7 3.7

  مدارس مستقلة %83 %11 4.1

 مدارس دولية %67 %6 3.8

المرحلة ابتدائي %70 %13 3.7
 

 إعدادي %80 %5 4.1

 ثانوي %74 %9 3.9

 جميع المدارس %72 %12 3.8
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

 
 آراء المديرين بشأن رضاھم عن جودة تسھيالت الكمبيوتر المتوفرة في المدرسة

  نسبة الرضى 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة 
  الرضى 

 "جودة تسھيالت الكمبيوتر في المدرسة"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %79 %13 3.9

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %70 %11 3.9

  مدارس مستقلة %88 %8 4.3

 مدارس دولية %75 %8 4.1

المرحلة ابتدائي %75 %13 3.9
 

 إعدادي %85 %8 4.2

 ثانوي %86 %8 4.2

 جميع المدارس %81 %10 4.1
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

 
 آراء المديرين بشأن رضاھم عن المساحة المتوفرة في المدرسة 

  نسبة الرضى 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة
  الرضى  

 "المساحة المتوفرة لألنشطة المدرسية"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %41 %48 2.9

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %64 %11 3.8

  مدارس مستقلة %61 %26 3.6

 مدارس دولية %65 %22 3.6

المرحلة ابتدائي %54 %32 3.3
 

 إعدادي %63 %21 3.7

 ثانوي %58 %25 3.6

 جميع المدارس %54 %32 3.3
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى
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 آراء المعلمين بشأن رضاھم عن جودة الفصول الدراسية 

  نسبة الرضى
 بوجه عام 

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة 
  الرضى 

  مساحة الفصول الدراسية "
 "المخصصة للدروس 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %65 %23 3.6

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %71 %18 3.8

  مدارس مستقلة %87 %8 4.4

  مدارس دولية %66 %21 3.6

المرحلة ابتدائي %70 %19 3.8
 

 إعدادي %74 %17 3.9

 ثانوي %75 %16 3.9

 جميع المدارس %74 %17 3.9
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

 
 آراء المديرين بشأن رضاھم عن جودة األدوات التدريسية المستخدمة 

  نسبة الرضى 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة
  الرضى  

جودة وتوافر الكتب المدرسية واألدوات "
 "التدريسية

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %91 %3 4.2

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %100 %0 4.4

  مدارس مستقلة %98 %1 4.6

 مدارس دولية %92 %5 4.4

المرحلة ابتدائي %93 %4 4.3
 

 إعدادي %94 %1 4.4

 ثانوي %91 %1 4.3

 جميع المدارس %94 %2 4.4
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

  
 آراء المعلمين عن توفير المدرسة األدوات الضرورية لھم ألداء عملھم

نسبة الموافقة 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الموافقة

  نسبة
  الموافقة  

  المدرسة تقوم بتزويدي باألدوات"
  "الضرورية إلنجاز عملي 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %66 %17 3.7

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %71 %16 3.9

  مدارس مستقلة %88 %5 4.4

 مدارس دولية %65 %19 3.7

المرحلة ابتدائي %71 %15 3.9
 

 إعدادي %74 %13 4.0

 ثانوي %74 %14 3.9

 جميع المدارس %74 %13 4.0
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد
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 آراء المديرين بشأن رضاھم عن حالة مبنى المدرسة 
  نسبة الرضى 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة
  الرضى  

 "حالة مباني المدرسة"

 العاليوزارة التعليم والتعليم مدارس  %64 %29 3.4

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %79 %4 4.1

  مدارس مستقلة %69 %20 3.7

 مدارس دولية %78 %13 4.0

المرحلة ابتدائي %71 %21 3.7
 

 إعدادي %77 %12 4.0

 ثانوي %68 %21 3.8

 جميع المدارس %70 %21 3.7
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

 
  
 

 آراء المعلمين بشأن رضاھم عن حالة مبنى المدرسة
  نسبة الرضى

 بوجه عام 
  نسبة 

 الرضىعدم 
  نسبة 
  الرضى

 "حالة مباني المدرسة"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %57 %30 3.4

النوع
 

 مدارس عربية خاصة %70 %19 3.8

  مدارس مستقلة %88 %8 4.4

 مدارس دولية %72 %14 3.8

المرحلة ابتدائي %69 %20 3.8
 

 إعدادي %75 %15 4.0

 ثانوي %73 %16 3.9

 جميع المدارس %72 %19 3.9
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى
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 الخدمات واألنشطة المدرسية
  
 

 ]حسب نوع المدرسة[الخدمات التي تقدمھا المدرسة   
جميع 
 المدارس

وزارة التعليم   عربية خاصة  مستقلة دولية
 والتعليم العالي

  نسبة المدارس التي توفر خدمات"
 "معينة للطلبة 

 الخدمات الطبية  %93 %64 %100 %84 %91

 خدمات المواصالت %91 %96 %93 %84 %91

 المقصف المدرسي واألغذية  %97 %93 %100 %50 %90

 فصول التقوية الدراسية %79 %61 %92 %87 %82

  المساعدات المالية للطلبة والتبرعات %87 %50 %92 %46 %78
  خدمات االستشارة الشخصية %97 %89 %100 %92 %96
 االستشارة المھنيةخدمات  %50 %56 %90 %67 %65

  خدمات االستشارة التعليمية %53 %44 %90 %89 %70
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ]حسب المرحلة الدراسية[الخدمات التي تقدمھا المدرسة 
جميع 
 المدارس

  نسبة المدارس التي توفر خدمات"  ابتدائي  إعدادي  ثانوي
 "معينة للطلبة 

 الخدمات الطبية  %89 %90 %90 %91

  خدمات المواصالت %96 %94 %74 %91
 المقصف المدرسي واألغذية  %85 %89 %92 %90

 فصول التقوية الدراسية %79 %83 %86 %82

  المساعدات المالية للطلبة والتبرعات %73 %75 %72 %78
  خدمات االستشارة الشخصية %96 %98 %97 %96
 خدمات االستشارة المھنية %63 %61 %65 %65

  خدمات االستشارة التعليمية %67 %69 %70 %70
  

خدمات
طبية

توفير
المواصالت

المقصف
المدرسي

التقويةفصول
الدراسية

المساعدات
المالية

االستشارة
الشخصية

االستشارة
المھنية

االستشارة
التعليمية

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة[معدل المدارس التي تقدم خدمات معينة 
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 ]حسب نوع المدرسة[الخدمات واألنشطة الالصفية التي تقدمھا المدرسة   
جميع 
 المدارس

وزارة التعليم   عربية خاصة  مستقلة دولية
 "نسبة المدارس التي تقدم أنشطة الصفية مختارة" والتعليم العالي

 فرق رياضية  %72 %75 %92 %87 %81

 )بما فيھا المسرح والموسيقى(الفنون  %57 %52 %78 %74 %66

) بما فيه الصحيفة المدرسية(النادي اإلعالمي  %57 %56 %72 %47 %60
 )بما فيه الحوارات(النادي األكاديمي  %47 %52 %76 %66 %61

  أنشطة الكشافة للبنين أو للبنات %51 %48 %60 %19 %49
  الخدمات المجتمعية أو مجموعات البيئة %60 %59 %72 %50 %62
 مجالس الطلبة %66 %54 %75 %63 %67

  المجموعات الدينية %69 %68 %79 %51 %70
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العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة[مختارة  نسبة المدارس التي تقدم أنشطة الصفية
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]حسب المرحلة الدراسية[معدل المدارس التي تقدم خدمات معينة 
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 ]حسب المرحلة الدراسية[الخدمات واألنشطة الالصفية التي تقدمھا المدرسة 
جميع 
 المدارس

 "المدارس التي تقدم أنشطة الصفية مختارةنسبة "  ابتدائي  إعدادي ثانوي

 فرق رياضية  %79 %88 %86 %81

 )بما فيھا المسرح والموسيقى(فنون  %67 %76 %66 %66

) بما فيه الصحيفة المدرسية(النادي اإلعالمي  %56 %67 %61 %60
 )بما فيه الحوارات(النادي األكاديمي  %57 %69 %67 %61

  الكشافة للبنين أو للبناتأنشطة  %45 %44 %42 %49
  الخدمات المجتمعية أو مجموعات البيئة %59 %64 %62 %62
 مجالس الطلبة %64 %76 %73 %67

  المجموعات الدينية %68 %71 %65 %70
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آراء الطلبة بشأن رضاھم عن تنوع األنشطة المدرسية 
نسبة الرضى 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة
  الرضى  

 "تنوع األنشطة الدراسية في المدرسة"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %63 %22 3.6

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %59 %28 3.5

  مدارس مستقلة %70 %15 3.9

 مدارس دولية %66 %16 3.7

المرحلة ابتدائي %76 %12 4.0
 

  إعدادي %64 %19 3.7

 ثانوي %56 %25 3.4

 جميع المدارس  %67 %18 3.7
م  الذين تتكون من الرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ى أنھ ر راضين"أشاروا إل ر راضين "أو " غي غي

إن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ."تماما ي ف ى  1.0:  الكل ى  1.7إل ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت  2.5إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضىعدم "تشير إلى 
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]حسب المرحلة الدراسية[ نسبة المدارس التي تقدم أنشطة الصفية مختارة
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 آراء أولياء األمور بشأن رضاھم عن األنشطة الالصفية في المدرسة 
  نسبة الرضى 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة
  الرضى  

 "األنشطة الالصفية التي تقدمھا المدرسة"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %55 %20 3.4

النوع 
 

 عربية خاصةمدارس  %49 %24 3.3

  مدارس مستقلة %62 %13 3.6

 مدارس دولية %62 %17 3.6

المرحلة ابتدائي %62 %15 3.6
 

 إعدادي %59 %17 3.5

 ثانوي %54 %21 3.4

 جميع المدارس %59 %17 3.5
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

 
  
  
 

 آراء المديرين بشأن رضاھم عن خدمات المواصالت التي توفرھا المدرسة 
  نسبة الرضى 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة 
  الرضى 

 "مواصالت الطلبة من وإلى المدرسة"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %87 %5 4.4

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %93 %0 4.4

  مدارس مستقلة %88 %6 4.4

 مدارس دولية %67 %8 3.8

المرحلة ابتدائي %86 %4 4.3
 

 إعدادي %85 %3 4.3

 ثانوي %71 %10 4.0

 المدارسجميع  %85 %5 4.3
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى
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 والمدرسة الفصول الدراسيةھيكل 

  
  

 مواد مختارة): للمدارس المستقلة(كثافة الفصل الدراسي متوسط 

معدل حجم الفصل الدراسي في "
"المدرسة  

 ابتدائي الصفوف األدنى
)3إلى  1الصفوف من (  

 ابتدائي الصفوف األعلى
)6إلى  4الصفوف من (  

 إعدادي
)9إلى  7الصفوف من (  

 ثانوي
)12إلى  10الصفوف من (  

 24.6 24.7 24.4 24.4 اللغة العربية

 24.4 24.6 24.6 24.6 اللغة اإلنجليزية

 25.5 23.7 24.7 24.7 أجنبية أخرى غير اإلنجليزية لغات

 24.6 24.6 24.6 24.6 الرياضيات

 24.6 24.6 24.6 24.6 العلوم

 24.6 24.6 24.7 24.6 العلوم الشرعية

 25.4 25.1 24.9 24.9 التربية البدنية والصحية

 25.3 24.6 24.6 24.6 الفنون

 24.9 24.7 24.7 24.7 الدراسات االجتماعية والبيئية

 24.7 24.6 24.6 24.6 الدراسات المھنية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

   
 

  
 
 
 
  

 

العربيةاللغة اإلنجليزيةاللغة غيرأخرىلغات
اإلنجليزية

الرياضيات العلوم الشرعيةالعلوم البدنيةالتربية
والصحية

الفنون االجتماعيةالدراسات
والبيئية

الدراسات
المھنية

األدنىالصفوفابتدائي األعلىالصفوفابتدائي إعدادي ثانوي

)للمدارس المستقلة(لمواد معينة  معدل كثافة الفصول الدراسية في المدرسة

25.8

25.4

25.0

24.6

24.2

23.8

24.0
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 معدل أيام الدراسة في السنة الدراسية  

وزارة التعليم   عربية خاصة  مستقلة دولية جميع المدارس
   والتعليم العالي

  1الصف  137 151 176 174 158
 2الصف  137 151 181 178 160
  3الصف 135 142 181 181 159
 4الصف  138 142 181 183 160
  5الصف  139 142 181 184 160
  6الصف  138 142 181 185 161
 7الصف  130 143 181 187 164
  8الصف  130 143 181 187 163
  9الصف  130 143 181 187 163
  10الصف  129 138 181 184 157
  11الصف  129 140 181 175 154
  12الصف  126 146 178 162 149

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 

الصف 1 الصف 2 الصف 3 الصف 4 الصف 5 الصف 6 الصف 7 الصف 8 الصف 9 الصف 10 الصف 11 الصف 12

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]نوع المدرسة حسب[معدل أيام الدراسة في السنة الدراسية 

يوماً   192 

يوماً   180 

يوماً   168 

يوماً   156

يوماً   144

يوماً   132 

يوماً   120 
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 إجمالي نسبة عدد الطلبة إلى إجمالي عدد المعلمين 
  نسبة عدد الطلبة

  إلى عدد المعلمين في المدرسة 
  متوسط نسبة عدد طلبة المدرسة"
 "إلى عدد المعلمين اإلجمالي 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  6.2
النوع 

 
 مدارس عربية خاصة 12.6

  مدارس مستقلة 13.3
 مدارس دولية 13.2

المرحلة ابتدائي 10.0
 

 إعدادي 11.1

 ثانوي 10.5

 جميع المدارس 10.0

  
  

ً) بالساعات(معدل زمن الحصص الدراسية     جميع المواد :أسبوعيا

وزارة التعليم   عربية خاصة  مستقلة دولية جميع المدارس
  والتعليم العالي

) بالساعات(معدل الزمن "
 "لكل أسبوع

  1الصف  22.7 22.6 25.0 24.3 23.7
 2الصف  22.6 22.1 25.0 24.6 23.7
  3الصف 23.2 23.4 25.5 24.7 24.2
 4الصف  24.8 24.4 25.7 25.1 25.0
  5الصف  25.4 25.1 25.7 25.0 25.3
  6الصف  25.1 25.1 25.9 25.5 25.4
 7الصف  25.5 25.2 26.7 26.4 26.1
  8الصف  25.4 25.3 26.7 26.6 26.1
  9الصف  25.4 25.3 26.6 24.9 25.6
  10الصف  25.7 25.0 26.8 24.3 25.6
  11الصف  27.5 28.0 26.3 25.4 26.7
  12الصف  27.5 26.5 27.1 20.8 25.7

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

الصف 1 الصف 2 الصف 3 الصف 4 الصف 5 الصف 6 الصف 7 الصف 8 الصف 9 الصف 10 الصف 11 الصف 12

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة[ أسبوعياً لجميع المواد) بالساعات(معدل زمن الحصص الدراسية 
ساعة  30 

ساعة  28 

ساعة  26 

ساعة  24 

ساعة  22 

ساعة  20 
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ً) بالساعات(معدل زمن الحصص الدراسية     اللغة العربية: أسبوعيا

وزارة التعليم   عربية خاصة  مستقلة دولية جميع المدارس
  والتعليم العالي

) بالساعات(معدل الزمن "
 "لكل أسبوع

  1الصف  6.6 6.7 4.5 3.2 5.2
 2الصف  6.6 6.7 4.5 3.3 5.3
  3الصف 6.4 6.5 4.5 3.3 5.1
 4الصف  6.0 5.9 4.3 3.3 4.9
  5الصف  5.7 5.5 4.3 3.1 4.7
  6الصف  5.7 5.5 4.3 2.9 4.7
 7الصف  4.3 4.3 4.1 2.9 3.8
  8الصف  4.3 4.3 4.1 2.9 3.9
  9الصف  4.4 4.4 4.0 3.0 3.9
  10الصف  4.3 4.3 3.6 2.9 3.8
  11الصف  5.2 4.8 3.8 2.9 4.2
  12الصف  4.9 4.6 3.8 2.3 4.0

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

ً) بالساعات(معدل زمن الحصص الدراسية     اللغة اإلنجليزية: أسبوعيا

وزارة التعليم   عربية خاصة  مستقلة دولية جميع المدارس
  والتعليم العالي

) بالساعات(معدل الزمن "
 "لكل أسبوع

  1الصف  3.7 3.9 4.7 6.4 4.7
 2الصف  3.7 3.7 4.7 6.3 4.6
  3الصف 3.6 3.7 4.7 6.2 4.5
 4الصف  4.2 4.3 4.5 6.1 4.8
  5الصف  4.3 4.3 4.5 6.1 4.8
  6الصف  4.2 4.3 4.6 5.9 4.7
 7الصف  4.3 4.3 4.3 4.7 4.4
  8الصف  4.3 4.3 4.3 4.7 4.4
  9الصف  4.3 4.3 4.2 4.5 4.3
  10الصف  4.3 4.1 4.2 4.5 4.3
  11الصف  5.0 4.9 4.3 4.5 4.7
  12الصف  5.3 5.1 4.4 4.5 4.9

 

 

الصف 1 الصف 2 الصف 3 الصف 4 الصف 5 الصف 6 الصف 7 الصف 8 الصف 9 الصف 10 الصف 11 الصف 12

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة[أسبوعياً لمادة اللغة العربية ) بالساعات(معدل زمن الحصص الدراسية 
ساعة  7.5 

ساعة  6.0 

ساعة  4.5 

ساعة  3.0

ساعة  1.5 

ساعة  0 
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ً) بالساعات(معدل زمن الحصص الدراسية     الرياضيات: أسبوعيا

وزارة التعليم   عربية خاصة  مستقلة دولية جميع المدارس
  والتعليم العالي

) بالساعات(معدل الزمن "
 "لكل أسبوع

  1الصف  3.7 3.7 4.5 4.8 4.1
 2الصف  3.7 3.5 4.5 4.8 4.1
  3الصف 3.1 3.3 4.4 4.7 3.9
 4الصف  3.6 3.6 4.4 4.7 4.1
  5الصف  4.3 4.2 4.4 4.8 4.4
  6الصف  4.2 4.2 4.4 4.7 4.4
 7الصف  3.6 3.6 4.1 4.3 4.0
  8الصف  3.6 3.7 4.1 4.2 4.0
  9الصف  3.7 3.7 4.1 4.2 3.9
  10الصف  3.6 3.4 4.3 4.1 3.9
  11الصف  2.4 3.1 4.3 4.3 3.4
  12الصف  2.7 2.8 4.4 3.9 3.4

  
    

 

الصف 1 الصف 2 الصف 3 الصف 4 الصف 5 الصف 6 الصف 7 الصف 8 الصف 9 الصف 10 الصف 11 الصف 12

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة[ أسبوعياً لمادة اللغة اإلنجليزية) بالساعات(معدل زمن الحصص الدراسية 
ساعة  6.5 

ساعة  5.2 

ساعة  3.9 

ساعة  2.6 

ساعة  1.3 

ساعة  0 

 

الصف 1 الصف 2 الصف 3 الصف 4 الصف 5 الصف 6 الصف 7 الصف 8 الصف 9 الصف 10 الصف 11 الصف 12

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة[ أسبوعياً لمادة الرياضيات) بالساعات(معدل زمن الحصص الدراسية 
ساعة  6.5 

ساعة  5.2 

ساعة  3.9 

ساعة  2.6

ساعة  1.3 

ساعة  0 
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ً) بالساعات(معدل زمن الحصص الدراسية     العلوم: أسبوعيا

وزارة التعليم   عربية خاصة  مستقلة دولية جميع المدارس
  والتعليم العالي

) بالساعات(معدل الزمن "
 "لكل أسبوع

  1الصف  1.5 1.5 2.8 2.6 2.1
 2الصف  1.5 1.5 2.9 2.7 2.1
  3الصف 2.2 2.1 2.8 2.7 2.5
 4الصف  2.2 2.2 3.2 2.7 2.6
  5الصف  2.9 2.8 3.5 2.6 2.9
  6الصف  2.9 2.8 3.5 2.9 3.0
 7الصف  2.9 2.8 3.8 3.7 3.4
  8الصف  2.9 2.8 3.9 3.7 3.4
  9الصف  2.8 2.6 4.5 3.6 3.5
  10الصف  3.6 3.4 5.4 5.2 4.4
  11الصف  2.7 4.4 5.0 5.3 4.1
  12الصف  3.9 4.7 5.7 3.7 4.4

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

ً) بالساعات(معدل زمن الحصص الدراسية     العلوم الشرعية: أسبوعيا

وزارة التعليم   عربية خاصة مستقلة دولية جميع المدارس
  والتعليم العالي

) بالساعات(معدل الزمن "
 "لكل أسبوع

  1الصف  3.6 3.6 2.7 1.7 2.9
 2الصف  3.6 3.5 2.7 1.7 2.9
  3الصف 3.5 3.7 2.7 1.7 2.9
 4الصف  3.6 3.7 2.7 1.8 3.0
  5الصف  3.6 3.6 2.7 1.8 2.9
  6الصف  3.5 3.6 2.7 1.7 2.9
 7الصف  3.6 3.6 2.7 1.5 2.7
  8الصف  3.6 3.5 2.7 1.6 2.7
  9الصف  3.6 3.5 2.7 1.6 2.7
  10الصف  2.9 2.9 2.3 0.7 2.2
  11الصف  3.0 2.9 2.3 0.8 2.3
  12الصف  2.6 2.4 2.6 0.7 2.1

الصف 1 الصف 2 الصف 3 الصف 4 الصف 5 الصف 6 الصف 7 الصف 8 الصف 9 الصف 10 الصف 11 الصف 12

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة[أسبوعياً لمادة العلوم  )بالساعات(معدل زمن الحصص الدراسية 
ساعة  6.5 

ساعة  5.2 

ساعة  3.9 

ساعة  2.6 

ساعة  1.3 

ساعة  0 
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ً) بالساعات(معدل زمن الحصص الدراسية     الدراسات االجتماعية: أسبوعيا

وزارة التعليم   عربية خاصة مستقلة دولية جميع المدارس
  والتعليم العالي

) بالساعات(معدل الزمن "
 "أسبوعلكل 

  1الصف  0.0 0.0 0.5 1.9 0.6
 2الصف  0.0 0.0 0.5 1.8 0.6
  3الصف 0.8 0.8 1.5 1.9 1.3
 4الصف  1.4 1.4 1.7 2.0 1.6
  5الصف  1.5 1.6 1.8 2.1 1.7
  6الصف  1.5 1.6 1.9 2.4 1.8
 7الصف  2.8 2.8 2.3 3.3 2.8
  8الصف  2.8 2.8 2.3 3.3 2.8
  9الصف  2.8 2.8 2.2 3.0 2.7
  10الصف  3.4 3.7 2.1 3.4 3.1
  11الصف  4.7 4.4 2.1 3.5 3.7
  12الصف  4.9 5.2 2.5 2.9 3.9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

الصف 1 الصف 2 الصف 3 الصف 4 الصف 5 الصف 6 الصف 7 الصف 8 الصف 9 الصف 10 الصف 11 الصف 12

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة[ لمادة الدراسات االجتماعية) بالساعات(معدل زمن الحصص الدراسية 
ساعة  6.5 

ساعة  5.2 

ساعة  3.9 

ساعة  2.6 

ساعة  1.3 

ساعة  0 

الصف 1 الصف 2 الصف 3 الصف 4 الصف 5 الصف 6 الصف 7 الصف 8 الصف 9 الصف 10 الصف 11 الصف 12

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]نوع المدرسة حسب[أسبوعياً لمادة العلوم الشرعية ) بالساعات(معدل  زمن الحصص الدراسية 
ساعة  6.5 

ساعة  5.2 

ساعة  3.9 

ساعة  2.6 

ساعة  1.3 

ساعة  0 
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 آراء المديرين بشأن رضاھم عن مقدار الوقت المخصص للتدريس 
  نسبة الرضى 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة
  الرضى  

اليوم مقدار الوقت المخصص للتدريس في "
 "المدرسي

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %96 %2 4.2

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %89 %7 4.2

  مدارس مستقلة %99 %0 4.7

 مدارس دولية %100 %0 4.5

المرحلة ابتدائي %97 %3 4.4
 

 إعدادي %99 %0 4.5

 ثانوي %96 %0 4.4

 جميع المدارس %97 %2 4.4
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

  
  
 

 آراء المعلمين بشأن رضاھم عن مقدار الوقت المخصص للتدريس 
  نسبة الرضى

 بوجه عام 
  نسبة 

 عدم الرضى
  نسبة

  الرضى  
مقدار الوقت المخصص للتدريس في اليوم "

 "المدرسي

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %85 %7 4.0

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %81 %12 3.9

  مستقلة مدارس %85 %8 4.2

 مدارس دولية %77 %11 3.9

المرحلة ابتدائي %83 %8 4.0
 

 إعدادي %82 %9 4.0

 ثانوي %83 %9 4.0

 جميع المدارس %83 %8 4.1
ر راضين"إلى أنھم أشاروا  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "ىرضوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

  
  

  
   



 

  ضى
 م

ا  ."ن تمام
ى  عدم "ل

100%

80%

60%

40%

20%

0%

  لمدارس

%3
%1
%7
%3
%4
%4
%4

%4

  الخاصة
نسبة الرضى

بوجه عام 

2.9 
3.0 
4.0 
3.1 
3.2 
3.4 
3.4 

3.3 
ر راضين"أو " اضين غي

ى  1.8، "  تشير إل 2.5إل

معينةھيالت

ابتدائي

 

  ت التعلم

نسبة الم
   

33 
17 
79 
31 
40 
49 
41 

46 

ي االحتياجات
  نسبة 

 م الرضى

%38

%26

%18

%14

%25

%23

%25

%2
ر را"أشاروا إلى أنھم  غي

ى  ام رضىعدم "ير إل "ت
  ."م

تسھتقدمالتيس

إعدادي

20 - 2009 

 وصعوبات

اإلعاقةة ذوي 
"( 

للطلبة ذويصة
نس
عدم
8 

6 

8 

4 

5 

3 

5 

6 
 الذين تتكون منالرضى
تشي 1.7إلى  1.0:  ي فإن

تام رضى" تشير إلى  5.0

المدارس

ثانوي

008ارس قطر

55 
 

ات الخاصة

اإلعاقة ذوي
تعامل مع الطلبة
)"و المنحدرات

 العالي

 ارس

المخصصرسة
  نسبة

 الرضى  
%37 

%22 

%74 

%28 

%41 

%52 

%47 

%47 
النسبة المئوية لعدم، " ما

الكلي الرضىلمستوى سبة
0إلى  4.2، و "رضى"ى

لعالي

100%

80%

60%

40%

20%

0%

التعليم في مدا

ي االحتياجات

صصة للطلبة
فر تسھيالت للتع

مثل المصاعد(
لتعليم والتعليم ال

 خاصة

 

جميع المدار

المدر مواردن
لطلبة ذوي

 يم العالي

راضين تمام"أو " راضين
بالنس  .لم تمثل في الجدول

تشير إلى 4.1إلى  3.4، "

عينة

الوالتعليمالتعليمة

%

%

%

%

%

%

 للطلبة ذوي

لمدرسة المخص
المدرسة توف"

)
وزارة التدارس

دارس عربية خا
دارس مستقلة
 دارس دولية

 تدائي

 عدادي

 نوي

ن رضاھم عن
مساندة الطمدرسة ل

 "جات الخاصة

ة التعليم والتعلي

 ة خاصة

  لة

 

 ع المدارس
ر"الذين أشاروا إلى أنھم
ل" ضين وال غير راضين

"رضىوال عدم  رضىال 

معتسھيالتتقدم

وزارة خاصة

ل المخصصة

مرافق ال

مدا

النوع 
 

مدا
مدا
مدا
ابتد المرحلة

 

إعد
ثان

 المديرين بشأن
رد وتسھيالت المد
االحتياجا

وزارةمدارس 

مدارس عربية

مدارس مستقلة

مدارس دولية

 ابتدائي

 إعدادي

 ثانوي

جميع
تتكون من  للرضىمئوية 

ال راض"ي أشارت إلى أنھم 
ال"تشير إلى  3.3إلى  2.6

تقالتيالمدارس

خعربية ستقلة

 
الخدمات ال

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

آراء
موار"

النوع 
 

المرحلة
 

النسبة الم
النسبة التي

6، "رضى

مس دولية
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 آراء المعلمين بشأن رضاھم عن مستوى مساندة المدرسة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة

  نسبة الرضى
 بوجه عام 

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة
  الرضى  

قدرة المدرسة على مساندة الطلبة ذوي "
 "االحتياجات الخاصة

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %35 %31 3.0

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %43 %30 3.2

  مدارس مستقلة %72 %9 4.0

 مدارس دولية %34 %34 2.9

المرحلة ابتدائي %45 %27 3.3
 

 إعدادي %48 %26 3.3

 ثانوي %43 %25 3.3

 جميع المدارس %49 %24 3.4
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضى لمستوىبالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

  
 

 ]حسب نوع المدرسة[التعلم المنھجية العامة للمدرسة في التعامل مع الطلبة ذوي صعوبات   
جميع 
 المدارس

وزارة التعليم   عربية خاصة  مستقلة دولية
  والتعليم العالي

تكرار استخدام المدارس  لمنھجيات خاصة بالطلبة "
 "ذوي صعوبات التعلم

 يعاملون تماماً كباقي الطلبة  3.1 2.7 3.3 3.4 3.1

خاصة في االمتحاناتيقوم المعلم بعمل إجرءات  3.4 3.4 3.7 3.4 3.5
 يقدم المعلم مساعدة إضافية في الحصة 3.5 3.4 3.8 3.9 3.6

 يشكل المعلم مجموعات للمساعدة في الحصة 3.1 3.1 3.5 3.4 3.3

  تكليف شخص آخر بمساعدتھم في الحصة 2.7 2.6 3.5 3.1 3.0
  توفير دروس تقوية 3.3 3.1 3.7 3.2 3.4
 صفوف منفصلةوضعھم في  1.5 1.7 2.3 2.2 1.9

  توجيه أولياء األمور نحو مساعدة أبنائھم 3.7 3.7 3.9 3.8 3.8
  نصحھم بااللتحاق بمكان آخر 2.1 2.2 2.0 2.2 2.1

  ." عادة"تشير إلى  4.0إلى  3.3، و" بعض المرات"تشير إلى  3.2إلى  2.6، و" نادراً"تشير إلى  2.5إلى  1.8، و" أبداً"تشير إلى  1.7إلى  1.0: تمثل ھذه البيانات كالتالي .البيانات في الجدول تمثل معدالت الحدوث 
  
  

 ]حسب المرحلة الدراسية[المنھجية العامة للمدرسة في التعامل مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم 
جميع 
 المدارس

  تكرار استخدام المدارس لمنھجيات خاصة "  ابتدائي  إعدادي ثانوي
 "بالطلبة ذوي صعوبات التعلم

 يعاملون تماماً كباقي الطلبة  3.2 3.3 3.0 3.1

 يقوم المعلم بعمل إجراءات خاصة في االمتحانات 3.5 3.5 3.3 3.5

 يقدم المعلم مساعدة إضافية في الحصة 3.6 3.7 3.6 3.6

 يشكل المعلم مجموعات للمساعدة في الحصة 3.3 3.3 3.3 3.3

  الحصةتكليف شخص آخر بمساعدتھم في  3.0 3.0 2.9 3.0
  توفير دروس تقوية 3.4 3.5 3.4 3.4
 وضعھم في صفوف منفصلة 1.9 2.0 2.0 1.9

  توجيه أولياء األمور نحو مساعدة أبنائھم 3.8 3.8 3.7 3.8
  نصحھم بااللتحاق بمكان آخر 2.1 2.2 2.1 2.1

  ." عادة"تشير إلى  4.0إلى  3.3، و" بعض المرات"تشير إلى  3.2إلى  2.6، و" نادراً "تشير إلى  2.5إلى  1.8، و" أبداً "تشير إلى  1.7إلى  1.0: تمثل ھذه البيانات كالتالي .البيانات في الجدول تمثل معدالت الحدوث 
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 ]حسب نوع المدرسة[ما قاله المعلمون عن المنھجية المتبعة مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم   

جميع 
 المدارس

التعليم وزارة   عربية خاصة  مستقلة دولية
 والتعليم العالي

عدد المرات التي يستخدم فيھا المعلمون "
منھجيات مختلفة في التعامل مع الطلبة ذوي 

 "صعوبات التعلم

 يعاملون تماماً كباقي الطلبة  3.0 2.7 2.9 3.0 2.9

 تقديم مساعدة فردية لھم 3.6 3.7 3.7 3.8 3.7

 للصف بأكملهتقليل سرعة شرح الدرس  3.4 3.3 3.3 2.7 3.2

 توفير أنشطة أخرى إضافية خارج الحصة 2.7 2.7 2.7 2.6 2.7

  تشكيل مجموعات تقوية مختلفة في الحصة 2.9 2.8 3.1 3.1 3.0
  جعل طلبة آخرين يقدمون المساعدة لھم 3.2 3.0 3.3 3.1 3.2

، "أحيانا"تشير إلى  3.2إلى  2.6و "  نادراً " تشير إلى  2.5إلى  1.8، "أبدا"تشير إلى  1.7إلى   1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .في التقرير تالمدخالت في الجدول تمثل متوسطات لممارسات ورد
ً "تشير إلى  4.0إلى  3.3و   ."غالبا

  
  
 

 ]الدراسيةحسب المرحلة [ما قاله المعلمون عن المنھجية المتبعة مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم 
جميع 
 المدارس

عدد المرات التي يستخدم فيھا المعلمون منھجيات "  ابتدائي  إعدادي ثانوي
 "الطلبة ذوي صعوبات التعلم في التعامل مع   مختلفة

 يعاملون تماماً كباقي الطلبة  3.0 2.9 2.9 2.9

 تقديم مساعدة فردية لھم 3.7 3.7 3.7 3.7

 شرح الدرس للصف بأكملهتقليل سرعة  3.2 3.1 3.1 3.2

 توفير أنشطة أخرى إضافية خارج الحصة 2.7 2.6 2.6 2.7

  تشكيل مجموعات تقوية مختلفة في الحصة 3.1 3.0 2.9 3.0
  جعل طلبة آخرين يقدمون المساعدة لھم 3.2 3.2 3.1 3.2

تشير  3.2إلى  2.6و "  نادراً "تشير إلى  2.5إلى  1.8، "أبدا" تشير إلى 1.7إلى   1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .في التقرير تالمدخالت في الجدول تمثل متوسطات لممارسات ورد
ً "تشير إلى  4.0إلى  3.3، و "أحيانا"إلى   ."غالبا

  
  
 

 آراء المديرين بشأن رضاھم عن مستوى مساندة المدرسة للطلبة ذوي األداء الضعيف
  نسبة الرضى

 بوجه عام 
  نسبة 

 عدم الرضى
  نسبة

  الرضى  
  قدرة المدرسة على مساندة الطلبة"

 "األداء الضعيف يذو 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %90 %6 4.1

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %86 %7 4.2

  مدارس مستقلة %92 %2 4.3

 مدارس دولية %89 %5 4.3

المرحلة ابتدائي %89 %6 4.2
 

 إعدادي %92 %4 4.2

 ثانوي %86 %6 4.1

 جميع المدارس %90 %5 4.2
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى
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 آراء المعلمين بشأن رضاھم عن مستوى مساندة المدرسة للطلبة ذوي األداء الضعيف
  نسبة الرضى

 بوجه عام 
  نسبة 

 عدم الرضى
  نسبة

  الرضى  
األداء  يقدرة المدرسة على مساندة الطلبة ذو"

 "الضعيف

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %59 %16 3.5

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %59 %20 3.5

  مدارس مستقلة %75 %9 4.0

 مدارس دولية %44 %29 3.2

المرحلة ابتدائي %60 %18 3.6
 

 إعدادي %59 %19 3.5

 ثانوي %57 %18 3.5

 جميع المدارس %63 %16 3.6
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى
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 وتطبيقاتھا الكمبيوترأجھزة 

 
  كمبيوترات المدرسة

الطلبة الذين تتوفر لھم معدل عدد 
 في  المدرسةأجھزة كمبيوتر 

 

الكمبيوترات جميع معدل عدد 
  في المدرسة

  

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  37.0 12.0

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 20.3 20.4

  مدارس مستقلة 196.1 5.4
 مدارس دولية 138.5 8.6

المرحلة ابتدائي 93.2 8.3
 

 إعدادي 137.7 6.9

 ثانوي 126.8 7.9

 جميع المدارس 105.1 7.5

 
 آراء المديرين حول مدى رضاھم عن جاھزية المدرسة الستخدام الكمبيوتر

  نسبة الرضى 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة
  الرضى  

جاھزية المدرسة الستخدام الكمبيوتر والوسائل "
 "التكنولوجية األخرى

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %69 %18 3.7

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %74 %15 3.9

  مدارس مستقلة %91 %7 4.4

 مدارس دولية %75 %8 4.0

المرحلة ابتدائي %72 %16 3.9
 

 إعدادي %77 %13 4.1

 ثانوي %81 %10 4.1

 جميع المدارس %78 %12 4.0
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

 
 رضاھم عن جاھزية المدرسة الستخدام الكمبيوتر  حول مدىآراء الطلبة 

  نسبة الرضى 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة
  الرضى  

  توفر أجھزة الكمبيوتر الستخدام الطلبة"
 "في المدرسة 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %62 %24 3.6

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %56 %31 3.4

  مدارس مستقلة %74 %14 4.0

 مدارس دولية %62 %21 3.6

المرحلة ابتدائي %73 %16 3.9
 

  إعدادي %67 %19 3.7

 ثانوي %56 %26 3.4

 جميع المدارس  %67 %19 3.7
 ."غير راضين تماما"أو " غير راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية 

عدم "تشير إلى  2.5إلى  1.8، " تام رضىعدم "تشير إلى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم 
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى
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 رضاھم عن جاھزية المدرسة الستخدام الكمبيوتر حول مدىآراء المعلمين 
  نسبة الرضى 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة
  الرضى  

جاھزية المدرسة الستخدام الكمبيوتر والوسائل "
 "التكنولوجية األخرى

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %49 %31 3.3

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %52 %33 3.3

  مدارس مستقلة %86 %7 4.3

 مدارس دولية %53 %29 3.3

المرحلة ابتدائي %60 %24 3.6
 

 إعدادي %63 %23 3.7

 ثانوي %61 %24 3.6

 جميع المدارس %63 %22 3.7
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

 
 

 مستوى مھاراتھم في استخدام الكمبيوتر ن عن ما قاله المديرو
   الكمبيوترمستوى مھارات استخدام 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  3.2

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 3.2

  مدارس مستقلة 3.8
 مدارس دولية 3.7

المرحلة ابتدائي 3.5
 

 إعدادي 3.7

 ثانوي 3.6

 جميع المدارس 3.5
ارة "تشير إلى  1.8إلى  1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .المدخالت في الجدول تمثل متوسطات لممارسات وردت في التقرير ، "انعدام المھ

ى  4.2إلى  3.5مھارة قليلة، و "تشير إلى  3.4إلى  2.7، و "جداً مھارة قليلة " تشير إلى  2.6إلى  1.9 ة"تشير إل ارة معتدل ى  4.3، و " مھ ى  5.0إل تشير إل
   ."جداً مھارة عالية "

  
 

 ما قاله المعلمون عن مستوى مھاراتھم في استخدام الكمبيوتر 
   مستوى مھارات استخدام الكمبيوتر

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  3.5

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 3.8

  مدارس مستقلة 4.1
 مدارس دولية 3.9

المرحلة ابتدائي 3.8
 

 إعدادي 3.9

 ثانوي 3.9

 المدارسجميع  3.8
ارة "تشير إلى  1.8إلى  1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .المدخالت في الجدول تمثل متوسطات لممارسات وردت في التقرير ، "انعدام المھ

ى  4.2إلى  3.5مھارة قليلة، و "تشير إلى  3.4إلى  2.7، و "جداً مھارة قليلة " تشير إلى  2.6إلى  1.9 ارة "تشير إل ةمھ ى  4.3، و " معتدل ى  5.0إل تشير إل
   ."جداً مھارة عالية "
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 أھمية الكمبيوتر حولآراء الطلبة 
نسبة الموافقة 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الموافقة

  نسبة
  الموافقة  

 "الكمبيوتر مھم في حياة كل شخص"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %92 %4 4.5

النوع 
 

 عربية خاصةمدارس  %91 %5 4.5

  مدارس مستقلة %92 %3 4.6

 مدارس دولية %87 %3 4.3

المرحلة ابتدائي %87 %6 4.3
 

 إعدادي %91 %3 4.5

 ثانوي %93 %2 4.6

 جميع المدارس %91 %4 4.5
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  الموافقةالنسبة المئوية لعدم، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد

  
  

 الدراسية الفصولما قاله المعلمون عن استخدام الكمبيوتر في 

  نسبة المعلمين
ما قاله المعلمون عن استخدام الكمبيوترات "

 "في حصصھم الدراسية

 العاليوزارة التعليم والتعليم مدارس  %27

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %29

  مدارس مستقلة %68
 مدارس دولية %56

المرحلة ابتدائي %45
 

 إعدادي %51

 ثانوي %49

 جميع المدارس %47

  
 

 كمبيوتر في حصصھم الدراسية وبشكل عامما قاله الطلبة عن استخدامھم لل
أي مكان في المدرسة ، أو 
"عدد مرات استخدام الطلبة للكمبيوتر"  خالل الحصص الدراسية  المنزل أو أي مكان آخر 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  2.7 4.0

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 2.5 4.1

  مدارس مستقلة 3.1 4.3
 مدارس دولية 3.0 4.3

المرحلة ابتدائي 2.9 4.0
 

 إعدادي 3.1 4.3

 ثانوي 2.8 4.3

 المدارسجميع  2.9 4.2
ى  2.5إلى  1.8، " وال يوم"تشير إلى  1.7إلى  1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .مرات الحدوثالمدخالت في الجدول تمثل  ة"تشير إل ام قليل ى  2.6، و "أي ى  3.3إل بعض "تشير إل

     ."يومكل "تشير إلى  5.0إلى  4.2، و " معظم األيام"تشير إلى  4.1إلى  3.4، و "األيام
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  ما قاله الطلبة عن استخدامھم اإلنترنت لألغراض المدرسية وغير المدرسية 
عدد المرات التي تستخدم فيھا 

اإلنترنت لغير األغراض المدرسية 
  في أي مكان

عدد المرات التي تستخدم فيھا 
اإلنترت لألغراض المدرسية في أي 

  مكان 

التي يستخدم فيھا الطلبة عدد المرات "
 "االنترنت

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  3.2 3.5

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 3.2 3.6

  مدارس مستقلة 3.7 3.8
 مدارس دولية 3.6 3.8

المرحلة إبتدائي 3.5 3.5
 

  إعدادي 3.5 3.8
 ثانوي 3.4 3.9

 جميع المدارس  3.5 3.7
ام"تشير إلى  3.3إلى  2.6، و "أيام قليلة"تشير إلى  2.5إلى  1.8، " وال يوم"تشير إلى  1.7إلى  1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .مرات الحدوثالمدخالت في الجدول تمثل   3.4، و "بعض األي

     ."كل يوم"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و " معظم األيام"تشير إلى  4.1إلى 

 
  وفي أي مكان آخرما قاله الطلبة عن استخدامھم اإلنترنت داخل المدرسة 

عدد المرات التي تستخدم فيھا 
اإلنترنت في أماكن أخرى غير 

  المدرسة

عدد المرات التي تستخدم فيھا 
  اإلنترنت في المدرسة 

عدد المرات التي يستخدم فيھا الطلبة "
 "اإلنترنت

 والتعليم العاليوزارة التعليم مدارس  1.9 3.7

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 1.9 3.9

  مدارس مستقلة 2.7 4.0
 مدارس دولية 2.7 4.2

المرحلة إبتدائي 2.5 3.8
 

  إعدادي 2.6 4.0
 ثانوي 2.3 4.1

 جميع المدارس  2.4 3.9
ام"تشير إلى  3.3إلى  2.6، و "أيام قليلة"تشير إلى  2.5إلى  1.8، " وال يوم"تشير إلى  1.7إلى  1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .مرات الحدوثالمدخالت في الجدول تمثل  ى  3.4، و "بعض األي إل

     ."كل يوم"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و " معظم األيام"تشير إلى  4.1

الحصصفيالكمبيوتراستخداممراتعدد

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

استخدام الطلبة للكمبيوتر في حصصھم الدراسية

يومياً 

   

معظم األيام

بعض األيام

أيام قليلة

يوم وال

الحصصفيالكمبيوتراستخداممراتعدد

ابتدائي إعدادي ثانوي

يومياً 

معظم األيام

بعض األيام

أيام قليلة

وال يوم
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  مستوى التحصيل األكاديمي لطلبة المدارس المستقلة

 
 )قراءة، كتابة، استماع(بشكل عام معدل درجات اللغة العربية في اختبارات التقييم التربوي الشامل 

   قراءة  كتابة استماع بشكل عام

 4الصف  420 459 449 458

  5الصف  440 475 470 476

  6الصف  463 497 500 499

 7الصف  487 505 525 517

  8الصف  500 519 522 522

  9الصف  496 530 531 534

  10الصف  502 513 517 521

  11الصف  511 525 537 529
درجات حيث  . 900إلى حوالي  250تم ترتيب مستويات القياس بحيث تأتي درجات الطالب الفردية ضمن معدل من  ب، وال ا ألداء الطال ةتوفر درجات القياس ھذه مؤشرا عام تؤشر ألداء  المرتفع

نھج، ضمن كل مجال و  .أفضل ي الم ة ف اس مختلف تويات قي اك مس داً  للصفوفھن ذلك ال يمكن أب ة، ول ة  المختلف ذه  مقارن درجات مباشرةھ بعض  ال ع بعضھا ال ة ،  .م ة العربي نھج اللغ بة لم فبالنس
ة مباشرة ) ربيةمثل التحصيل العام للغة العربية ، وقراءة اللغة العربية ، وكتابة اللغة العربية ، واالستماع للغة الع(فالقياسات  الي يمكن المقارن ة، وبالت استخدم لھا نفس القواعد المشار لھا لكل مرحل

   .) مثالً بشكل عام ، قراءة، كتابة، استماع(بين ھذه  المراحل ومكوناتھا 

  
  

 نسبة الطلبة الذين حققوا المعايير في اللغة العربية بشكل عام في اختبارات التقييم التربوي الشامل

 
من المعاييرأقل   
)1المستوى(  

 أقل من المعايير
)2المستوى(  

 أقل من المعايير
)3المستوى(  

 قريب من 
 حقق المعايير تحقيق المعايير

 3% 31% 57% 4% 5%  4الصف 
 6% 32% 54% 4% 4% 5الصف 
 7% 30% 53% 7% 3% 6الصف 
 9% 37% 48% 4% 3% 7الصف 
 5% 33% 55% 6% 1% 8الصف 
 2% 36% 57% 4% 2% 9الصف 
 3% 30% 51% 9% 7% 10الصف 
 4% 28% 52% 13% 4%  11الصف 

تحقيق من  اقترب،  حقق المعايير:  الوطنيةبالنسبة لمعايير المناھج  الطلبةالتربوي الشامل لقياس مستوى أداء  التقييماستخدمت في اختبارات  لتحديد مدى تحقيق المعاييرھناك خمسة تصنيفات 
 .) 1مستوى ( أقل من مستوى المعايير، ) 2مستوى (أقل من مستوى المعايير ، )3مستوى (مستوى المعايير أقل من ،  المعايير

  
  

 )قراءة، كتابة، استماع(بشكل عام معدل درجات اللغة اإلنجليزية في اختبارات التقييم التربوي الشامل 
   قراءة  كتابة استماع بشكل عام

 4الصف  501 514 507 514

  5الصف  517 521 529 527

  6الصف  516 528 535 532

 7الصف  524 530 532 534

  8الصف  522 530 537 534

  9الصف  532 543 546 545

  10الصف  538 541 547 544

  11الصف  541 547 553 551
درجات حيث  . 900إلى حوالي  250تم ترتيب مستويات القياس بحيث تأتي درجات الطالب الفردية ضمن معدل من  ب، وال ا ألداء الطال ةتوفر درجات القياس ھذه مؤشرا عام تؤشر ألداء  المرتفع

ة  للصفوفھناك مستويات قياس مختلفة في المنھج، ضمن كل مجال و  .أفضل دا مقارن ذلك ال يمكن أب ة، ول ذه  المختلف درجات مباشرةھ بعض  ال ع بعضھا ال ة ،  .م ة اإلنجليزي نھج اللغ بة لم فبالنس
ة(فالقياسات  ة اإلنجليزي تماع للغ ة ، واالس ة اإلنجليزي الي يمكن ) مثل التحصيل العام للغة اإلنجليزية ، وقراءة اللغة اإلنجليزية ، وكتابة اللغ ة، وبالت ا لكل مرحل ا نفس القواعد المشار لھ استخدم لھ

   .) مثالً بشكل عام ، قراءة، كتابة، استماع(المقارنة مباشرة بين ھذه  المراحل ومكوناتھا 
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 نسبة الطلبة الذين حققوا المعايير في اللغة اإلنجليزية بشكل عام في اختبارات التقييم التربوي الشامل

 
 أقل من المعايير

)1المستوى(  
 أقل من المعايير

)2المستوى(  
 أقل من المعايير

)3المستوى(  
 قريب من

تحقيق المعايير   
 حقق المعايير

 11% 35% 41% 5% 8% 4الصف 
 14% 33% 43% 5% 5% 5الصف 
 15% 35% 40% 3% 7% 6الصف 
 10% 29% 47% 7% 9% 7الصف 
 8% 22% 46% 14% 11% 8الصف 
 10% 20% 46% 13% 10% 9الصف 
 8% 15% 44% 22% 11% 10الصف 
 9% 20% 46% 14% 11%  11الصف 

تحقيق من  اقترب،  حقق المعايير: بالنسبة لمعايير المناھج العالمية  الطلبةالتربوي الشامل لقياس مستوى أداء  التقييماستخدمت في اختبارات  لتحديد مدى تحقيق المعاييرھناك خمسة تصنيفات 
 .) 1مستوى ( أقل من مستوى المعايير، ) 2مستوى (أقل من مستوى المعايير ، )3مستوى (أقل من مستوى المعايير ،  المعايير

 
 

 ومادة العلوم بشكل عام في اختبارات التقييم التربوي الشاملمعدل درجات مادة الرياضيات 

 درجات العلوم بشكل عام  درجات الرياضيات بشكل عام 

 503  449 4الصف 
 502  500 5الصف 
 488  486 6الصف 
 478  478 7الصف 
 493  506 8الصف 
 494  497 9الصف 
 649  686 10الصف 
 621  664 11الصف 
حيث يعطي مقياس الدرجات مؤشراً واسعاً ألداء الطلبة ، فكلما زادت الدرجة كلما كان ذلك  .900إلى  250مقياس الدرجات بحيث تكون درجة كل طالب تتراوح بين تم تصميم 

عالوة على ذلك ، فإن مادتي الرياضيات والعلوم  .ونظراً ألن لكل مادة درجات مختلفة لذلك ال يمكن مقارنة درجات ھذه المواد بشكل مباشر .مؤشراً على مستوى أداء أقوى
.لھما قواعد درجات مختلفة لكل صف، وبالتالي ال يمكن مقارنة درجاتھما بشكل مباشر عبر الصفوف

 
  

 نسبة الطلبة الذين حققوا المعايير بشكل عام في مادة الرياضيات في اختبارات التقييم التربوي الشامل

 
 أقل من المعايير

)1المستوى(  
 أقل من المعايير

)2المستوى(  
 أقل من المعايير

)3المستوى(  
 قريب من

تحقيق المعايير   
 حقق المعايير

 1% 12% 29% 30% 29% 4الصف 
 1% 26% 35% 21% 17% 5الصف 
 0% 24% 30% 19% 27% 6الصف 
 0% 25% 25% 17% 33% 7الصف 
 1% 32% 30% 17% 22% 8الصف 
 3% 26% 20% 14% 36% 9الصف 
 6% 27% 23% 14% 30% 10الصف 
 2% 21% 22% 17% 38%  11الصف 

تحقيق من  اقترب،  حقق المعايير:  الوطنيةبالنسبة لمعايير المناھج  الطلبةالتربوي الشامل لقياس مستوى أداء  التقييماستخدمت في اختبارات  لتحديد مدى تحقيق المعاييرھناك خمسة تصنيفات 
 .) 1مستوى ( أقل من مستوى المعايير، ) 2مستوى (أقل من مستوى المعايير ، )3مستوى (من مستوى المعايير أقل ،  المعايير
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 نسبة الطلبة الذين حققوا المعايير بشكل عام في مادة العلوم في اختبارات التقييم التربوي الشامل

 
 أقل من المعايير

)1المستوى(  
 أقل من المعايير

)2المستوى(  
من المعاييرأقل   
)3المستوى(  

 قريب من 
 حقق المعايير تحقيق المعايير

 3% 30% 30% 19% 19% 4الصف 
 1% 30% 37% 20% 13% 5الصف 
 1% 23% 35% 23% 18% 6الصف 
 2% 29% 28% 9% 33% 7الصف 
 3% 27% 30% 21% 19% 8الصف 
 0% 42% 32% 10% 16% 9الصف 
 0% 33% 39% 12% 16% 10الصف 
 0% 34% 28% 12% 25% 11الصف 

أقل ،  تحقيق المعاييرمن  اقترب،  حقق المعايير:  الوطنيةبالنسبة لمعايير المناھج  الطلبةالتربوي الشامل لقياس مستوى أداء  التقييماستخدمت في اختبارات  لتحقيق المعاييرھناك خمسة تصنيفات 
 .) 1مستوى ( أقل من مستوى المعايير، ) 2مستوى (أقل من مستوى المعايير ، )3مستوى (من مستوى المعايير 
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 الطلبة بشأن أداءتوقعات المعلمين 

 
 
 

 رضى المديرين عن توقعات المعلمين بشأن أداء الطلبة
  نسبة الرضى

 بوجه عام 
  نسبة 

 عدم الرضى
  نسبة

  الرضى  
  مدىتوقعات معلمي المدرسة عن "

 "تحسن أداء الطلبة 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %81 %7 3.9

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %89 %0 4.1

  مدارس مستقلة %87 %7 4.0

 مدارس دولية %89 %3 4.2

المرحلة ابتدائي %85 %7 4.0
 

 إعدادي %91 %1 4.1

 ثانوي %83 %3 4.0

 جميع المدارس %85 %6 4.0
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

 
 
 
 

 تشجيع المعلمين لھممدى آراء الطلبة حول 
نسبة الموافقة 
 بوجه عام

  نسبة 
 الموافقةعدم 

  نسبة
  الموافقة  

 "معلمي يشجعني ألبذل أفضل ما لدي"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %77 %10 4.0

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %75 %13 4.0

  مدارس مستقلة %76 %10 4.0

 مدارس دولية %82 %5 4.2

المرحلة ابتدائي %84 %6 4.3
 

 إعدادي %76 %9 4.0

 ثانوي %72 %11 3.9

 جميع المدارس %77 %9 4.1
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد
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  ممارسات التدريس

  
 
  
  
  
  
 
 
 

  دروس الرياضيات: المدرسة اللغة العربية في شرح تستخدم 
ال تستخدم في 
  أي درس

تستخدم في 
 بعض الدروس

تستخدم في 
  جميع الدروس

  تستخدم اللغة العربيةنسبة المدارس التي "
 "في شرح الدروس 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %98 %0 %2

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %86 %10 %4

  مدارس مستقلة %5 %21 %75
 مدارس دولية %0 %4 %96

المرحلة ابتدائي %52 %4 %45
 

  إعدادي %40 %9 %52
 ثانوي %49 %8 %43

 جميع المدارس  %50 %9 %41

  
 

  دروس العلوم: المدرسة اللغة العربية في شرح تستخدم 
ال تستخدم في 
  أي درس

تستخدم في 
 بعض الدروس

تستخدم في 
  جميع الدروس

  نسبة المدارس التي تستخدم اللغة العربية"
 "في شرح الدروس 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %98 %0 %2

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %98 %2 %0

  مدارس مستقلة %5 %22 %73
 مدارس دولية %0 %4 %96

المرحلة ابتدائي %52 %3 %45
 

  إعدادي %39 %10 %52
 ثانوي %49 %8 %43

 جميع المدارس  %52 %8 %40

  
 

  دروس الكمبيوتر: المدرسة اللغة العربية في شرح تستخدم 
ال تستخدم في 
  أي درس

تستخدم في 
 الدروسبعض 

تستخدم في 
  جميع الدروس

  نسبة المدارس التي تستخدم اللغة العربية"
 "في شرح الدروس 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %97 %2 %1

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %90 %7 %3

  مدارس مستقلة %15 %38 %46
 مدارس دولية %5 %7 %89

المرحلة ابتدائي %52 %11 %37
 

  إعدادي %45 %13 %42
 ثانوي %51 %13 %36

 جميع المدارس  %54 %15 %31
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  دروس العلوم االجتماعية: المدرسة اللغة العربية في شرح تستخدم 
ال تستخدم في 
  أي درس

تستخدم في 
 بعض الدروس

تستخدم في 
  جميع الدروس

  نسبة المدارس التي تستخدم اللغة العربية"
 "في شرح الدروس 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %99 %0 %1
النوع 

 

 مدارس عربية خاصة %100 %0 %0

  مدارس مستقلة %95 %2 %2
 مدارس دولية %5 %12 %83

المرحلة ابتدائي %77 %3 %21
 

  إعدادي %73 %2 %24
 ثانوي %75 %1 %24

 جميع المدارس  %83 %3 %15

 
 ]حسب نوع المدرسة[الفصول وصف المعلمين للممارسات التعليمية في   

جميع 
 المدارس

وزارة التعليم   عربية خاصة  مستقلة دولية
 والتعليم العالي

عدد المرات التي تستخدم فيھا طرق "
 "مختلفة في الفصول

  تدار الحصة بالكامل من قبل المعلم 4.6 4.7 4.6 4.5 4.6
 العمل جماعياً في الحصة 4.1 3.9 4.5 3.9 4.2

  العمل فردياً في الحصة 3.8 3.6 3.6 4.2 3.8
  سالمعلم يشرح الدر 4.2 4.2 3.9 4.5 4.1

تقريباً "تشير إلى  2.5إلى  1.8، "أبدا "تشير إلى  1.7إلى  1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .المدخالت في الجدول تمثل متوسطات لممارسات وردت في التقرير  
  ."كل يوم" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "األيام معظم "تشير إلى  4.1إلى  3.4،  و "األيام بعض"تشير إلى  3.3إلى  2.6، و "أبداً 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 ]حسب المرحلة الدراسية[وصف المعلمين للممارسات التعليمية في الفصول 
جميع 
 المدارس

  مختلفةعدد المرات التي تستخدم فيھا طرق "  ابتدائي  إعدادي ثانوي
 "في الفصول 

  تدار الحصة بالكامل من قبل المعلم 4.6 4.5 4.5 4.6
 العمل جماعياً في الحصة 4.2 4.0 4.0 4.2

  العمل فردياً في الحصة 4.0 3.7 3.7 3.8
  المعلم يشرح الدرس 4.3 4.1 4.1 4.1

 2.6، و"أيام قليلة"تشير إلى  2.5إلى  1.8، "وال يوم "تشير إلى  1.7إلى  1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .المدخالت في الجدول تمثل متوسطات لممارسات وردت في التقرير
  ."كل يوم" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "األيام معظم "تشير إلى  4.1إلى  3.4،  و "األيام بعض"تشير إلى  3.3إلى 

بالكاملالحصةالمعلميدير الحصةفيجماعياً العمل الحصةفيفردياًالعمل الدرسيشرحالمعلم

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة[عدد المرات التي يستخدم فيھا المعلمون طرقاً مختلفة في الحصص : المعلمون 

يومياً 

معظم األيام

بعض األيام

أيام قليلة

يوم وال
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 ]حسب نوع المدرسة[المعلمين لطبيعة العمل المطلوب في الفصول وصف   
جميع 
 المدارس

وزارة التعليم   عربية خاصة  مستقلة دولية
 والتعليم العالي

"ً   عدد المرات التي يستخدم فيھا الطلبة طرقا
 "مختلفة في الفصول

  إكمال أوراق العمل أو كتب التمارين 4.2 4.3 4.0 3.8 4.1
 قراءة مواد مرفقة أو مقاالت من كتب 3.8 3.9 3.6 3.6 3.7

  كتابة مقاالت قصيرة 3.1 3.2 3.2 3.5 3.2
  العمل في مشاريع طويلة األجل 2.4 2.3 2.8 2.5 2.5
  القيام بمھام كتابية مطولة  2.5 2.5 2.5 2.7 2.5
  تقديم تقارير شفوية بشكل فردي أو جماعي 3.3 3.3 3.7 3.3 3.4

تشير  3.3إلى  2.6و " أيام قليلة"تشير إلى  2.5إلى  1.8، "وال يوم"تشير إلى  1.7إلى  1.0: و يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي.تمثل متوسطات تكرار الممارسات التي وردت في التقرير المدخالت في الجدول
  ."كل يوم" تشير إلى 5.0إلى  4.2،  و "معظم األيام"تشير إلى  4.1إلى  3.4، و "بعض األيام"إلى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بالكاملالحصةالمعلميدير الحصةفيجماعياًالعمل الحصةفيفردياًالعمل الدرسيشرحالمعلم

ابتدائي إعدادي ثانوي

]حسب المرحلة الدراسية[عدد المرات التي يستخدم فيھا المعلمون طرقاً مختلفة في الحصص : المعلمون 

يومياً 

معظم األيام

بعض األيام

أيام قليلة

وال يوم

العملأوراقإكمال مرفقةموادقراءة
كتبمنمقاالتأو

قصيرةمقاالتكتابة مشاريعفيالعمل
األجلطويلة

مطولةمقاالتكتابة شفويةتقاريرتقديم

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة[طبيعة العمل المطلوب من المعلمين في الفصول : المعلمون 

يومياً 

معظم األيام

بعض األيام

أيام قليلة

يوم وال
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 ]حسب المرحلة الدراسية[وصف المعلمين لطبيعة العمل المطلوب في الفصول 
جميع 
 المدارس

عدد المرات التي يستخدم فيھا الطلبة طرقاً مختلفة"  ابتدائي  إعدادي ثانوي
 "في الفصول

  إكمال أوراق العمل أو كتب التمارين 4.1 4.0 4.0 4.1
 قراءة مواد مرفقة أو مقاالت من كتب 3.7 3.7 3.7 3.7

  كتابة مقاالت قصيرة 3.2 3.3 3.3 3.2
  العمل في مشاريع طويلة األجل 2.5 2.6 2.6 2.5
  القيام بمھام كتابية مطولة 2.5 2.6 2.7 2.5
  تقديم تقارير شفوية بشكل فردي أو جماعي 3.4 3.4 3.4 3.4

رالمدخالت في الجدول تمثل  ي التقري الي.متوسطات تكرار الممارسات التي وردت ف ة كالت ى  1.0: و يمكن تفسير المتوسط بصورة عام ى  1.7إل وم"تشير إل ى  1.8، "وال ي ى    2.5إل تشير إل
  ."ل يومك"تشير إلى   5.0إلى  4.2،  و "معظم األيام"تشير إلى  4.1إلى  3.4، و "بعض األيام"تشير إلى  3.3إلى  2.6و " أيام قليلة"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  استخدام المعلمين للكتب المدرسية في حصصھم الدراسية

عدد الكتب المدرسية المختلفة التي يستخدمھا المعلمون "  معدل عدد الكتب المدرسية المستخدمة
 "في حصصھم الدراسية

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  2.4

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 2.4

  مدارس مستقلة 2.6
 مدارس دولية 2.8

المرحلة ابتدائي 2.5
 

  إعدادي 2.6
 ثانوي 2.6

 جميع المدارس  2.5
 .تم حساب ھذه المتوسطات باستخدام أوزان قيم مستنبطة ومالئمة لفئات المستجيبين من أجل الحصول على تقديرات تدل على األرقام الحقيقية

  
  
  

 

العملأوراقإكمال مرفقةموادقراءة
كتبمنمقاالتأو

قصيرةمقاالتكتابة مشاريعفيالعمل
األجلطويلة

مطولةمقاالتكتابة شفويةتقاريرتقديم

ابتدائي إعدادي ثانوي

]حسب المرحلة الدراسية[طبيعة العمل المطلوب من المعلمين في الفصول : المعلمون 

يومياً 

األيام معظم

بعض األيام

أيام قليلة

يوم وال
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 ]حسب نوع المدرسة[التعليمية المساندة التي يستخدمونھا في الفصول /قاله المعلمون عن األدوات التدريسية ما
جميع 
 المدارس

وزارة التعليم   عربية خاصة  مستقلة دولية
 والتعليم العالي

عدد المرات التي يستخدم فيھا المعلمون المساعدات "
 "التعليمية المساندة في الفصول/ التدريسية

  كتب نصية 3.7 3.8 3.4 3.3 3.6
 آجھزة سمعية ومرئية 2.9 2.8 3.5 2.7 3.1

  آالت حاسبة 1.6 1.7 1.9 1.7 1.7
  كمبيوترات 2.1 2.2 3.4 2.4 2.6
  عينات ملموسة من البيئة 3.2 3.0 3.2 2.5 3.1
  وسائل تعليمية ، جداول ، لوحات ، بطاقات عرض 3.5 3.3 3.5 3.3 3.5

ى  3.3، و "أحيانا"تشير إلى  3.2إلى  2.6و "  تقريبا أبدا"تشير إلى  2.5إلى  1.8، "أبدا"تشير إلى  1.7إلى   1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .في التقرير تالجدول تمثل متوسطات لممارسات وردالمدخالت في  إل
ً "تشير إلى  4.0   ."غالبا

 

 ]حسب المرحلة الدراسية[التعليمية التي يستخدمونھا في الفصول /التدريسيةما قاله المعلمون عن األدوات 
جميع 
 المدارس

عدد المرات التي يستخدم فيھا المعلمون المساعدات "  ابتدائي  إعدادي ثانوي
 "التعليمية في الفصول/ التدريسية

  كتب نصية 3.5 3.5 3.5 3.6
 آجھزة سمعية ومرئية 3.0 3.0 2.9 3.1

  آالت حاسبة 1.6 1.7 1.9 1.7
  كمبيوترات 2.5 2.7 2.6 2.6
  عينات ملموسة من البيئة 3.1 2.8 2.8 3.1
  وسائل تعليمية ، جداول ، لوحات ، بطاقات عرض 3.5 3.3 3.3 3.5

تشير  3.2إلى  2.6و "  تقريبا أبدا"تشير إلى  2.5إلى  1.8، "أبدا"تشير إلى  1.7إلى   1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .في التقرير تالمدخالت في الجدول تمثل متوسطات لممارسات ورد
ً "تشير إلى  4.0إلى  3.3، و "أحيانا"إلى    ."غالبا

 
حسب نوع [وصف الطلبة للممارسات التعليمية داخل الفصول في حصص اللغة العربية   

 ] المدرسة
جميع 
 المدارس

 وزارة التعليم  عربية خاصة  مستقلة دولية
 والتعليم العالي

عدد المرات التي تستخدم فيھا طرق "
 " مختلفة في الحصص

  الحصة تدار من قبل المعلم 3.5 3.4 3.7 2.2 3.4
 العمل جماعياً في الحصة 3.2 2.7 3.9 1.4 3.2

  العمل فردياً في الحصة 3.5 3.7 3.3 2.6 3.3
  المعلم يشرح الدرس 4.0 4.0 4.0 2.5 3.7

ر تالجدول تمثل متوسطات لممارسات وردالمدخالت في    الي .في التقري ة كالت ى   1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عام ى  1.7إل دا"تشير إل ى  1.8، "أب ى  2.5إل تشير إل
ً "تشير إلى  4.0إلى  3.3، و "أحيانا"تشير إلى  3.2إلى  2.6و "  تقريبا أبدا"   ."غالبا

 
حسب المرحلة [الفصول في حصص اللغة العربية وصف الطلبة للممارسات التعليمية داخل 

 ]الدراسية
جميع 
 المدارس

عدد المرات التي تستخدم فيھا طرق "  ابتدائي  إعدادي ثانوي
 "مختلفة في الحصص

  الحصة تدار من قبل المعلم 3.2 3.1 3.1 3.4
 العمل جماعياً في الحصة 3.0 2.9 2.6 3.2

  العمل فردياً في الحصة 3.1 3.2 3.2 3.3
  المعلم يشرح الدرس 3.5 3.5 3.4 3.7

ى  1.7إلى   1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .في التقرير تالمدخالت في الجدول تمثل متوسطات لممارسات ورد دا"تشير إل ى  1.8، "أب ى  2.5إل ا "تشير إل تقريب
ً "تشير إلى  4.0إلى  3.3، و "أحيانا"تشير إلى  3.2إلى  2.6و "  أبدا   ."غالبا
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  خالل حصص اللغة العربيةالمطلوب منھم وصف الطلبة للعمل اإلضافي 
عدد المرات التي يطلب فيھا 
 أعمال كتابية إضافية سنوياً 

 

عدد المرات التي يطلب فيھا 
  مھام قراءة إضافية سنوياً 

  عدد المرات التي يطلب فيھا"
  "القيام بعمل إضافي 

 التعليم والتعليم العاليوزارة مدارس  3.4 3.0

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 3.8 3.1

  مدارس مستقلة 3.8 3.2
 مدارس دولية 4.3 3.5

المرحلة ابتدائي 4.3 3.7
 

 إعدادي 3.7 3.1

 ثانوي 3.4 2.9

 جميع المدارس 3.7 3.2
  .المستجيبين من أجل الحصول على تقديرات تدل على األرقام الحقيقيةم حساب ھذه المتوسطات باستخدام أوزان قيم مستنبطة ومالئمة لفئات ت

 

 ] حسب نوع المدرسة[وصف الطلبة للممارسات التعليمية داخل الفصول في حصص اللغة اإلنجليزية 
جميع 
 المدارس

وزارة التعليم   عربية خاصة  مستقلة دولية
 والتعليم العالي

عدد المرات التي تستخدم فيھا طرق "
 "مختلفة في الحصص 

  الحصة تدار من قبل المعلم 3.6 3.4 3.7 3.7 3.6
 العمل جماعياً في الحصة 3.4 2.9 3.7 3.0 3.5

  العمل فردياً في الحصة 3.5 3.6 3.4 3.8 3.5
  المعلم يشرح الدرس 3.8 3.9 3.9 4.0 3.9

ى  2.5إلى  1.8، "أبدا"تشير إلى  1.7إلى   1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .في التقرير تالمدخالت في الجدول تمثل متوسطات لممارسات ورد دا"تشير إل ا أب ى  2.6و "  تقريب  3.2إل
ً "تشير إلى  4.0إلى  3.3، و "أحيانا"تشير إلى    ."غالبا

 
 ]الدراسيةحسب المرحلة [وصف الطلبة للممارسات التعليمية داخل الفصول في حصص اللغة اإلنجليزية 

جميع المدارس   عدد المرات التي تستخدم فيھا طرق مختلفة"  ابتدائي  إعدادي ثانوي
 " في الحصص 

  الحصة تدار من قبل المعلم 3.7 3.6 3.6 3.6
 العمل جماعياً في الحصة 3.5 3.3 3.3 3.5

  العمل فردياً في الحصة 3.6 3.5 3.5 3.5
  سالمعلم يشرح الدر 4.0 3.9 3.8 3.9

ى   1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .في التقرير تالمدخالت في الجدول تمثل متوسطات لممارسات ورد ى  1.7إل دا"تشير إل ى  1.8، "أب ى  2.5إل دا"تشير إل ا أب ى  2.6و "  تقريب إل
ً "تشير إلى  4.0إلى  3.3، و "أحيانا"تشير إلى  3.2   ."غالبا

 
  خالل حصص اللغة اإلنجليزيةالمطلوب منھم وصف الطلبة للعمل اإلضافي 

عدد المرات في السنة التي 
يطلب فيھا أعمال كتابية إضافية

 

عدد المرات في السنة التي 
  يطلب فيھا مھام قراءة إضافية

  عدد المرات التي يطلب فيھا"
  "القيام بعمل إضافي 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  2.8 2.7

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 3.2 3.0

  مدارس مستقلة 3.2 3.0
 مدارس دولية 5.3 5.1

المرحلة ابتدائي 4.2 3.9
 

 إعدادي 3.6 3.5

 ثانوي 3.5 3.5

 جميع المدارس 3.4 3.3
  .على األرقام الحقيقية م حساب ھذه المتوسطات باستخدام أوزان قيم مستنبطة ومالئمة لفئات المستجيبين من أجل الحصول على تقديرات تدلت
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 ]حسب نوع المدرسة[داخل الفصول في حصص الرياضيات  ةوصف الطلبة للممارسات التعليمي
جميع 
 المدارس

وزارة التعليم   عربية خاصة  مستقلة  دولية
 والتعليم العالي

عدد المرات التي تستخدم فيھا "
 "طرق مختلفة في الحصص 

  من قبل المعلمالحصة تدار  3.3 3.4 3.5 3.7 3.5
 العمل جماعياً في الحصة 2.7 2.7 3.5 2.6 3.1

  العمل فردياً في الحصة 3.7 3.8 3.5 4.2 3.7
  المعلم يشرح الدرس 3.7 3.9 3.9 4.1 3.8

ى  تشير 1.7إلى   1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .في التقرير تالمدخالت في الجدول تمثل متوسطات لممارسات ورد   دا"إل ى  1.8، "أب تشير  2.5إل
ً "تشير إلى  4.0إلى  3.3، و "أحيانا"تشير إلى  3.2إلى  2.6و "  تقريبا أبدا"إلى    ."غالبا

  
  

 ]حسب المرحلة الدراسية[وصف الطلبة للممارسات التعليمية داخل الفصول في حصص الرياضيات 
جميع 
 المدارس

  تستخدم فيھا طرق مختلفةعدد المرات التي "  ابتدائي  إعدادي ثانوي
 " في الحصص 

  الحصة تدار من قبل المعلم 3.7 3.5 3.3 3.5
 العمل جماعياً في الحصة 3.2 3.0 2.7 3.1

  العمل فردياً في الحصة 3.8 3.8 3.8 3.7
  المعلم يشرح الدرس 4.0 3.8 3.8 3.8

ى  2.5إلى  1.8، "أبدا"تشير إلى  1.7إلى   1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .في التقرير تالمدخالت في الجدول تمثل متوسطات لممارسات ورد دا"تشير إل ا أب ى  2.6و "  تقريب إل
ً "تشير إلى  4.0إلى  3.3، و "أحيانا"تشير إلى  3.2   ."غالبا

  
  

 ]حسب نوع المدرسة[وصف الطلبة للممارسات التعليمية داخل الفصول في حصص العلوم 
 

 جميع
 المدارس

وزارة التعليم   عربية خاصة  مستقلة دولية
 والتعليم العالي

عدد المرات التي تستخدم فيھا "
 " طرق مختلفة في الحصص

  الحصة تدار من قبل المعلم 3.3 3.3 3.7 3.6 3.5
 العمل جماعياً في الحصة 2.9 2.6 3.7 3.0 3.3

  العمل فردياً في الحصة 3.0 3.4 3.3 3.7 3.3
  المعلم يشرح الدرس 3.6 3.7 3.9 4.0 3.8

ى  2.5إلى  1.8، "أبدا"تشير إلى  1.7إلى   1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .في التقرير تالمدخالت في الجدول تمثل متوسطات لممارسات ورد دا"تشير إل ا أب ى  2.6و "  تقريب إل
ً "تشير إلى  4.0إلى  3.3، و "أحيانا"تشير إلى  3.2   ."غالبا

    
  
  

  
 ]حسب المرحلة الدراسية[وصف الطلبة للممارسات التعليمية داخل الفصول في حصص العلوم 

جميع 
 المدارس

  عدد المرات التي تستخدم فيھا طرق مختلفة"  ابتدائي  إعدادي ثانوي
 " في الحصص 

  الحصة تدار من قبل المعلم 3.7 3.6 3.2 3.5
 في الحصةالعمل جماعياً  3.5 3.3 2.8 3.3

  العمل فردياً في الحصة 3.5 3.4 3.2 3.3
  سالمعلم يشرح الدر 4.0 3.9 3.5 3.8

ى  2.5إلى  1.8، "أبدا"تشير إلى  1.7إلى   1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .في التقرير تالمدخالت في الجدول تمثل متوسطات لممارسات ورد دا"تشير إل ا أب ى 2.6و "  تقريب  إل
ً "تشير إلى  4.0إلى  3.3، و "أحيانا"تشير إلى  3.2   ."غالبا
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 مدى فھمھم لألعمال المدرسية حولآراء الطلبة 
نسبة الموافقة 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الموافقة

  نسبة
  الموافقة  

 "أفھم ما يشرحه المعلم في الحصة"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %77 %8 4.0

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %76 %10 4.0

  مدارس مستقلة %73 %9 3.9

 مدارس دولية %78 %5 4.0

المرحلة ابتدائي %84 %5 4.2
 

 إعدادي %73 %8 3.9

 ثانوي %69 %9 3.8

 جميع المدارس %75 %8 4.0
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد

  
  

  حول صعوبة األعمال المدرسية التي يكلف بھا أبناؤھممدى آراء أولياء األمور 
  األعمال المدرسية

  صعبة جداً 
  األعمال المدرسية

 مناسبة
  األعمال المدرسية

  جداً سھلة 
نسبة أولياء األمور الذين يرون أن األعمال "

 "المدرسية التي يكلف بھا أبناؤھم صعبة

وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %20 %73 %7

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %17 %77 %6

  مدارس مستقلة %15 %71 %14
 مدارس دولية %13 %81 %7

المرحلة ابتدائي %16 %75 %9
 

  إعدادي %16 %75 %9
 ثانوي %15 %77 %9

 جميع المدارس  %16 %74 %10
  
  
  

 
 مدى تقديم المدرسة للمساعدات اإلضافية التي قد يحتاجھا أبناؤھم لآراء أولياء األمور حو

نسبة الموافقة 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الموافقة

  نسبة
  الموافقة  

المدرسة تقدم البني أية مساعدة إضافية يحتاج "
 "إليھا

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %60 %20 3.5

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %59 %21 3.5

  مدارس مستقلة %65 %16 3.6

 مدارس دولية %60 %18 3.5

المرحلة ابتدائي %62 %17 3.6
 

 إعدادي %62 %18 3.6

 ثانوي %59 %20 3.5

 جميع المدارس %62 %18 3.6
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  المئوية للموافقةالنسبة  بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7لى إ 1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد
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  معلومات التقييم واالستفادة منطرق التقييم 

  
 

 ]حسب نوع المدرسة[تقييم مختلفة طرق /تستخدم المدرسة أدوات  
جميع 
 المدارس

وزارة التعليم   عربية خاصة  مستقلة دولية
 والتعليم العالي

عدد المرات التي تستخدم فيھا المدارس "
 "طرق تقييم مختلفة /  أدوات

  اختبارات التقييم التربوي الشامل 1.9 1.7 2.7 1.1 2.0
  أخرىاختبارات معيارية  1.3 1.1 1.7 1.9 1.5
 اختبارات أخرى خارجية مطورة 2.6 2.1 1.6 1.5 2.0

  اختبارات مطورة داخل المدرسة 2.9 2.8 3.0 2.9 2.9
  مشاريع الطلبة، أو ملف انجازاتھم  2.7 2.7 2.9 2.7 2.8
 ) موسيقى ، علوم ، فنون(أداء الطلبة  2.3 2.3 2.8 2.6 2.5
  أو مالحظةمحادثة فردية ، مقابلة  2.7 2.5 2.8 2.9 2.7

تشير إلى  3.0إلى  2.4و ، "أحيانا""تشير إلى  2.3إلى  1.7، "أبدا"تشير إلى  1.6إلى   1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .في التقرير تالمدخالت في الجدول تمثل متوسطات لممارسات ورد
" ً  ."غالبا

  
 

 ]الدراسية حسب المرحلة[طرق تقييم مختلفة /تستخدم المدرسة أدوات
جميع 
 المدارس

  /المدارس أدواتالتي تستخدم فيھا  عدد المرات"  ابتدائي  إعدادي ثانوي
 " طرق تقييم مختلفة

  اختبارات التقييم التربوي الشامل 1.9 2.0 2.0 2.0
  اختبارات معيارية أخرى 1.5 1.6 1.7 1.5
 اختبارات أخرى خارجية مطورة 2.1 2.1 2.3 2.0

  اختبارات مطورة داخل المدرسة 2.9 2.9 2.9 2.9
  مشاريع الطلبة، أو ملف انجازاتھم 2.7 2.8 2.7 2.8
  ) موسيقى ، علوم ، فنون(أداء الطلبة  2.5 2.5 2.6 2.5
  محادثة فردية ، مقابلة أو مالحظة 2.8 2.7 2.7 2.7

إلى  2.4و ، "أحيانا""تشير إلى  2.3إلى  1.7، "أبدا"تشير إلى  1.6إلى   1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .في التقرير تالمدخالت في الجدول تمثل متوسطات لممارسات ورد
ً "تشير إلى  3.0   ."غالبا

  
 

 ] حسب نوع المدرسة[ھدف المدرسة من استخدام تقييمات الطلبة   
جميع 
 المدارس

وزارة التعليم   عربية خاصة  مستقلة دولية
  العالي والتعليم

  نسبة المدارس التي تستخدم تقييمات الطلبة"
 "في أغراض متعددة  

  إخبار أولياء األمور عن تقدم أبنائھم %99 %97 %100 %100 %99
اتخاذ قرار بشأن إعادة الطلبة للصفوف أو ترفيعھم  %97 %65 %93 %83 %89
  إجراء تعديالت على الممارسات التعليمية %79 %84 %100 %91 %88
  مقارنة أدائھا بأداء المدارس األخرى %57 %68 %81 %50 %65
  مراقبة أداء المدرسة عبر الزمن %89 %100 %100 %100 %96
  تنفيذ خطط المدرسة وتطورھا %91 %92 %100 %98 %95
  إصدار أحكام تتعلق بفاعلية المدرسة %85 %95 %98 %100 %93
  بفاعلية المعلمينإصدار أحكام تتعلق  %85 %95 %98 %79 %89
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 ] حسب المرحلة الدراسية[ھدف المدرسة من استخدام تقييمات الطلبة 
جميع 
 المدارس

  نسبة المدارس التي تستخدم تقييمات الطلبة"  ابتدائي  إعدادي ثانوي
 "في أغراض متعددة 

  إخبار أولياء األمور عن تقدم أبنائھم %100 %99 %100 %99
اتخاذ قرار بشأن إعادة الطلبة للصفوف أو ترفيعھم  %92 %98 %95 %89
  إجراء تعديالت على الممارسات التعليمية %88 %87 %87 %88
  مقارنة أدائھا بأداء المدارس األخرى %61 %63 %66 %65
  مراقبة أداء المدرسة عبر الزمن %96 %97 %96 %96
  تنفيذ خطط المدرسة وتطورھا %95 %98 %96 %95
  إصدار أحكام تتعلق بفاعلية المدرسة %93 %93 %95 %93
  إصدار أحكام تتعلق بفاعلية المعلمين %89 %84 %84 %89

 
 

 ]حسب نوع المدرسة[تكرار استخدام المدرسة لتقييمات تقيس مدى تقدم الطلبة   

جميع 
 المدارس

وزارة التعليم   عربية خاصة  مستقلة دولية
 والتعليم العالي

عدد المرات التي تقيم فيھا المدرسة " 
أداء الطلبة كما أخبرت المدرسة به 

 "لكل مادة

  اللغة العربية  4.4  4.1  6.7  4.4  5.1
  اللغة اإلنجليزية  4.3  4.1  6.7  4.8  5.1
 الرياضيات 4.2 4.1 6.7 4.8 5.1

  العلوم 4.2 4.1 6.7 4.7 5.1
  .مستنبطة ومالئمة لفئات المستجيبين من أجل الحصول على تقديرات تدل على األرقام الحقيقيةتم حساب ھذه المتوسطات باستخدام أوزان قيم   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

العربيةاللغة اإلنجليزيةاللغة الرياضيات العلوم

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة[تكرار استخدام تقييمات تقيس مدى تقدم الطلبة في مواد معينة 

مرات سنوياً  10 

مرات سنوياً  8

مرات سنوياً  6

مرات سنوياً  4

مرتان سنوياً 

سنوياً  مرة 0
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 ]حسب المرحلة الدراسية[تقدم الطلبة مدى تكرار استخدام المدرسة لتقييمات تقيس 
جميع 
 المدارس

عدد المرات التي تقيم فيھا المدرسة أداء الطلبة "   بتدائيا  إعدادي ثانوي
 "كما أخبرت المدرسة به لكل مادة

  اللغة العربية  4.9  5.5  5.1  5.1
  اللغة اإلنجليزية  5.0  5.5  5.1  5.1
 الرياضيات 5.0 5.5 5.0 5.1

  العلوم 5.0 5.5 5.0 5.1
  .لفئات المستجيبين من أجل الحصول على تقديرات تدل على األرقام الحقيقيةتم حساب ھذه المتوسطات باستخدام أوزان قيم مستنبطة ومالئمة 

  
  

   

 

العربيةاللغة اإلنجليزيةاللغة الرياضيات العلوم

ابتدائي إعدادي ثانوي

]حسب المرحلة الدراسية[تكرار استخدام تقييمات تقيس مدى تقدم الطلبة في مواد معينة 

سنوياً  مرات 10

مرات سنوياً  8

مرات سنوياً  6

مرات سنوياً  4

سنوياً  مرتان

سنوياً  مرة 0
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 الواجبات المنزلية

 
 

  المعلمون عن الواجبات المنزلية التي يتم تكليف الطلبة بھا  قالهما 
معدل عدد الساعات التي يعطى 

فيھا الطلبة واجبات منزلية 
 أسبوعياً 

 

التي  معدل عدد أيام األسبوع
يعطى فيھا الطلبة واجبات 

  منزلية
  

وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  2.6 1.2

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 2.9 1.5

  مدارس مستقلة 2.3 1.2
 مدارس دولية 2.3 1.4

المرحلة ابتدائي 2.5 1.2
 

 إعدادي 2.4 1.3

 ثانوي 2.3 1.4

 جميع المدارس 2.5 1.2
   .حساب ھذه المتوسطات باستخدام أوزان قيم مستنبطة ومالئمة لفئات المستجيبين من أجل الحصول على تقديرات تدل على األرقام الحقيقيةتم 

  
 

 آراء أولياء األمور حول معدل ساعات أداء أبنائھم للواجبات المنزلية
معدل الساعات التي يقضيھا األبناء خالل 

   األسبوع أداء الواجبات المنزلية في

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس   2.1

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة  2.2

  مدارس مستقلة 1.7
 مدارس دولية 2.6

المرحلة ابتدائي 2.1
 

 إعدادي 2.2

 ثانوي 2.4

 جميع المدارس 2.0

  
  

 آراء الطلبة حول معدل ساعات أدائھم للواجبات المنزلية
معدل الساعات التي يقضيھا الطلبة خالل 

   في األسبوعأداء الواجبات المنزلية 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  6.2

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 6.7

  مدارس مستقلة 5.6
 مدارس دولية 6.9

المرحلة ابتدائي 6.8
 

 إعدادي 6.0

 ثانوي 6.0

 جميع المدارس 6.1
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 إنجازھاالواجبات المنزلية التي يتم  كميةما قاله الطلبة عن 
  الواجبات المنزلية  كمية

   التي ينجزھا الطلبة

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  3.1

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 3.1

  مدارس مستقلة 3.1
 مدارس دولية 3.4

المرحلة ابتدائي 3.3
 

  إعدادي 3.2
 ثانوي 3.1

 جميع المدارس 3.1
الي.المدخالت في الجدول تمثل متوسطات مدى تكرار الممارسات التي وردت في التقرير ة كالت ى  1.0: و يمكن تفسير المتوسط بصورة عام ى  1.7إل تشير إل

ى  4.0إلى  3.3، و "معظم الواجب المنزلي"ر إلى تشي 3.2إلى  2.6، و "المنزليبعض الواجب "تشير إلى  2.5إلى  1.8، "تقريبا وال واجب منزلي" تشير إل
  ."تقريبا كل الواجب المنزلي"

المنجزةالواجباتكمية الطلبة : المنجزةالواجباتكمية األمورأولياء :

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

ً (الوقت الذي يقضيه الطلبة في أداء الواجبات المنزلية : الطلبة وأولياء األمور  ]حسب نوع المدرسة) [بالساعات أسبوعيا
ساعات 10

ساعات 8

ساعات 6

ساعات 4

ساعتان

ساعة 0

المنجزةالواجباتكمية الطلبة : المنجزةالواجباتكمية األمورأولياء :

ابتدائي إعدادي ثانوي

ً (الوقت الذي يقضيه الطلبة في أداء الواجبات المنزلية : الطلبة وأولياء األمور      ]حسب المرحلة الدراسية) [بالساعات أسبوعيا
ساعات 10

ساعات 8

ساعات 6

ساعات 4

ساعتان

ساعة 0
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 لواجباتھم المنزليةحول قيام أولياء أمورھم بمراجعة أدائھم آراء الطلبة 
عدد المرات التي يراجع فيھا أولياء األمور 

   الواجبات مع أبنائھم

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس   3.2

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 3.5

  مدارس مستقلة 3.5
 مدارس دولية 3.5

المرحلة ابتدائي 3.8
 

  إعدادي 3.5
 ثانوي 3.0

 المدارسجميع  3.5
 1.8، "أبدا"تشير إلى  1.7إلى  1.0: يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي .المدخالت في الجدول تمثل متوسطات تكرار الممارسات التي وردت في التقرير

  ."دائما تقريبا"تشير إلى    5.0إلى  4.2،  و "معظم األوقات"تشير إلى  4.1إلى  3.4، و "أحيانا"تشير إلى  3.3إلى  2.6و " نادرا"تشير إلى   2.5إلى 

  
  

  تكليفات الواجبات المنزلية من وجھة نظر المعلمين والطلبة وأولياء األمور

 الطلبة   أولياء األمور

 

نسب المجموعات المختلفة التي ذكرت "  المعلمون
  " تكليف الطلبة بواجبات منزلية

وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %98 %95 %98

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %98 %94 %99

  مدارس مستقلة %98 %96 %98
 مدارس دولية %95 %98 %98

المرحلة ابتدائي %97 %98 %99
 

 إعدادي %97 %97 %98

 ثانوي %97 %94 %97

 جميع المدارس %98 %96 %98

 

 

المنجزةالواجباتمجموع

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

جميع

معظم

بعض

يوجد ال

إنجازھاواجبات المنزلية التي يتمال كميةما قاله الطلبة عن 

المنجزةالواجباتمجموع

ابتدائي إعدادي ثانوي

جميع

معظم

بعض

يوجد ال
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  آراء أولياء األمور حول مشاركة أفراد األسرة ألبنائھم في أداء واجباتھم المنزلية 
نسبة الواجبات التي يتم 

مراجعتھا من قبل أفراد العائلة

 

نسبة الواجبات التي يتم 
  مساعدة أبنائھم فيھا

  

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس   2.4  2.8

النوع 
 

 خاصةمدارس عربية  2.6 3.1

  مدارس مستقلة 2.4 2.8
 مدارس دولية 2.5 3.0

المرحلة ابتدائي 2.7 2.3
 

 إعدادي 2.3 2.7

 ثانوي 2.0 2.4

 جميع المدارس 2.4 2.9
ى  1.8، "تقريبا وال واجب منزلي"تشير إلى  1.7إلى  1.0: و يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي.المدخالت في الجدول تمثل متوسطات مدى تكرار الممارسات التي وردت في التقرير  2.5إل

  ."تقريبا كل الواجب المنزلي"تشير إلى  4.0إلى  3.3، و "معظم الواجب المنزلي"تشير إلى  3.2إلى  2.6، و "بعض الواجب المنزلي"تشير إلى 

  
  
 

   آراء أولياء األمور حول مدى أھمية الواجبات المنزلية
نسبة الموافقة 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الموافقة

  نسبة
  الموافقة  

  الواجبات المنزلية التي تعطيھا المدرسة "
 "مھمة

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %83 %7 4.0

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %85 %5 4.1

  مدارس مستقلة %78 %7 3.9

 مدارس دولية %86 %4 4.1

المرحلة ابتدائي %86 %5 4.1
 

 إعدادي %81 %6 4.0

 ثانوي %77 %8 3.9

 جميع المدارس %82 %6 4.0
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "ايدمح
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 توجھات الطلبة
 

 اللغة العربية بحصصآراء الطلبة بشأن استمتاعھم 
نسبة الموافقة 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الموافقة

  نسبة
  الموافقة  

 "اللغة العربية بحصصاستمتع "

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %73 %14 3.9

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %68 %19 3.7

  مدارس مستقلة %70 %16 3.8

 مدارس دولية %59 %21 2.4

المرحلة ابتدائي %76 %13 3.6
 

 إعدادي %65 %19 3.3

 ثانوي %60 %21 3.1

 جميع المدارس %69 %16 3.6
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد

 

 اللغة اإلنجليزية بحصصآراء الطلبة بشأن استمتاعھم 
نسبة الموافقة 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الموافقة

  نسبة
  الموافقة  

 "اللغة اإلنجليزية بحصصاستمتع "

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %72 %16 3.8

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %71 %17 3.8

  مدارس مستقلة %70 %16 3.8

 مدارس دولية %76 %8 3.9

المرحلة ابتدائي %79 %10 4.0
 

 إعدادي %69 %16 3.7

 ثانوي %68 %16 3.7

 جميع المدارس %72 %15 3.8
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد

 

 الرياضيات بحصصآراء الطلبة بشأن استمتاعھم 
نسبة الموافقة 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الموافقة

  نسبة
  الموافقة 

 "الرياضيات بحصصاستمتع "

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %73 %15 3.8

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %75 %14 3.9

  مدارس مستقلة %68 %19 3.7

 مدارس دولية %66 %16 3.7

المرحلة ابتدائي %76 %13 4.0
 

 إعدادي %66 %19 3.7

 ثانوي %64 %19 3.6

 جميع المدارس %69 %17 3.8
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "ايدمح



  2009 - 2008التعليم في مدارس قطر 

86 
 

 
 العلوم بحصصآراء الطلبة بشأن استمتاعھم 

نسبة الموافقة 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الموافقة

  نسبة 
  الموافقة 

 "العلوم بحصصاستمتع "

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %79 %11 3.6

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %74 %14 3.7

  مدارس مستقلة %72 %14 3.8

 مدارس دولية %71 %11 3.8

المرحلة ابتدائي %80 %10 4.1
 

 إعدادي %71 %14 3.8

 ثانوي %68 %14 3.4

 جميع المدارس %74 %13 3.8
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد

  
   آراء الطلبة بشأن االستفادة من دراسة اللغة العربية

نسبة الموافقة 
 بوجه عام

  نسبة 
 الموافقةعدم 

  نسبة
  الموافقة  

 "تعلم اللغة العربية مفيد" 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %83 %7 4.2

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %81 %10 4.1

  مدارس مستقلة %81 %8 4.1

 مدارس دولية %74 %11 2.7

المرحلة ابتدائي %86 %6 3.9
 

 إعدادي %78 %9 3.7

 ثانوي %73 %11 3.5

 جميع المدارس %81 %8 3.9
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد

 
   اللغة اإلنجليزيةآراء الطلبة بشأن االستفادة من دراسة 

نسبة الموافقة 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الموافقة

  نسبة
  الموافقة  

 "تعلم اللغة اإلنجليزية مفيد" 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %83 %9 4.2

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %83 %9 4.2

  مدارس مستقلة %83 %8 4.2

 دوليةمدارس  %89 %5 4.2

المرحلة ابتدائي %89 %5 4.3
 

 إعدادي %83 %8 4.1

 ثانوي %82 %9 4.1

 جميع المدارس %84 %8 4.2
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "ايدمح
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   آراء الطلبة بشأن االستفادة من دراسة الرياضيات

نسبة الموافقة 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الموافقة

  نسبة
  الموافقة  

 "تعلم الرياضيات مفيد" 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %81 %9 4.0

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %83 %9 4.2

  مدارس مستقلة %80 %10 4.1

 مدارس دولية %87 %6 4.3

المرحلة ابتدائي %88 %6 4.3
 

 إعدادي %81 %9 4.1

 ثانوي %79 %10 4.0

 جميع المدارس %81 %9 4.1
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد

  
   آراء الطلبة بشأن االستفادة من دراسة العلوم

نسبة الموافقة 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الموافقة

  نسبة
  الموافقة  

 "تعلم العلوم مفيد" 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %87 %6 3.8

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %85 %8 4.0

  مدارس مستقلة %83 %7 4.1

 ةيلمدارس دو %85 %6 4.1

المرحلة ابتدائي %89 %5 4.3
 

 إعدادي %83 %8 4.1

 ثانوي %81 %8 3.7

 المدارسجميع  %84 %7 4.1
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: فقة الكليلمستوى الموابالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد

 
 المدرسة في عمل أبنائھم بجدمستوى  بشأنآراء أولياء األمور 

نسبة الموافقة 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الموافقة

  نسبة
  الموافقة  

 "المدرسة في جھداً كبيراً ابني  يبذل"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %75 %9 3.9

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %72 %11 3.8

  مدارس مستقلة %74 %10 3.9

 مدارس دولية %83 %6 4.1

المرحلة ابتدائي %79 %7 4.0
 

 إعدادي %76 %9 3.9

 ثانوي %75 %9 3.9

 جميع المدارس %76 %9 3.9
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "ايدمح
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 آراء المديرين حول مدى رضاھم عن دافعية الطلبة للتعلم
نسبة الموافقة 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة
  الرضى  

 "طلبة المدرسة لديھم دافعية للتعلم"

 والتعليم العاليوزارة التعليم مدارس  %81 %7 3.9

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %79 %4 3.9

  مدارس مستقلة %80 %13 4.0

 مدارس دولية %76 %8 3.9

المرحلة ابتدائي %85 %7 4.1
 

 إعدادي %76 %8 3.9

 ثانوي %65 %15 3.6

 جميع المدارس %80 %9 3.9
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

  
 آراء المعلمين حول مدى رضاھم عن دافعية الطلبة للتعلم

نسبة الموافقة 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة
  الرضى  

 "لديھم دافعية للتعلم طلبتي"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %62 %23 3.5

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %67 %21 3.6

  مدارس مستقلة %67 %20 3.7

 ةيلمدارس دو %75 %12 3.9

المرحلة ابتدائي %73 %15 3.8
 

 إعدادي %64 %22 3.6

 ثانوي %61 %24 3.5

 جميع المدارس %66 %20 3.6
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

  
 

 بشأن طموحھم وتطلعاتھم األكاديمية المستقبلية الطلبةآراء 
نسبة الحصول على 

درجة أعلى من 
 بكالوريوسال

الحصول على  نسبة
 بكالوريوسالدرجة 

نسبة الحصول على  
أقل من درجة 

  بكالوريوسال

  الطلبة طمح أعلى مستوى أكاديمي ي"
 "الوصول إليهفي 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %31 %10 %58

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %30 %9 %61

  مدارس مستقلة %28 %11 %61
 مدارس دولية %23 %10 %67

المرحلة ابتدائي %29 %9 %62
 

  إعدادي %29 %11 %60
 ثانوي %23 %12 %65

  جميع المدارس %28 %10 %61
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 أولياء األمور بشأن مستقبل أبنائھم األكاديمي  طموح وتطلعات
نسبة الحصول على 

درجة أعلى من 
 بكالوريوسال

الحصول على  نسبة
 بكالوريوسالدرجة 

نسبة الحصول على  
أقل من درجة 

  بكالوريوسال

أعلى مستوى أكاديمي يطمح أولياء األمور في "
 "أن يصل إليه أبناؤھم

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %22 %16 %62

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %12 %10 %78

  مدارس مستقلة %13 %11 %75
 مدارس دولية %3 %3 %93

المرحلة ابتدائي %11 %10 %79
 

  إعدادي %12 %9 %79
 ثانوي %11 %9 %80

  جميع المدارس %14 %11 %76

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بكالوريوسمنأقل البكالوريوسدرجة البكالوريوسمنأعلى

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

األكاديمي الذي يطمح الطلبة في الوصول إليه المستوى
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بكالوريوسمنأقل البكالوريوسدرجة البكالوريوسمنأعلى

ابتدائي إعدادي ثانوي
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البكالوريوسمنأقل البكالوريوسدرجة البكالوريوسمنأعلى

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية
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بشأن مستقبل أبنائھم األكاديميطموح أولياء األمور   

البكالوريوسمنأقل البكالوريوسدرجة البكالوريوسمنعلى
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 المدرسة لھم للمستقبل عن تھيئةآراء الطلبة حول مدى رضاھم 
  نسبة الرضى 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة 
  الرضى 

 "مستوى إعداد المدرسة لي للمستقبل"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %78 %11 4.1

النوع
 

 مدارس عربية خاصة %74 %14 3.9

  مدارس مستقلة %82 %8 4.2

 مدارس دولية %81 %6 4.1

المرحلة ابتدائي %85 %7 4.3
 

  إعدادي %79 %9 4.1

  ثانوي %75 %11 4.0

 جميع المدارس %80 %9 4.1
 ."غير راضين تماما"أو " غير راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية 

عدم "تشير إلى  2.5إلى  1.8، " تام رضىعدم "تشير إلى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم 
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى
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 حضور الطلبة والدقة في المواعيد

 
   أولياء األمور عن غياب الطلبة ما قاله

  نسبة عدد األيام التي تغيب 
   عن المدرسة أبناؤھمفيھا 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %9
النوع 

 

 مدارس عربية خاصة %8

  مدارس مستقلة %9
 مدارس دولية %6

المرحلة ابتدائي %7
 

  إعدادي %8
 ثانوي %9

  جميع المدارس %8
تجيبين من أجل ات المس ة لفئ تنبطة ومالئم يم مس تخدام أوزان ق ة  باس ى  تم حساب متوسطات النسب المئوي دل عل ديرات ت ى تق الحصول عل

  .األرقام الحقيقية

 
  الطلبة عن الغياب والتأخير ما قاله

  نسبة األيام التي تم الحضور
 فيھا متأخراً  

 

  نسبة األيام التي تم التغيب
  فيھا عن المدرسة 

  

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %15 %14

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %15 %17

  مدارس مستقلة %16 %15
 مدارس دولية %12 %14

المرحلة ابتدائي %15 %15
 

 إعدادي %14 %14

 ثانوي %14 %14

 جميع المدارس %15 %15
  .الحقيقيةتم حساب متوسطات النسب المئوية  باستخدام أوزان قيم مستنبطة ومالئمة لفئات المستجيبين من أجل الحصول على تقديرات تدل على األرقام 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األمورأولياءقالهما الطلبةقالهما

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية
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  معدل األيام التي يتغيب فيھا الطلبة عن المدرسة: أولياء األمور والطلبة

األمورأولياءقالهما الطلبةقالهما

ابتدائي إعدادي ثانوي
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 آراء المديرين حول مدى رضاھم عن حضور الطلبة ودقتھم في المواعيد 
  نسبة الرضى 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة
  الرضى  

  معدل حضور الطلبة والوصول إلى المدرسة"
 "في الموعد المحدد 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %72 %21 3.7

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %89 %4 4.1

  مدارس مستقلة %83 %11 4.1

 مدارس دولية %70 %16 3.7

المرحلة ابتدائي %78 %13 4.0
 

 إعدادي %82 %10 4.0

 ثانوي %73 %19 3.7

 جميع المدارس %78 %15 3.9
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

 
 

    

  إلى المدرسة عن الحضورفيھا الطلبة  يتأخرمعدل األيام التي : الطلبة

 

الطلبةقالهما

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية
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الطلبةقالهما

ابتدائي إعدادي ثانوي
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 سلوك وانضباط الطلبة
 

   المدرسةآراء الطلبة عن عدالة االنضباط في 
نسبة الموافقة 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الموافقة

  نسبة
  الموافقة  

 "االنضباط عادل في مدرستي"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %58 %26 3.5

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %57 %28 3.4

  مدارس مستقلة %58 %25 3.5

 مدارس دولية %59 %19 3.5

المرحلة ابتدائي %66 %19 3.7
 

 إعدادي %56 %25 3.4

 ثانوي %50 %28 3.3

 جميع المدارس %58 %25 3.5
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد

 

 آراء أولياء األمور عن االنضباط في المدرسة  
نسبة الموافقة 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الموافقة

  نسبة
  الموافقة  

   تحافظ المدرسة على االنضباط والقوانين "
 "بشكل جيد

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %78 %9 3.9

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %80 %9 4.0

  مدارس مستقلة %82 %7 4.0

 مدارس دولية %80 %7 4.0

المرحلة ابتدائي %83 %6 4.1
 

 إعدادي %79 %9 4.0

 ثانوي %75 %10 3.9

 جميع المدارس %80 %8 4.0
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد

 

 آراء المعلمين حول رضاھم عن مدى تطبيق المدير لقواعد السلوك   
نسبة الموافقة 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الموافقة

  نسبة
  الموافقة  

 "المدير يفرض قوانين تحكم سلوك الطلبة"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %83 %6 4.2

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %81 %9 4.1

  مدارس مستقلة %88 %5 4.4

 مدارس دولية %71 %12 3.9

المرحلة ابتدائي %82 %7 4.2
 

 إعدادي %79 %9 4.1

 ثانوي %80 %8 4.1

 جميع المدارس %83 %7 4.2
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد
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 آراء أولياء األمور حول مدى رضاھم عن كيفية تعامل المدرسة مع أبنائھم   

  نسبة الرضى 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة
  الرضى  

 "كيفية تعامل المدرسة مع أبنائھم"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %81 %8 4.0

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %80 %8 3.9

  مدارس مستقلة %82 %7 4.0

 مدارس دولية %83 %6 4.0

المرحلة ابتدائي %84 %6 4.0
 

 إعدادي %81 %8 3.9

 ثانوي %78 %9 3.9

 جميع المدارس %82 %7 4.0
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

 
 آراء المديرين حول مدى رضاھم عن سلوك وانضباط الطلبة في المدرسة   

  نسبة الرضى
 بوجه عام 

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة
  الرضى  

 "سلوك وانضباط الطلبة في المدرسة"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %87 %5 4.2

النوع 
 

 خاصةمدارس عربية  %93 %0 4.3

  مدارس مستقلة %92 %5 4.2

 مدارس دولية %89 %3 4.3

المرحلة ابتدائي %89 %4 4.3
 

 إعدادي %91 %4 4.2

 ثانوي %91 %3 4.2

 جميع المدارس %90 %4 4.2
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

 
 آراء المعلمين حول مدى رضاھم عن سلوك وانضباط الطلبة في المدرسة

  نسبة الرضى
 بوجه عام 

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة
  الرضى  

 "سلوك وانضباط طلبتي"

  التعليم والتعليم العاليمدارس وزارة  %65 %19 3.6

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %68 %17 3.7

  مدارس مستقلة %65 %19 3.6

 مدارس دولية %67 %17 3.7

المرحلة ابتدائي %69 %15 3.7
 

 إعدادي %64 %20 3.6

 ثانوي %64 %19 3.6

 جميع المدارس %65 %18 3.6
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى
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 آراء الطلبة عن األمان في المدرسة   
نسبة الموافقة 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الموافقة

  نسبة 
  الموافقة 

 "مدرستي مكان آمن"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %72 %15  3.9

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %68 %18 3.8

  مدارس مستقلة %75 %12 4.0

 مدارس دولية %72 %10 3.9

المرحلة  ابتدائي %79 %10 4.1
 

 إعدادي %71 %13 3.9

 ثانوي %67 %15 3.7

 جميع المدارس %73 %13 3.9
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: الموافقة الكلي لمستوىبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد

 
   مدرستھمفي  أو الترھيب تعرضھم للسرقةالطلبة عن تكرار  قالهما 

  تم  معدل المرات التي
  تھديدھم بعنف جسدي

  معدل مرات سرقة شيء 
  من الطلبة في المدرسة

  عدد المرات التي تعرض فيھا"
 "الطلبة لفعل سيئ سنوياً  

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس   0.7 0.5

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 0.8  0.7

  مدارس مستقلة 0.9 0.6
 مدارس دولية 0.9 0.9

المرحلة ابتدائي 0.9 0.9
 

  إعدادي 0.9 0.6
 ثانوي 0.8 0.5

 جميع المدارس  0.8 0.6
   .تم حساب ھذه المتوسطات باستخدام أوزان قيم مستنبطة ومالئمة لفئات المستجيبين من أجل الحصول على تقديرات تدل على األرقام الحقيقية

  
 عن درجة اھتمامھم باألعمال المدرسية الطلبةآراء 

  نسبة الرضى 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة
  الرضى 

 "األعمال المدرسية بالطلبة في مدرستي  يھتم" 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %33 %40 3.1

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %35 %40 3.1

  مدارس مستقلة %33 %38 3.1

 مدارس دولية %30 %33 3.0

المرحلة ابتدائي %38 %37 3.0
 

  إعدادي %30 %37 3.1

 ثانوي %27 %36 3.1

 المدارسجميع  %32 %38 3.1
ر "أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " راضينغي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى
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 المدرسةفي  آراء الطلبة عن سلوك الطلبة اآلخرين
  نسبة الرضى 
 بوجه عام

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة
  الرضى 

 "في مدرستي بشكل جيد يتصرف الطلبة  "

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %67 %15 3.8

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %64 %18 3.7

  مدارس مستقلة %70 %12 3.9

 مدارس دولية %79 %7 4.1

المرحلة ابتدائي %79 %9 4.1
 

  إعدادي %69 %13 3.8

 ثانوي %66 %13 3.7

  جميع المدارس %70 %13 3.9
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل دم ع"تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

  
 

   الطلبة عن مخالفتھم لقوانين المدرسة قالهما 
  معدل المرات التي أرسل فيھا الطالب إلى 

  لمخالفته لقوانين المدرسة المديرمكتب 
  المديرعدد المرات التي يرسل فيھا الطلبة إلى مكتب "

 "بسبب مخالفتھم قوانين المدرسة سنوياً 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  0.5

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 0.6

  مدارس مستقلة 0.5
 مدارس دولية 0.6

المرحلة ابتدائي 0.6
 

  إعدادي 0.5
 ثانوي 0.5

 المدارسجميع  0.5
   .تم حساب ھذه المتوسطات باستخدام أوزان قيم مستنبطة ومالئمة لفئات المستجيبين من أجل الحصول على تقديرات تدل على األرقام الحقيقية

 
 

   سلوكھم في المدرسة بشأنالمدرسة بأولياء أمورھم  اتصالالطلبة عن  قالهما 
معدل المرات التي تتصل فيھا المدرسة بأولياء 

  سيئة ألبنائھم تاألمور إلخبارھم عن سلوكيا
عدد المرات التي تتصل فيھا المدرسة بأولياء األمور "

 "إلخبارھم عن سلوكيات سيئة ألبنائھم سنوياً 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  0.3

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 0.5

  مدارس مستقلة 0.4
 مدارس دولية 0.5

المرحلة ابتدائي 0.5
 

  إعدادي 0.4
 ثانوي 0.3

  جميع المدارس 0.4
   .تم حساب ھذه المتوسطات باستخدام أوزان قيم مستنبطة ومالئمة لفئات المستجيبين من أجل الحصول على تقديرات تدل على األرقام الحقيقية
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  التواصل بين المدرسة وأولياء األمور

 
  األساليب التي تتبعھا المدرسة في إرسال التقارير إلى أولياء أمور الطلبة 

  تقرير حسب 
  معينة قواعد

تقرير في وقت معين 
 في كل فصل دراسي

تقرير في نھاية كل 
  فصل دراسي

نسبة المدارس التي تستخدم أساليب مختلفة  "
 "في إرسال التقارير إلى أولياء األمور

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %99 %95 %92

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %97 %89 %92

  مدارس مستقلة %99 %99 %95
 مدارس دولية %95 %55 %79

المرحلة ابتدائي %98 %89 %88
 

  إعدادي %98 %87 %90
 ثانوي %99 %84 %92

 جميع المدارس  %98 %89 %91

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

دراسيفصلكلنھايةفي دراسيفصلكلفيمعينوقتفي معينةقواعدحسبتقرير

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]نوع المدرسة حسب[نسبة المدارس التي تستخدم أساليب مختلفة في إرسال التقارير إلى أولياء األمور 
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دراسيفصلكلنھايةفي دراسيفصلكلفيمعينوقتفي معينةقواعدحسبتقرير

ابتدائي إعدادي ثانوي
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0%

]حسب المرحلة الدراسية[نسبة المدارس التي تستخدم أساليب مختلفة في إرسال التقارير إلى أولياء األمور 
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  أولياء األمور عن تكرار اتصال المدرسة بھم  قالهما 

متوسط عدد المرات التي يتصل 
  فيھا أولياء األمور بالمدرسة 

متوسط عدد المرات التي تتصل 
  فيھا المدرسة بأولياء األمور

عدد المرات التي يتصل فيھا شخص من "
 ً  "المدرسة بالمنزل سنويا

 والتعليم العالي وزارة التعليممدارس  0.8 1.9

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 1.2 2.9

  مدارس مستقلة 1.2 2.5
 مدارس دولية 1.3 3.3

المرحلة ابتدائي 1.2 3.0
 

  إعدادي  1.1  2.5
 ثانوي 1.0 2.3

 جميع المدارس  1.1 2.5
   .أجل الحصول على تقديرات تدل على األرقام الحقيقيةتم حساب ھذه المتوسطات باستخدام أوزان قيم مستنبطة ومالئمة لفئات المستجيبين من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 

  أداء الطلبة  عنمن المدرسة  تسلمھم تقاريرتكرار أولياء األمور عن  قالهما 
عن  تقاريرمتوسط عدد  مرات استالم 

  أداء الطلبة من المدرسة 
عن من المدرسة عدد المرات التي يتسلم فيھا أولياء األمور تقارير "

 ً  "أداء الطلبة سنويا

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  1.1

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 1.6

  مدارس مستقلة 2.3
 مدارس دولية 1.8

المرحلة ابتدائي 1.9
 

  إعدادي  1.8
 ثانوي 1.6

 جميع المدارس  1.8
   .تم حساب ھذه المتوسطات باستخدام أوزان قيم مستنبطة ومالئمة لفئات المستجيبين من أجل الحصول على تقديرات تدل على األرقام الحقيقية

  
   

  الدراسية تكرار التواصل بين المدرسة وأولياء األمور خالل السنة: أولياء األمور

بالمدرسةيتصلاألمرولي األمربوليتتصلالمدرسة

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

5

4

3

2

1

0

 

بالمدرسةيتصلاألمرولي األمربوليتتصلالمدرسة

ابتدائي إعدادي ثانوي

5

4

3

2

1

0
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  أولياء األمور عن تكرار تسلمھم معلومات من المدرسة  يقولهما 
متوسط عدد  المرات التي يتم فيھا 

  استالم معلومات من المدرسة 
اء األمور معلومات من المدرسة عدد المرات التي يتسلم فيھا أولي"

 ) "، تعاميم ، مجالت إخباريةمطبوعات (

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  4.0

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 6.7

  مدارس مستقلة 10.6
 مدارس دولية 17.1

المرحلة ابتدائي 11.7
 

  إعدادي  10.8
 ثانوي 10.3

 جميع المدارس  10.0
ى  1.7إلى  1.0: و يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي.التي ضمنت في التقريرالمدخالت في الجدول تمثل متوسطات تكرار الممارسات  دا"تشير إل ى  1.8، "أب تشير  2.5إل

  ."كل يوم"تشير إلى   5.0إلى  4.2،  و "معظم األيام"تشير إلى  4.1إلى  3.4، و "بعض األيام"تشير إلى  3.3إلى  2.6و " نادرا"إلى   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عن أداء الطلبة خالل السنة الدراسيةمن المدرسة  تقاريرأولياء األمور  تسلمتكرار : أولياء األمور

  المرات التي يتسلم فيھا أولياء األمور معلومات من المدرسةعدد : أولياء األمور

 

الطلبةأداءتقاريراستالم

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

5

4

3

2

1

0

الطلبةأداءتقاريراستالم

ابتدائي إعدادي ثانوي

5

4

3

2

1

0

المدرسةمنمعلوماتاستالم

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

20

8

16

12

8

4

0

المدرسةمنمعلوماتاستالم

ابتدائي إعدادي ثانوي

20

16

12

8

4

0
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  ن عن مدى تواصلھم مع أولياء أمور الطلبة ما قاله المعلمو
  متوسط عدد مرات حدوث التواصل بين المعلمين 

ً  طلبتھموأولياء أمور     سنويا

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  3.3

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 3.9

  مدارس مستقلة 3.0
 مدارس دولية 2.9

المرحلة ابتدائي 3.0
 

  إعدادي 3.0
 ثانوي 3.1

 جميع المدارس  3.1
تشير  2.5إلى  1.8، "أبدا"تشير إلى  1.7إلى  1.0: و يمكن تفسير المتوسط بصورة عامة كالتالي.المدخالت في الجدول تمثل متوسطات تكرار الممارسات التي ضمنت في التقرير

  ."كل يوم"تشير إلى   5.0إلى  4.2،  و "معظم األيام"تشير إلى  4.1إلى  3.4، و "بعض األيام"تشير إلى  3.3إلى  2.6و " نادرا"إلى   

 
 

  تعليمية النشطة األفي  تكرار مشاركتھمأولياء األمور عن  ما قاله
متوسط عدد المرات التي تحدث 

  إلى المعلم أو المديرفيھا 
متوسط عدد المرات التي يتم 
  فيھا حضور األنشطة الصفية

عدد المرات التي يتم فيھا إشراك أولياء "
 ً  "األمور في األنشطة المختارة سنويا

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  0.4  1.2

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة 0.2  1.9

  مدارس مستقلة 0.4  1.6
 مدارس دولية 0.3 2.6

المرحلة ابتدائي 0.4  2.0
 

  إعدادي  0.3  1.8
 ثانوي 0.3  1.7

 جميع المدارس  0.4 1.7
   .تم حساب ھذه المتوسطات باستخدام أوزان قيم مستنبطة ومالئمة لفئات المستجيبين من أجل الحصول على تقديرات تدل على األرقام الحقيقية

  
 

 آراء أولياء األمور حول مدى رضاھم عن مستوى التواصل مع المدرسة   
معدل الرضى 
 بوجه عام 

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة
  الرضى  

 "جودة تواصل المدرسة معھم"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %61 %17 3.5

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %64 %17 3.6

  مدارس مستقلة %69 %13 3.7

 مدارس دولية %69 %13 3.7

المرحلة ابتدائي %69 %14 3.7
 

 إعدادي %67 %14 3.7

 ثانوي %64 %16 3.6

 جميع المدارس %67 %14 3.7
ذين تتكون من الرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ى  ال اروا إل م أش ر راضين"أنھ ر راضين "أو " غي غي

تشير  2.5إلى  1.8، " تام رضىعدم "تشير إلى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ."تماما
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضىعدم "إلى 
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  ولياء األمور وتفاعلھم مع المدرسةمشاركة أ
 

 ] حسب نوع المدرسة[توقعات المدرسة من أولياء أمور الطلبة   
جميع 
 المدارس

وزارة التعليم   عربية خاصة مستقلة دولية
  والتعليم العالي

  أموراً معينةنسبة المدارس التي تتوقع "
 " من أولياء أمور الطلبة 

  إخبار المدرسة بمشاكل الطالب المنزلية %67 %57 %67 %89 %69
 إخبار المدرسة بمشاكل الطالب مع زمالئه  %91 %100 %95 %97 %94

  إخبار المعلم إذا كان الطالب لديه مشاكل في الدراسة %92 %100 %100 %100 %97
  مساعدة أبنائھم في الواجبات المنزلية %83 %79 %85 %89 %84
  تقديم مساعدات مالية للمدرسة %32 %19 %62 %14 %38
  برامج المدرسة/ التطوع في مشاريع %52 %43 %87 %73 %66
  االستجابة لطلبات المدرسة %88 %93 %99 %95 %93
  حضور الفعاليات المتعلقة بالمدرسة %84 %93 %95 %97 %91
  حضور مقابالت مع المعلمين بشأن أبنائھم %93 %93 %95 %97 %94
  مشاھدة صفوف أبنائھم %72 %46 %89 %41 %70
  حضور اجتماعات أولياء األمور %92 %100 %97 %92 %94
 
 

 ] حسب المرحلة الدراسية[توقعات المدرسة من أولياء أمور الطلبة 
جميع 
 المدارس

  نسبة المدارس التي تتوقع أموراً معينة"  ابتدائي  إعدادي ثانوي
 " من أولياء أمور الطلبة

  إخبار المدرسة بمشاكل الطالب المنزلية %71 %69 %69 %69
 إخبار المدرسة بمشاكل الطالب مع زمالئه  %96 %93 %90 %94
  إخبار المعلم إذا كان الطالب لديه مشاكل في الدراسة %99 %96 %95 %97
  مساعدة أبنائھم في الواجبات المنزلية %86 %89 %82 %84
  تقديم مساعدات مالية للمدرسة %35 %33 %42 %38
  برامج المدرسة/ التطوع في مشاريع %63 %71 %73 %66
  االستجابة لطلبات المدرسة %92 %97 %95 %93
  حضور الفعاليات المتعلقة بالمدرسة %93 %91 %91 %91
  المعلمين بشأن أبنائھمحضور مقابالت مع  %94 %94 %92 %94
  مشاھدة صفوف أبنائھم %71 %59 %55 %70
  حضور اجتماعات أولياء األمور %94 %96 %94 %94

 

 مستوى مشاركة أولياء األمور في تعليم أبنائھم   بآراء المديرين عن رضاھم 
نسبة الموافقة 

 بوجه عام 
  نسبة 

 عدم الموافقة
  نسبة

  الموافقة  
  أولياء األمور يشاركون في تعليم أبنائھم 

 في ھذه المدرسة

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %68 %19 3.7

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %75 %7 3.9

  مدارس مستقلة %73 %7 4.0

 مدارس دولية %68 %8 4.0

المرحلة ابتدائي %73 %11 3.9
 

 إعدادي %69 %10 3.9

 ثانوي %61 %15 3.7

 جميع المدارس %70 %12 3.9
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد
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 مستوى دعم أولياء األمور للتعليم عن رضاھم بآراء المديرين 
  نسبة الرضى 
 بوجه عام 

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة 
  الرضى 

 "دعم أولياء األمور في مدرستك لتعليم الطلبة"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %68 %19 3.7

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %79 %4 3.9

  مدارس مستقلة %73 %14 3.8

 مدارس دولية %78 %8 3.9

المرحلة ابتدائي %75 %12 3.9
 

 إعدادي %74 %9 3.9

 ثانوي %63 %19 3.6

 جميع المدارس %72 %14 3.8
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

 
 

 رضاھم عن مستوى دعم أولياء األمور للتعليم    عنآراء المعلمين 
  نسبة الرضى

 بوجه عام  
  نسبة 

 عدم الرضى
  نسبة 

  الرضى 
 "دعم أولياء األمور في مدرستك لتعليم الطلبة"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %47 %25 3.3

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %58 %20 3.5

  مدارس مستقلة %59 %18 3.6

 مدارس دولية %65 %11 3.7

المرحلة ابتدائي %58 %19 3.5
 

 إعدادي %57 %19 3.5

 ثانوي %54 %18 3.5

 جميع المدارس %55 %20 3.5
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالرضىالنسبة المئوية لعدم، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  للرضىالنسبة المئوية  ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الكلي فإن الرضىلمستوى بالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام رضىعدم "تشير إل ى  1.8، " ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."تام رضى" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "رضىوال عدم  رضىال "تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

  
 

 ] حسب نوع المدرسة[وصف أولياء األمور لمشاركاتھم في أوجه أنشطة مختلفة في المدرسة   
جميع 
 المدارس

وزارة التعليم  عربية خاصة مستقلة دولية
  والتعليم العالي

عدد المرات التي يشارك فيھا أولياء األمور في "
 "ًأنشطة معينة في المدرسة سنويا

  المشاركة في مجلس أولياء األمور 1.2 0.9 1.5 1.0 1.3
 المشاركة في لجان المدرسة  0.4 0.3 0.6 0.5 0.5

  التطوع للمساعدة في الفصول الدارسية 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4
  أو المالية/المساعدة في األنشطة المدرسية و 0.8 0.8 1.1 1.0 1.0
  حضور فعاليات المدرسة 0.6 0.5 0.7 1.5 0.9

   .تم حساب ھذه المتوسطات باستخدام أوزان قيم مستنبطة ومالئمة لفئات المستجيبين من أجل الحصول على تقديرات تدل على األرقام الحقيقية  
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 ] حسب المرحلة الدراسية[مختلفة في المدرسة أوجه أنشطة في  موصف أولياء األمور لمشاركاتھ
جميع 
 المدارس

  عدد المرات التي يشارك فيھا أولياء األمور "  ابتدائي  إعدادي ثانوي
 ً  "في أنشطة معينة في المدرسة سنويا

  المشاركة في مجلس أولياء األمور 1.3 1.1 1.0 1.3
 المشاركة في لجان المدرسة  0.5 0.5 0.4 0.5

  في الفصول الدراسية التطوع للمساعدة 0.4 0.4 0.3 0.4
  أو المالية/المساعدة في األنشطة المدرسية و 1.1 1.0 0.8 1.0
  حضور فعاليات المدرسة 1.0 1.0 0.9 0.9

   .تم حساب ھذه المتوسطات باستخدام أوزان قيم مستنبطة ومالئمة لفئات المستجيبين من أجل الحصول على تقديرات تدل على األرقام الحقيقية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مجلسفيالمشاركة
األمورأولياء

فيالمشاركة
المدرسةلجان

فيللمساعدةالتطوع
الدراسيةالفصول

األنشطةفيالمساعدة
الماليةأوالمدرسية

فعالياتحضور
المدرسة

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

ً : أولياء األمور ]حسب نوع المدرسة[ عدد المرات التي يشارك فيھا أولياء األمور في أنشطة معينة في المدرسة سنويا
2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0

مجلسفيالمشاركة
األمورأولياء

فيالمشاركة
المدرسةلجان

فيللمساعدةالتطوع
الدراسيةالفصول

األنشطةفيالمساعدة
الماليةأوالمدرسية

فعالياتحضور
المدرسة

ابتدائي إعدادي ثانوي

]حسب المرحلة الدراسية[عدد المرات التي يشارك فيھا أولياء األمور في أنشطة معينة في المدرسة سنوياً :أولياء األمور

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0
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 في قرارات المدرسة    مشاركتھمآراء أولياء األمور عن 
نسبة الموافقة 

 بوجه عام 
  نسبة 

 عدم الموافقة
  نسبة

  الموافقة  
لدي سلطة في المدرسة عند اتخاذ المدرسة "

 "قرارات تتعلق بابني

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %40 %32 3.0

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %35 %36 2.9

  مدارس مستقلة %36 %33 3.0

 مدارس دولية %29 %37 2.8

المرحلة ابتدائي %35 %35 2.9
 

 إعدادي %35 %34 2.9

 ثانوي %33 %34 2.9

 جميع المدارس %36 %34 3.0
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  الموافقةالنسبة المئوية لعدم، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد

  
  
 

 ] حسب نوع المدرسة[تقرير المدرسة عن مشاركة أولياء األمور في أنشطتھا   
جميع 
 المدارس

وزارة التعليم   عربية خاصة  مستقلة دولية
  والتعليم العالي

  أولياء أمور الطلبةنسبة المدارس التي تتوقع من "
 "القيام بأمور معينة 

  حضور مجالس أولياء األمور %93 %97 %99 %76 %93
 زيادة المساعدات المالية للمدرسة  %26 %11 %63 %24 %35

  التطوع في الفصول %6 %26 %57 %52 %33
  المساعدة في برامج المدرسة األخرى %52 %53 %90 %64 %66
  المشاركة في لجان المدرسة %52 %26 %88 %36 %57
 اتخاذ قرار بشأن كيفية إنفاق ميزانية المدرسة %4 %5 %41 %9 %17
  تقديم النصح  في برامج مختلفة %51 %55 %96 %59 %67

 
 

  
 

 ] حسب المرحلة الدراسية[تقرير المدرسة عن مشاركة أولياء األمور في أنشطتھا 
جميع 
 المدارس

  المدارس التي تتوقع من أولياء أمور الطلبةنسبة "  ابتدائي  إعدادي ثانوي
 " بأمور معينة مالقيا 

  حضور مجالس أولياء األمور %92 %93 %88 %93
 زيادة المساعدات المالية للمدرسة  %34 %34 %38 %35

  التطوع في الفصول %35 %41 %28 %33
  المساعدة في برامج المدرسة األخرى %66 %67 %71 %66
  المشاركة في لجان المدرسة %57 %59 %61 %57
  اتخاذ قرار بشأن كيفية إنفاق ميزانية المدرسة %14 %21 %16 %17
  تقديم النصح  في برامج مختلفة %66 %66 %65 %67
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 آراء المديرين عن مشاركة أولياء األمور في المدرسة    

نسبة الموافقة 
 بوجه عام 

  نسبة 
 عدم الموافقة

  نسبة
  الموافقة  

 "أولياء أمور الطلبة مشاركين في ھذه المدرسة"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %33 %40 3.0

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %43 %36 3.0

  مدارس مستقلة %67 %12 3.8

 مدارس دولية %38 %30 3.3

المرحلة ابتدائي %41 %31 3.2
 

 إعدادي %51 %28 3.3

 ثانوي %43 %27 3.2

 جميع المدارس %47 %28 3.3
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد

 
 آراء المديرين عن ترحيب المدرسة بأولياء األمور    

نسبة الموافقة 
 بوجه عام 

  نسبة 
 عدم الموافقة

  نسبة 
  الموافقة 

 "أولياء األمور مرحب بھم في ھذه  المدرسة"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %100 %0 4.7

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %100 %0 4.8

  مستقلة مدارس %100 %0 4.9

 مدارس دولية %100 %0 4.8

المرحلة ابتدائي %100 %0 4.8
 

 إعدادي %100 %0 4.9

 ثانوي %100 %0 4.8

 جميع المدارس %100 %0 4.8
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد

 
 آراء المعلمين عن ترحيب المدرسة بأولياء األمور   

نسبة الموافقة 
 بوجه عام 

  نسبة 
 عدم الموافقة

  نسبة
  الموافقة  

 "أولياء األمور مرحب بھم في ھذه  المدرسة"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %90 %2 4.4

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %97 %0 4.6

  مدارس مستقلة %97 %1 4.7

 مدارس دولية %91 %3 4.4

المرحلة ابتدائي %93 %2 4.5
 

 إعدادي %93 %2 4.5

 ثانوي %93 %2 4.5

 جميع المدارس %93 %1 4.5
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد
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 آراء المديرين عن عالقة المعلمين بأولياء أمور الطلبة    
نسبة الموافقة 

 بوجه عام 
  نسبة 

 الموافقة عدم
  نسبة 

  الموافقة 
  معلمو المدرسة لديھم عالقات جيدة "

 "مع أولياء أمور الطلبة

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %96 %0 4.4

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %96 %0 4.5

  مدارس مستقلة %98 %0 4.6

 مدارس دولية %95 %3 4.5

المرحلة ابتدائي %97 %1 4.5
 

 إعدادي %97 %1 4.5

 ثانوي %94 %1 4.4

 جميع المدارس %96 %0 4.5
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد

  
  
 

 آراء المعلمين عن عالقتھم بأولياء أمور الطلبة    
نسبة الموافقة 

 بوجه عام 
  نسبة 

 عدم الموافقة
  نسبة 

  الموافقة 
  معلمو المدرسة لديھم عالقات جيدة "

 "مع أولياء أمور الطلبة

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %79 %5 4.1

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %92 %2 4.4

  مدارس مستقلة %91 %2 4.4

 مدارس دولية %81 %4 4.1

المرحلة ابتدائي %85 %3 4.2
 

 إعدادي %83 %4 4.2

 ثانوي %82 %4 4.2

 جميع المدارس %84 %3 4.2
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد
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  عن المدرسة أوجه الرضى
  

 آراء الطلبة بشأن رضاھم عن جودة مدارسھم    
  نسبة الرضى

 بوجه عام  
  نسبة 

 عدم الرضى
  نسبة

  الرضى  
 "ھذه المدرسة جيدة"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %71 %16 3.8

النوع
 

 مدارس عربية خاصة %68 %20 3.7

  مدارس مستقلة %75 %13 4.0

 مدارس دولية %72 %12 3.9

المرحلة ابتدائي %79 %11 4.1
 

  إعدادي %70 %15 3.8

 ثانوي %66 %17 3.7

 جميع المدارس  %73 %14 3.9
 ."غير راضين تماما"أو " غير راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالنسبة المئوية لعدم الرضى ، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  النسبة المئوية للرضى

عدم "تشير إلى  2.5إلى  1.8، " عدم رضى تام"تشير إلى  1.7إلى  1.0:  لمستوى الرضى الكلي فإنبالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم 
  ."رضى تام" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "ال رضى وال عدم رضى"تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

  

 آراء أولياء األمور حول مدى رضاھم عن التعليم الذي تقدمه المدرسة    
  نسبة الرضى

 بوجه عام  
  نسبة 

 عدم الرضى
  نسبة 

  الرضى 
 "يتلقى ابني تعليماً جيداً في ھذه المدرسة" 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %81 %7 4.0

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %78 %9 3.9

  مدارس مستقلة %78 %8 3.9

 مدارس دولية %81 %7 4.0

المرحلة ابتدائي %82 %6 4.0
 

 إعدادي %78 %8 3.9

 ثانوي %76 %9 3.9

 جميع المدارس %79 %7 4.0
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالنسبة المئوية لعدم الرضى، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  النسبة المئوية للرضى ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  لمستوى الرضى الكلي فإنبالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام"تشير إل ى  1.8، " عدم رضى ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."رضى تام" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "ال رضى وال عدم رضى"تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

 

 جودة المناھج التي تدرسھا المدرسة    رضاھم عن  حولآراء أولياء األمور 
  نسبة الرضى

 بوجه عام  
  نسبة 

 عدم الرضى
  نسبة

  الرضى  
 "التي تقدمھا المدرسةجودة المناھج "

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %77 %7 3.9

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %78 %8 3.9

  مدارس مستقلة %70 %11 3.7

 ةيلدومدارس  %80 %7 4.0

المرحلة ابتدائي %78 %8 3.9
 

 إعدادي %75 %9 3.9

 ثانوي %73 %10 3.8

 جميع المدارس %75 %9 3.9
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالنسبة المئوية لعدم الرضى، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  النسبة المئوية للرضى ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  الرضى الكلي فإن لمستوىبالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام"تشير إل ى  1.8، " عدم رضى ت ى  2.5إل عدم "تشير إل
  ."رضى تام" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "ال رضى وال عدم رضى"تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى
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    في مدارسھمرضاھم عن جودة التعليم  حولآراء الطلبة 

  الرضىنسبة 
 بوجه عام  

نسبة عدم 
 الرضى

  نسبة 
  الرضى 

 "تقدم ھذه المدرسة تعليماً جيداً لك" 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %75 %11 4.0

النوع
 

 مدارس عربية خاصة %72 %15 3.9

  مدارس مستقلة %77 %10 4.1

 مدارس دولية %80 %6 4.1

المرحلة ابتدائي %84 %7 4.3
 

  إعدادي %75 %10 4.0

 ثانوي %71 %12 3.8

 جميع المدارس  %77 %10 4.0
 ."غير راضين تماما"أو " غير راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالنسبة المئوية لعدم الرضى، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  النسبة المئوية للرضى

ى  2.5إلى  1.8، " عدم رضى تام"تشير إلى  1.7إلى  1.0:  لمستوى الرضى الكلي فإنبالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  عدم "تشير إل
  ."رضى تام" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "ال رضى وال عدم رضى"تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

  
    إعداد المدرسة لھم للعملرضاھم عن  حولآراء الطلبة 

  نسبة الرضى
 بوجه عام  

نسبة عدم 
 الرضى

  نسبة 
  الرضى 

 "ھذه المدرسة تقوم بإعدادك جيداً للعمل" 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %74 %13 4.0

النوع
 

 مدارس عربية خاصة %73 %16 3.9

  مدارس مستقلة %80 %9 4.1

 مدارس دولية %79 %7 4.1

المرحلة ابتدائي %84 %7 4.3
 

  إعدادي %76 %11 4.0

 ثانوي %71 %13 3.9

 جميع المدارس  %78 %10 4.1
 ."غير راضين تماما"أو " غير راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالنسبة المئوية لعدم الرضى، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  النسبة المئوية للرضى

ى  2.5إلى  1.8، " عدم رضى تام"تشير إلى  1.7إلى  1.0:  لمستوى الرضى الكلي فإنبالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  عدم "تشير إل
  ."رضى تام" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "ال رضى وال عدم رضى"إلى تشير  3.3إلى  2.6، "رضى

  
  إعداد المدرسة لھم ليكونوا أولياء أمور صالحين حولآراء الطلبة 

  نسبة الرضى
 بوجه عام  

نسبة عدم 
 الرضى

  نسبة 
  الرضى 

"صالحتقوم ھذه المدرسة بإعدادك جيداً لتصبح ولي أمر " 

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %76 %11 4.0

النوع
 

 مدارس عربية خاصة %74 %14 4.0

  مدارس مستقلة %78 %9 4.1

 مدارس دولية %57 %17 3.6

المرحلة ابتدائي %76 %11 4.1
 

  إعدادي %70 %13 3.9

 ثانوي %64 %15 3.7

 جميع المدارس  %74 %11 4.0
 ."غير راضين تماما"أو " غير راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالنسبة المئوية لعدم الرضى، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  النسبة المئوية للرضى

ى  2.5إلى  1.8، " عدم رضى تام"تشير إلى  1.7إلى  1.0:  لمستوى الرضى الكلي فإنبالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  عدم "تشير إل
  ."رضى تام" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "ال رضى وال عدم رضى"تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى
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    إعداد المدرسة لھم للمواطنةرضاھم عن  حولآراء الطلبة 

  نسبة الرضى
 بوجه عام  

نسبة عدم 
 الرضى

  نسبة 
  الرضى 

 " ً  "تقوم ھذه المدرسة بإعدادك جيداً لتصبح مواطناً صالحا

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %77 %11 4.1

النوع
 

 مدارس عربية خاصة %72 %16 3.9

  مدارس مستقلة %80 %9 4.2

 مدارس دولية %73 %8 4.0

المرحلة ابتدائي %81 %9 4.2
 

  إعدادي %75 %10 4.0

 ثانوي %71 %12 3.9

 جميع المدارس  %78 %10 4.1
 ."غير راضين تماما"أو " غير راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالنسبة المئوية لعدم الرضى، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  النسبة المئوية للرضى

ى  2.5إلى  1.8، " عدم رضى تام"تشير إلى  1.7إلى  1.0:  لمستوى الرضى الكلي فإنبالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  عدم "تشير إل
  ."رضى تام" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "ال رضى وال عدم رضى"تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

 
 آراء أولياء األمور عن رضاھم بشأن إعداد المدرسة ألبنائھم للمستقبل    

  نسبة الرضى
 بوجه عام  

  نسبة 
 عدم الرضى

  نسبة
  الرضى  

 "إعداد المدرسة البنك للمستقبل"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %75 %9 3.9

النوع 
 

 عربية خاصةمدارس  %72 %11 3.8

  مدارس مستقلة %76 %8 3.9

 مدارس دولية %74 %9 3.8

المرحلة ابتدائي %77 %8 3.9
 

 إعدادي %73 %10 3.8

 ثانوي %71 %11 3.8

 جميع المدارس %75 %9 3.9
ر راضين"أشاروا إلى أنھم  الذين تتكون منالنسبة المئوية لعدم الرضى، " راضين تماما"أو " راضين"تتكون من الذين أشاروا إلى أنھم  النسبة المئوية للرضى ا"أو " غي ر راضين تمام  ."غي

ى  1.7إلى  1.0:  لمستوى الرضى الكلي فإنبالنسبة   .لم تمثل في الجدول" ال راضين وال غير راضين"النسبة التي أشارت إلى أنھم  ام"تشير إل ى  1.8، " عدم رضى ت ى  2.5إل دم ع"تشير إل
  ."رضى تام" تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "رضى"تشير إلى  4.1إلى  3.4، "ال رضى وال عدم رضى"تشير إلى  3.3إلى  2.6، "رضى

 
 آراء الطلبة عن مدى فخرھم بمدرستھم    

نسبة الموافقة 
 بوجه عام 

  نسبة 
 عدم الموافقة

  نسبة
  الموافقة 

 "الطلبة فخورون بمدرستھم"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %65 %18 3.7

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %62 %23 3.6

  مدارس مستقلة %71 %13 3.9

 مدارس دولية %60 %14 3.6

المرحلة ابتدائي %73 %12 4.0
 

 إعدادي %63 %16 3.7

 ثانوي %57 %19 3.5

 جميع المدارس %67 %15 3.8
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد
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 مدرسة    حبھم للآراء الطلبة عن مدى 
نسبة الموافقة 

 بوجه عام 
  نسبة 

 عدم الموافقة
  نسبة

  الموافقة  
 "مدرستي أحب"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %69 %16 3.8

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %63 %23 3.6

  مدارس مستقلة %67 %17 3.7

 مدارس دولية %64 %14 3.7

المرحلة ابتدائي %74 %13 4.0
 

 إعدادي %63 %18 3.6

 ثانوي %59 %19 3.5

 المدارسجميع  %67 %17 3.7
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: فقة الكليلمستوى الموابالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد

 
 
 

 آراء أولياء األمور عن مدى استمتاع أبنائھم بالمدرسة    
نسبة الموافقة 

 بوجه عام 
  نسبة 

 عدم الموافقة
  نسبة 

  الموافقة 
 "يستمتع ابني بالذھاب إلى المدرسة"

 وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس  %75 %11 3.9

النوع 
 

 مدارس عربية خاصة %74 %10 3.9

  مدارس مستقلة %73 %11 3.9

 مدارس دولية %82 %6 4.1

المرحلة ابتدائي %81 %7 4.1
 

 إعدادي %75 %10 3.9

 ثانوي %70 %12 3.8

 جميع المدارس %75 %10 3.9
ة "ال أوافق تماما"أو " ال أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية لعدم الموافقة، "أوافق تماما"أو " أوافق"تتكون من الذين كانت إجاباتھم  النسبة المئوية للموافقة بة المئوي ، والنس

رأي " تشير إلى 3.3إلى  2.6و ، "عدم موافقة" تشير إلى 2.5إلى  1.8، "عدم موافقة تامة"تشير إلى  1.7إلى  1.0: لمستوى الموافقة الكليبالنسبة  .التي قدمت إجابة محايدة لم تمثل في الجدول
    ."موافقة تامة"تشير إلى  5.0إلى  4.2، و "موافقة"تشير إلى   4.1إلى  3.4، "محايد
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   2009-2008إلى  2005-2004عن األعوام من جوانب مختارة في معلومات مقارنة 

  
  

2009إلى  2004مؤھالت المعلمين الرسمية في التدريس من   

  نسبة المعلمين الحاصلين على مؤھل"
 "رسمي في التدريس 

 النسبة في
2004-2005  

 النسبة في
2005-2006  

 النسبة في
2006-2007  

 النسبة في
2007-2008  

 النسبة في
2008-2009  

 النوع

 68% %68 %67 %66  %69مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي
 70% %74 %72 %65 %75مدارس عربية خاصة

 62% %61 %62 %61 %78مدارس مستقلة
 81% ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بياناتمدارس دولية

 المرحلة

 69% %63 %64 %63 %67إبتدائي
 72% %68 %69 %70 %70إعدادي
 73% %71 %69 %70 %71ثانوي

 68% 66% %66 %65 %69 جميع المدارس
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ابتدائيةمدارس إعداديةمدارس ثانويةمدارس

]حسب المرحلة الدراسية[نسبة المعلمين الحاصلين على مؤھل رسمي في التدريس 
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     2009إلى  2004المدراء حول رضاھم عن جودة تدريس معلمي المدرسة من  آراء

  الرضى بوجه عام"المھارات التدريسية وقدرات معلمي المدرسة"
 2005- 2004 في 

  الرضى بوجه عام
 2006- 2005 في 

  الرضى بوجه عام
 2007- 2006في  

  الرضى بوجه عام
  2008- 2007 في 

  الرضى بوجه عام
  2009- 2008في 

 النوع

 4.3 4.1 4.1 4.0 4.0مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي
 4.3 4.5 4.4 4.5 4.4مدارس عربية خاصة

 4.2 4.1 4.1 4.2 4.4مدارس مستقلة
 4.4 ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بياناتمدارس دولية

 المرحلة

 4.3 4.3 4.3 4.3 4.1إبتدائي
 4.3 4.0 4.2 4.0 3.9إعدادي
 4.3 4.1 4.1 4.0 4.2ثانوي

  4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 جميع المدارس
  .تشير إلى الرضى التام 5.0إلى  4.2الرضى، وتشير إلى  4.1إلى  3.4تشير إلى ال راضي وال غير راض ٍ، ومن  3.3إلى  2.6تشير إلى عدم الرضى، ومن  2.5إلى  1.8تشير إلى عدم الرضى التام، ومن  1.7إلى  1من  :بوجه عامرضىال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]نوع المدرسة حسب[رضى مدراء المدارس عن جودة تدريس معلمي المدرسة 

الرضى التام

الرضى

ال راضي
وال غير راضٍ 

الرضى عدم

عدم الرضى التام

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

ابتدائيةمدارس إعداديةمدارس ثانويةمدارس

]حسب المرحلة الدراسية[رضى مدراء المدارس عن جودة تدريس معلمي المدرسة 

الرضى التام

الرضى

ال راضي
وال غير راضٍ 

الرضى عدم

عدم الرضى التام
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     2009إلى  2004من استقالليتھم آراء المدارء حول 

  أستطيع في مدرستي تغيير األمور التي "
 "ھي بحاجة إلى تغيير

  الموافقة بوجه عام
 2005-2004في   

  الموافقة بوجه عام
 2006- 2005في  

  الموافقة بوجه عام
 2007- 2006في  

  الموافقة بوجه عام
  2008- 2007في  

  الموافقة بوجه عام
  2009- 2008في 

 النوع

 4.1 4.0 3.8 3.8 3.4مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي
 4.5 4.3 4.3 4.4 3.7مدارس عربية خاصة

 4.3 4.3 4.3 4.6 4.8مدارس مستقلة
 4.5 ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بياناتدوليةمدارس 

 المرحلة

 4.3 4.1 4.0 4.1 3.6إبتدائي
 4.4 4.1 3.9 4.0 3.5إعدادي
 4.3 4.2 3.8 4.0 3.4ثانوي

  4.3 4.1 4.0 4.1 3.9 جميع المدارس
   .تشير إلى الموافقة التامة 5.0إلى  4.2تشير إلى الموافقة، و 4.1إلى  3.4تشير إلى ال موافق وال غير موافق، ومن  3.3إلى  2.6تشير إلى عدم الموافقة، ومن  2.5إلى  1.8التامة، ومن تشير إلى عدم الموافقة  1.7إلى  1من  :بوجه عامالموافقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]نوع المدرسة حسب" [أستطيع في مدرستي تغيير األمور التي ھي بحاجة إلى تغيير: " آراء المدارء 

الموافقة التامة

الموافقة

ال موافق
وال غير موافق

عدم الموافقة

عدم الموافقة 
التامة

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

ابتدائيةمدارس إعداديةمدارس ثانويةمدارس

]المرحلة الدراسية حسب" [أستطيع في مدرستي تغيير األمور التي ھي بحاجة إلى تغيير : " آراء المدراء 

الموافقة التامة

الموافقة

ال موافق
وال غير موافق

عدم الموافقة

عدم الموافقة 
التامة
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     2009إلى  2004المدرسة من آراء المعلمين حول رضاھم عن قيادة 

 "جودة قيادة المدرسة"
  الرضى بوجه عام

 2005- 2004في  
  الرضى بوجه عام

 2006- 2005في  
 الرضى بوجه عام 

 2007- 2006في 
 الرضى بوجه عام 

  2008- 2007في 
  الرضى بوجه عام

  2009- 2008في 

 النوع

 4.0 4.0 3.9 3.9 4.1مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي
 4.1 4.0 3.9 3.9 4.0مدارس عربية خاصة

 4.4 4.3 4.2 4.2 4.1مدارس مستقلة
 3.6 ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بياناتمدارس دولية

 المرحلة

 4.0 4.1 4.0 4.0 4.1إبتدائي
 4.0 4.2 4.0 4.0 4.1إعدادي
 4.0 4.2 4.0 4.0 4.1ثانوي

المدارسجميع   4.1 4.0 4.0 4.1 4.1  
تشير إلى الرضى  5.0إلى  4.2تشير إلى الرضى، و 4.1إلى  3.4تشير إلى ال راضي وال غير راض ٍ، ومن  3.3إلى  2.6تشير إلى عدم الرضى، ومن  2.5إلى  1.8تشير إلى عدم الرضى التام، ومن  1.7إلى  1من  :بوجه عامرضىال

  .التام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]نوع المدرسة حسب[رضى المعلمين عن قيادة المدرسة 

الرضى التام

الرضى

ال راضي
وال غير راضٍ 

عدم الرضى

عدم الرضى التام

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

ابتدائيةمدارس إعداديةمدارس ثانويةمدارس

]المرحلة الدراسية حسب[رضى المعلمين عن قيادة المدرسية 

الرضى التام

الرضى

ال راضي
وال غير راضٍ 

عدم الرضى

عدم الرضى التام
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     2009إلى  2004من األخذ بآرائھم في قرارات المدرسة آراء المعلمين حول 

 "آرائي مھمة في اتخاذ قرارات المدرسة"
  الموافقة بوجه عام

 2005- 2004في  
  الموافقة بوجه عام

 2006- 2005في  
  الموافقة بوجه عام

 2007- 2006في  
  الموافقة بوجه عام

  2008- 2007في  
  الموافقة بوجه عام

  2009- 2008في 

 النوع

 3.4 3.5 3.5 3.4 3.6مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي
 3.6 3.6 3.4 3.5 3.6مدارس عربية خاصة

 3.7 3.6 3.5 3.5 3.6مدارس مستقلة
 3.3 ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بياناتمدارس دولية

 المرحلة

 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4إبتدائي
 3.5 3.6 3.5 3.4 3.5إعدادي
 3.5 3.7 3.5 3.4 3.5ثانوي

  3.5 3.6 3.5 3.4 3.6 جميع المدارس
  .تشير إلى الموافقة التامة 5.0إلى  4.2تشير إلى الموافقة، و 4.1إلى  3.4إلى ال موافق وال غير موافق، ومن تشير  3.3إلى  2.6تشير إلى عدم الموافقة، ومن  2.5إلى  1.8تشير إلى عدم الموافقة التامة، ومن  1.7إلى  1من  :بوجه عامالموافقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة" [مھمة في اتخاذ قرارات المدرسة آرائي: "آراء المعلمين 

الموافقة التامة

الموافقة

ال موافق
وال غير موافق

عدم الموافقة

عدم الموافقة 
التامة

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

ابتدائيةمدارس إعداديةمدارس ثانويةمدارس

]حسب المرحلة الدراسية" [آرائي مھمة في اتخاذ قرارات المدرسة : "آراء المعلمين 

الموافقة التامة

الموافقة

ال موافق
وال غير موافق

عدم الموافقة

عدم الموافقة 
التامة
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     2009إلى  2004من ما إذا كانت المدرسة مكاناً منظماً للعمل آراء المعلمين حول 

 "جيد للعملالمدرسة مكان منظم بشكل " 
الموافقة بوجه عام 

 2005- 2004في 
 الموافقة بوجه عام

 2006- 2005في  
 الموافقة بوجه عام

 2007- 2006في  
 الموافقة بوجه عام

  2008- 2007في  
 الموافقة بوجه عام

  2009- 2008في 

 النوع

 4.0 4.0 3.9 3.9 3.3مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي
 4.1 3.9 3.8 3.9 3.2مدارس عربية خاصة

 4.3 4.2 4.1 4.1 3.4مدارس مستقلة
 3.6 ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بياناتمدارس دولية

 المرحلة

 4.0 4.0 4.0 4.0 3.3إبتدائي
 4.0 4.1 4.0 3.9 3.3إعدادي
 4.0 4.1 4.0 4.0 3.4ثانوي

  4.0 4.1 4.0 4.0 3.3 جميع المدارس
   .تشير إلى الموافقة التامة 5.0إلى  4.2تشير إلى الموافقة، و 4.1إلى  3.4تشير إلى ال موافق وال غير موافق، ومن  3.3إلى  2.6تشير إلى عدم الموافقة، ومن  2.5إلى  1.8تشير إلى عدم الموافقة التامة، ومن  1.7إلى  1من  :بوجه عامالموافقة

    

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة" [المدرسة مكان منظم بشكل جيد للعمل : "المعلمين  آراء

الموافقة التامة

الموافقة

ال موافق 
وال غير موافق

عدم الموافقة

عدم الموافقة 
التامة

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

ابتدائيةمدارس إعداديةمدارس ثانويةمدارس

]حسب المرحلة الدراسية" [مكان منظم بشكل جيد للعمل  المدرسة: "آراء المعلمين 

الموافقة التامة

الموافقة

ال موافق
غير موافق وال

عدم الموافقة

عدم الموافقة 
التامة
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     2009إلى  2004المعلمون عن الوقت المخصص للتطوير المھني من ما قاله 

الذي يتم قضاؤه سنوياً في) بالساعات(الوقت "
 "التطوير المھني

  معدل الوقت في
2004-2005 

  معدل الوقت في
2005-2006 

  معدل الوقت في
2006-2007 

  معدل الوقت في
2007-2008  

  معدل الوقت في
2008-2009  

 النوع

 22.2 18.5 19.0 14.3 7.2وزارة التعليم والتعليم العاليمدارس 
 31.5 25.0 20.4 19.1 7.6مدارس عربية خاصة

 84.9 85.6 96.5 87.6 17.7مدارس مستقلة
 46.5ال توجد بياناتال توجد بياناتال توجد بياناتال توجد بياناتمدارس دولية

 المرحلة

 49.7 38.9 37.4 28.7 8.0إبتدائي
 48.9 42.9 39.1 27.3 8.9إعدادي
 42.7 44.0 33.8 28.8 8.6ثانوي

  49.5 42.5 39.1 29.8 8.3 جميع المدارس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة[المخصص للتطوير المھني للمعلمين  الوقت
ساعة  100 

ساعة  80 

ساعة  60 

ساعة  40 

ساعة  20 

ساعة  0 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
ابتدائيةمدارس إعداديةمدارس ثانويةمدارس

]حسب المرحلة الدراسية[الوقت المخصص للتطوير المھني للمعلمين 
ساعة  100 

ساعة  80 

ساعة  60 

ساعة  40 

ساعة  20 

ساعة  0 
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    2009إلى  2005آراء المعلمين حول رضاھم عن جودة التطوير المھني من 

  الرضى بوجه عام"المدرسةجودة التطوير المھني الذي تقدمه ھذه "
 2006- 2005في  

  الرضى بوجه عام 
 2007- 2006في 

  الرضى بوجه عام 
  2008- 2007في 

  الرضى بوجه عام
  2009- 2008في 

 النوع

 3.5 3.8 3.4 3.4مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي
 3.6 3.5 3.2 3.4مدارس عربية خاصة

 4.2 4.2 4.1 4.1مدارس مستقلة
 3.5 ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بياناتدولية مدارس

 المرحلة

 3.7 3.7 3.5 3.5إبتدائي
 3.7 3.8 3.6  3.5إعدادي
 3.7 3.8 3.5 3.4ثانوي

  3.7 3.7 3.6 3.5 جميع المدارس
 4.2تشير إلى الرضى، و 4.1إلى  3.4تشير إلى ال راضي وال غير راض ٍ، ومن  3.3إلى  2.6الرضى، ومن تشير إلى عدم  2.5إلى  1.8تشير إلى عدم الرضى التام، ومن  1.7إلى  1من  :بوجه عام رضىال

  .تشير إلى الرضى التام 5.0إلى 

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]المدرسة حسب نوع[ رضى المعلمين عن جودة التطوير المھني

الرضى التام

الرضى

ال راضي
غير راضٍ  وال

عدم الرضى

عدم الرضى 
التام

 

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

ابتدائيةمدارس إعداديةمدارس ثانويةمدارس

]الدراسية حسب المرحلة[رضى المعلمين عن جودة التطوير المھني 

الرضى التام

الرضى

ال راضي
وال غير راضٍ 

عدم الرضى

عدم الرضى 
التام
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     2009إلى  2004من  آراء الطلبة حول تشجيع المعلمين لھم

 "يشجعني المعلمون لبذل أقصى جھدي"
  الموافقة بوجه عام

 2005- 2004في  
  الموافقة بوجه عام

 2006- 2005في  
 الموافقة بوجه عام 

 2007- 2006في 
 الموافقة بوجه عام 

  2008- 2007في 
  الموافقة بوجه عام

  2009- 2008في 

 النوع

 4.0 4.0 4.1 4.0 3.4مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي
 4.0 4.1 4.1 4.0 3.4مدارس عربية خاصة

 4.0 4.1 4.2 4.2 3.6مدارس مستقلة
 4.2 ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بيانات

 المرحلة

 4.3 4.3 4.3 4.3 3.6إبتدائي
 4.0 4.0 4.1 4.0 3.3إعدادي
 3.9 3.8 3.9 3.7 3.0ثانوي

  4.1 4.1 4.1 4.1 3.4 جميع المدارس
  .تشير إلى الموافقة التامة 5.0إلى  4.2تشير إلى الموافقة، و 4.1إلى  3.4تشير إلى ال موافق وال غير موافق، ومن  3.3إلى  2.6تشير إلى عدم الموافقة، ومن  2.5إلى  1.8تشير إلى عدم الموافقة التامة، ومن  1.7إلى  1من  :بوجه عامالموافقة

  
   

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة" [يشجعني المعلمون لبذل أقصى جھدي  : "آراء الطلبة 

الموافقة التامة

الموافقة

ال موافق
وال غير موافق

عدم الموافقة

عدم الموافقة 
التامة

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

ابتدائيةمدارس إعداديةمدارس ثانويةمدارس

]حسب المرحلة الدراسية" [أقصى جھدي  يشجعني المعلمون لبذل: " آراء الطلبة 

الموافقة التامة

الموافقة

ال موافق
وال غير موافق

عدم الموافقة

عدم الموافقة
التامة
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     2009إلى  2004األنشطة المدرسية من  آراء الطلبة حول رضاھم عن مدى تنوع

 "مدى تنوع األنشطة المتوفرة في المدرسة"
  الرضى بوجه عام

 2005- 2004في  
  الرضى بوجه عام

 2006- 2005في  
 الرضى بوجه عام 

 2007- 2006في 
  الرضى بوجه عام

  2008- 2007في  
  الرضى بوجه عام

  2009- 2008في 

 النوع

 3.6 3.6 3.6 3.6 3.4العالي مدارس وزارة التعليم والتعليم
 3.5 3.6 3.6 3.5 3.0مدارس عربية خاصة

 3.9 3.9 4.0 4.1 4.0مدارس مستقلة
 3.7 ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بياناتمدارس دولية

 المرحلة

 4.0 4.2 4.2 4.1 ال توجد بياناتإبتدائي
 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6إعدادي
 3.4 3.3 3.2 3.1 3.2ثانوي

  3.7 3.7 3.7 3.7 3.4 جميع المدارس
.الرضى التام تشير إلى 5.0إلى  4.2تشير إلى الرضى، و 4.1إلى  3.4تشير إلى ال راضي وال غير راض ٍ، ومن  3.3إلى  2.6تشير إلى عدم الرضى، ومن  2.5إلى  1.8تشير إلى عدم الرضى التام، ومن  1.7إلى  1من  :بوجه عامرضىال

لمدارس وزراة التربية والتعليم والمدارس العربية الخاصة والمدارس المستقلة وجميع المدارس ال 2005-2004توفرت البيانات فقط لطلبة المرحلتين اإلعدادية والثانوية، لذلك فبيانات العام الدراسي  2005-2004يرجى مالحظة أنه في عام
  .إلبتدائيةتتضمن إجابات طلبة المرحلة ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة[المدرسية  رضى الطلبة عن تنوع األنشطة

الرضى التام

الرضى

ال راضي
وال غير راضٍ 

عدم الرضى

عدم الرضى 
التام

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

ابتدائيةمدارس إعداديةمدارس ثانويةمدارس

]حسب المرحلة الدراسية[المدرسية  رضى الطلبة عن تنوع األنشطة

الرضى التام

الرضى

ال راضي
وال غير راضٍ 

عدم الرضى

عدم الرضى 
التام
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     2009إلى  2004كمبيوترات المدرسة من 

 "معدل عدد الطلبة لكل كمبيوتر في المدرسة"
  المعدل في

2005-2006 
  المعدل في

2006-2007 
  المعدل في

2007-2008  
  المعدل في

2008-2009  

 النوع

 12.0 10.6 15.6 15.7مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي
 20.4 24.1 25.6 22.2مدارس عربية خاصة

 5.4 7.4 7.7 7.9مدارس مستقلة
 8.6 ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بياناتمدارس دولية

 المرحلة

 8.3 10.9 11.8 12.9إبتدائي
 6.9 8.5 11.4 13.4إعدادي
 7.9 8.8 13.4 12.7ثانوي

 7.5 9.4 11.8 12.9 جميع المدارس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة[ معدل عدد الطلبة لكل كمبيوتر في المدرسة
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0

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

ابتدائيةمدارس إعداديةمدارس ثانويةمدارس

]حسب المرحلة الدراسية[معدل عدد الطلبة لكل كمبيوتر في المدرسة 
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     2009إلى  2004آراء الطلبة حول رضاھم عن جاھزية أجھزة الكمبيوتر من 

  توفر أجھزة الكمبيوتر الستخدام"
 "الطلبة في المدرسة 

  الرضى بوجه عام
2005- 2004في  

  الرضى بوجه عام
 2006- 2005في  

 الرضى بوجه عام 
 2007- 2006 في

 الرضى بوجه عام 
  2008- 2007في 

  الرضى بوجه عام
  2009- 2008في 

 النوع

 3.6 3.7 3.6 3.6 3.8مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي
 3.4 3.6 3.5 3.4 3.3مدارس عربية خاصة

 4.0 4.1 4.2 4.3 4.5مدارس مستقلة
 3.6 ال توجد بيانات بيانات ال توجد ال توجد بيانات ال توجد بياناتمدارس دولية

 المرحلة

 3.9 4.1 4.1 4.0 ال توجد بياناتإبتدائي
 3.7 3.9 3.8 3.7 3.9إعدادي
 3.4 3.4 3.4 3.3 3.8ثانوي

  3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 جميع المدارس
تشير إلى الرضى 5.0إلى  4.2تشير إلى الرضى، و 4.1إلى  3.4تشير إلى ال راضي وال غير راض ٍ، ومن  3.3إلى  2.6الرضى، ومن تشير إلى عدم  2.5إلى  1.8تشير إلى عدم الرضى التام، ومن  1.7إلى  1من  :بوجه عامرضىال

زراة التربية والتعليم والمدارس العربية الخاصة والمدارس المستقلة وجميعلمدارس و 2005-2004توفرت البيانات فقط لطلبة المرحلتين اإلعدادية والثانوية، لذلك فبيانات العام الدراسي  2005-2004يرجى مالحظة أنه في عام  .التام
  .المدارس ال تتضمن إجابات طلبة المرحلة اإلبتدائية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة[في المدرسة  رضى الطلبة عن توفر أجھزة الكمبيوتر الستخدامھم

الرضى التام

راضي

ال راضي
وال غير راضٍ 

عدم الرضى

عدم الرضى 
التام

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
ابتدائيةمدارس إعداديةمدارس ثانويةمدارس

]حسب المرحلة الدراسية[رضى الطلبة عن توفر أجھزة الكمبيوتر الستخدامھم في المدرسة     

الرضى التام

راضي

ال راضي 
وال غير راضٍ 

عدم الرضى

عدم الرضى 
التام
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  2009إلى  2004في اختبارات التقييم التربوي الشامل من ) بشكل عام(معدل درجات اللغة العربية 

 
  الدرجات في

2004-2005 
  الدرجات في

2005-2006 
  الدرجات في 

2006-2007 
  الدرجات في

2007-2008  
  الدرجات في

2008-2009  

 458 457 460 463 480 4الصف 
 476 475 479 480 491 5الصف 
 499 492 491 500 515 6الصف 
 517 498 501 512 520 7الصف 
 522 511 498 516 525 8الصف 
 534 523 521 528 523 9الصف 
 521 523 508 537 551 10الصف 
 529 534 522 549 568 11الصف 

ً ألداء الطلبة ، فكلما زادت الدرجة كلما كان ذلك مؤشراً على مستوى أداء 900إلى  250تم تصميم مقياس الدرجات بحيث تكون درجة كل طالب تتراوح بين  ، مما يعطي مقياس الدرجات مؤشراً واسعا
  . مع بعضھا البعض بشكل مباشرونظراً ألن لكل مادة مقياس درجات مختلف لذلك ال يمكن مقارنة درجات ھذه المواد . أقوى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

الصف 4 الصف 5 الصف 6 الصف 7

الصف 8 الصف 9 الصف 10 الصف 11

]المدارس المستقلة [في اختبارات التقييم التربوي الشامل ) بشكل عام(معدل درجات اللغة العربية 
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  2009إلى  2004في اختبارات التقييم التربوي الشامل من ) بشكل عام(معدل درجات اللغة اإلنجليزية 

 
  الدرجات في

2004-2005 
  الدرجات في

2005-2006 
  الدرجات في

2006-2007 
  الدرجات في

2007-2008  
  الدرجات في

2008-2009  

 514 517 512 496 517 4الصف 
 527 529 511 510 519 5الصف 
 532 530 523 517 528 6الصف 
 534 526 523 519 525 7الصف 
 534 531 517 526 536 8الصف 
 545 534 536 531 540 9الصف 
 544 543 541 547 560 10الصف 
 551 551 550 556 568 11الصف 

ً ألداء الطلبة ، فكلما زادت الدرجة كلما كان ذلك مؤشراً على مستوى أداء 900إلى  250الدرجات بحيث تكون درجة كل طالب تتراوح بين تم تصميم مقياس  ، مما يعطي مقياس الدرجات مؤشراً واسعا
  .بشكل مباشرونظراً ألن لكل مادة مقياس درجات مختلف لذلك ال يمكن مقارنة درجات ھذه المواد مع بعضھا البعض . أقوى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

الصف 4 الصف 5 الصف 6 الصف 7

الصف 8 الصف 9 الصف 10 الصف 11

]المدارس المستقلة[في اختبارات التقييم التربوي الشامل ) بشكل عام( معدل درجات اللغة اإلنجليزية

600

580

560

540

520

500

480

460

440

420

400



  2009 - 2008التعليم في مدارس قطر 

125 
 

  
  

  2009إلى  2004في اختبارات التقييم التربوي الشامل من ) بشكل عام(معدل درجات الرياضيات 

 
  الدرجات في

2004-2005 
  الدرجات في

2005-2006 
  الدرجات في

2006-2007 
  الدرجات في

2007-2008  
  الدرجات في

2008-2009  

 449 452 427 444 490 4الصف 
 500 514 493 503 521 5الصف 
 486 512 495 521 532 6الصف 
 478 471 480 493 519 7الصف 
 506 492 476 510 525 8الصف 
 497 488 479 500 524 9الصف 
 686 725 712 711 710 10الصف 
 664 660 677 705 743 11الصف 

ونظراً . ، مما يعطي مقياس الدرجات مؤشراً واسعاً ألداء الطلبة ، فكلما زادت الدرجة كلما كان ذلك مؤشراً على مستوى أداء أقوى900إلى  250تتراوح بين  تم تصميم مقياس الدرجات بحيث تكون درجة كل طالب
ن مادة الرياضيات لھا قواعد درجات مختلفة لكل صف، وبالتالي ال يمكن مقارنة عالوة على ذلك، فإ.  ألن لكل مادة مقياس درجات مختلف لذلك ال يمكن مقارنة درجات ھذه المواد مع بعضھا البعض بشكل مباشر

  .الدرجات بين الصفوف بشكل مباشر

  
   

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

الصف 4 الصف 5 الصف 6 الصف 7

الصف 8 الصف 9 الصف 10 الصف 11

]المدارس المستقلة[ في اختبارات التقييم التربوي الشامل) بشكل عام(الرياضيات  معدل درجات
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أن نتائج الرياضيات في اختبارات التقييم التربوي الشامل ال يمكن مقارنتھا عبر الصفوف يرجى مالحظة
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  2009إلى  2004في اختبارات التقييم التربوي الشامل من ) بشكل عام(معدل درجات العلوم 

 
  الدرجات في

2004-2005 
  الدرجات في

2005-2006 
  الدرجات في 

2006-2007 
  الدرجات في 

2007-2008  
  الدرجات في

2008-2009  

 503 483 464 480 527 4الصف 
 502 500 477 496 521 5الصف 
 488 487 478 510 534 6الصف 
 478 456 474 482 532 7الصف 
 493 483 462 514 534 8الصف 
 494 479 475 479 503 9الصف 
 649 632 631 649 700 10الصف 
 621 612 622 633 668 11الصف 

ونظراً ألن  .، مما يعطي مقياس الدرجات مؤشراً واسعاً ألداء الطلبة ، فكلما زادت الدرجة كلما كان ذلك مؤشراً على مستوى أداء أقوى900إلى  250تم تصميم مقياس الدرجات بحيث تكون درجة كل طالب تتراوح بين 
عالوة على ذلك، فإن مادة العلوم لھا قواعد درجات مختلفة لكل صف، وبالتالي ال يمكن مقارنة الدرجات بين  .لكل مادة مقياس درجات مختلف لذلك ال يمكن مقارنة درجات ھذه المواد مع بعضھا البعض بشكل مباشر

  .الصفوف بشكل مباشر
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الصف 4 الصف 5 الصف 6 الصف 7

الصف 8 الصف 9 الصف 10 الصف 11

]المدارس المستقلة[في اختبارات التقييم التربوي الشامل ) بشكل عام(العلوم  معدل درجات
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أن نتائج العلوم في اختبارات التقييم التربوي الشامل ال يمكن مقارنتھا عبر الصفوف يرجى مالحظة 
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     2009إلى  2004ما قاله الطلبة عن معدالت الغياب من 

  معدل أيام الغياب عن المدرسة"
 "كما أخبر عنھا الطلبة 

  النسبة في
2004-2005 

  النسبة في
2005-2006 

  النسبة في
2006-2007 

  النسبة في
2007-2008  

  النسبة في
2008-2009  

 النوع

 15% %13 %13 %14 %12مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي
  15% %15 %15 %16 %13مدارس عربية خاصة

  16% %13 %13 %11 %7مدارس مستقلة
  12% ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بياناتمدارس دولية

 المرحلة

  15% %15 %16 %16 %14إبتدائي
  14% %12 %12 %11 %9إعدادي
  14% % 13  %11 %12 %11ثانوي

  15% %13 %13 %13 %12 جميع المدارس
    .باستخدام أوزان قيم مستنبطة ومالئمة لفئات المستجيبين من أجل الحصول على تقديرات تدل على األرقام الحقيقية النسبتم حساب ھذه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة[معدل أيام غياب الطلبة عن المدرسة 
20%
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0%
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ابتدائيةمدارس إعداديةمدارس ثانويةمدارس

]حسب المرحلة الدراسية[معدل أيام غياب الطلبة عن المدرسة 
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    2009إلى  2004المدرسة معھم من آراء أولياء األمور حول رضاھم عن تواصل 

 "مدى تواصل المدرسة معھم"
 الرضى بوجه عام 

 2005- 2004في 
  الرضى بوجه عام

 2006- 2005في  
 الرضى بوجه عام 

 2007- 2006في 
 الرضى بوجه عام 

  2008- 2007في 
  الرضى بوجه عام

  2009- 2008في 

 النوع

 3.5 3.7 3.6 3.5 3.6مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي
 3.6 3.7 3.8 3.7 3.7مدارس عربية خاصة

 3.7 3.9 3.9 3.7 3.9مدارس مستقلة
 3.7 ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بياناتمدارس دولية

 المرحلة

 3.7 3.8 3.8 3.7 3.8إبتدائي
 3.7 3.8 3.7 3.6 3.6إعدادي
 3.6 3.6 3.5 3.4 3.3ثانوي

  3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 جميع المدارس
   .تشير إلى الرضى التام 5.0إلى  4.2تشير إلى الرضى، و 4.1إلى  3.4تشير إلى ال راضي وال غير راض ٍ، ومن  3.3إلى  2.6تشير إلى عدم الرضى، ومن  2.5إلى  1.8تشير إلى عدم الرضى التام، ومن  1.7إلى  1من  :بوجه عامرضىال

  
   

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]المدرسة حسب نوع[رضى أولياء األمور عن تواصل المدرسة معھم 

الرضى التام

الرضى

ال راضي
وال غير راضٍ 

الرضى عدم

عدم الرضى 
التام

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

ابتدائيةمدارس إعداديةمدارس ثانويةمدارس

]حسب المرحلة الدراسية[رضى أولياء األمور عن تواصل المدرسة معھم 

الرضى التام

الرضى

ال راضي
وال غير راضِ 

عدم الرضى

عدم الرضى 
التام
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    2009إلى  2004آراء أولياء األمور عن إشراكھم في قرارات المدرسة من 

  لدي سلطة في قرارات المدرسة"
 "التي تتعلق بإبني 

  الموافقة بوجه عام
 2005- 2004في  

 الموافقة بوجه عام 
 2006- 2005في 

  الموافقة بوجه عام
 2007- 2006في  

  الموافقة بوجه عام
  2008- 2007في  

  الرضى بوجه عام
  2009- 2008في 

 النوع

 3.0 3.3 3.3 3.1 2.8مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي
 2.9 3.2 3.2 3.1 2.9مدارس عربية خاصة

 3.0 3.2 3.2 3.0 2.8مدارس مستقلة
 2.8 ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بياناتمدارس دولية

 المرحلة

 2.9 3.2 3.2 3.1 2.9إبتدائي
 2.9 3.3 3.3 3.1 2.8إعدادي
 2.9 3.2 3.2 3.1 2.9ثانوي

  3.0 3.2 3.2 3.1 2.9 جميع المدارس
   .تشير إلى الموافقة التامة 5.0إلى  4.2تشير إلى الموافقة، و 4.1إلى  3.4تشير إلى ال موافق وال غير موافق، ومن  3.3إلى  2.6تشير إلى عدم الموافقة، ومن  2.5إلى  1.8تشير إلى عدم الموافقة التامة، ومن  1.7إلى  1من  :بوجه عامالموافقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة" [لدي سلطة في قرارات المدرسة التي تتعلق بإبني: " األمور  أولياء

الموافقة التامة

الموافقة

ال موافق
وال غير موافق

عدم الموافقة

عدم الموافقة 
التامة

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

ابتدائيةمدارس إعداديةمدارس ثانويةمدارس

]حسب المرحلة الدراسية[ "لدي سلطة في قرارات المدرسة التي تتعلق بإبني: " أولياء األمور 

الموافقة التامة

الموافقة

ال موافق
وال غير موافق

عدم الموافقة

عدم الموافقة 
التامة
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    2009إلى  2004آراء أولياء األمور عن كيفية تعامل المدرسة مع أبنائھم من 

 "كيفية تعامل المدرسة مع أبنائھم"
  الرضى بوجه عام

 2005- 2004في  
 الرضى بوجه عام 

 2006- 2005في 
  الرضى بوجه عام

 2007- 2006في  
 الرضى بوجه عام 

  2008- 2007في 
  الرضى بوجه عام

  2009- 2008في 

 النوع

 4.0 4.2 4.2 3.9 4.0مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي
 3.9 4.1 4.1 3.9 4.0مدارس عربية خاصة

 4.0 4.1 4.2 4.0 4.2مدارس مستقلة
 4.0 ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بياناتمدارس دولية

 المرحلة

 4.0 4.2 4.2 4.0 4.1إبتدائي
 3.9 4.1 4.1 3.9 4.0إعدادي
 3.9 4.0 4.0 3.8 3.8ثانوي

  4.0 4.1 4.2 3.9 4.0 جميع المدارس
 .تشير إلى الرضى التام 5.0إلى  4.2تشير إلى الرضى، و 4.1إلى  3.4تشير إلى ال راضي وال غير راض ٍ، ومن  3.3إلى  2.6تشير إلى عدم الرضى، ومن  2.5إلى  1.8التام، ومن تشير إلى عدم الرضى  1.7إلى  1من  :بوجه عامرضىال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة[مع أبنائھم  رضى أولياء األمور عن كيفية تعامل المدرسة

الرضى التام

الرضى

ال راضي
وال غير راضٍ 

عدم الرضى

عدم الرضى 
التام

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

ابتدائيةمدارس إعداديةمدارس ثانويةمدارس

]حسب المرحلة الدراسية[رضى أولياء األمور عن كيفية تعامل المدرسة مع أبنائھم 

الرضى التام

الرضى

ال راضي
وال غير راضٍ 

عدم الرضى

عدم الرضى 
التام



  2009 - 2008التعليم في مدارس قطر 

131 
 

  
  

    2009إلى  2004آراء الطلبة عن رضاھم عن مدارسھم من 

 "مدرستي جيدة"
 الرضى بوجه عام 

 2005- 2004في 
 الرضى بوجه عام 

 2006- 2005في 
 الرضى بوجه عام 

 2007- 2006في 
  الرضى بوجه عام

  2008- 2007في  
  الرضى بوجه عام

  2009- 2008في 

 النوع

 3.8 3.8 3.8 3.7 3.8مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي
 3.7 3.7 3.7 3.5 3.7مدارس عربية خاصة

 4.0 3.9 4.0 4.1 4.3مدارس مستقلة
 3.9 ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بياناتمدارس دولية

 المرحلة

 4.1 4.2 4.1 4.1 4.2إبتدائي
 3.8 3.7 3.7 3.7 3.6إعدادي
 3.7 3.6 3.6 3.5 3.5ثانوي

  3.9 3.8 3.8 3.8 3.9 جميع المدارس
   .تشير إلى الرضى التام 5.0إلى  4.2تشير إلى الرضى، و 4.1إلى  3.4تشير إلى ال راضي وال غير راض ٍ، ومن  3.3إلى  2.6تشير إلى عدم الرضى، ومن  2.5إلى  1.8تشير إلى عدم الرضى التام، ومن  1.7إلى  1من  :بوجه عامرضىال

  
    

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة[رضى الطلبة عن مدارسھم 

الرضى التام

الرضى

ال راضي
وال غير راضٍ 

عدم الرضى

عدم الرضى 
التام

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

ابتدائيةمدارس إعداديةمدارس ثانويةمدارس

]حسب المرحلة الدراسية[رضى الطلبة عن مدارسھم 

الرضى التام

الرضى

ال راضي
وال غير راضٍ 

عدم الرضى

 عدم الرضى
التام
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    2009إلى  2004الذي تقدمه مدارسھم من آراء الطلبة حول رضاھم عن جودة التعليم 

 "ھل تقدم لك المدرسة تعليماً جيداً "
 الرضى بوجه عام 

 2005- 2004في 
  الرضى بوجه عام

 2006- 2005في  
  الرضى بوجه عام

 2007- 2006في  
 الرضى بوجه عام 

  2008- 2007في 
  الرضى بوجه عام

  2009- 2008في 

 النوع

 4.0 4.0 4.0 3.9 3.8العاليمدارس وزارة التعليم والتعليم 
 3.9 3.9 3.9 3.8 3.7مدارس عربية خاصة

 4.1 4.1 4.2 4.2 4.4مدارس مستقلة
 4.1 ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بياناتمدارس دولية

 المرحلة

 4.3 4.3 4.3 4.3 ال توجد بياناتإبتدائي
 4.0 3.9 4.0 3.9 4.0إعدادي
 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7ثانوي

  4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 جميع المدارس
الرضىتشير إلى  5.0إلى  4.2تشير إلى الرضى، و 4.1إلى  3.4تشير إلى ال راضي وال غير راض ٍ، ومن  3.3إلى  2.6تشير إلى عدم الرضى، ومن  2.5إلى  1.8تشير إلى عدم الرضى التام، ومن  1.7إلى  1من  :بوجه عامرضىال

لمدارس وزراة التربية والتعليم والمدارس العربية الخاصة والمدارس المستقلة وجميع 2005-2004البيانات توفرت فقط لطلبة المرحلتين اإلعدادية والثانوية، لذلك فبيانات العام الدراسي  2005-2004يرجى مالحظة أنه في عام  .التام
  .بتدائيةالمدارس ال تتضمن إجابات طلبة المرحلة اإل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة[الطلبة عن جودة التعليم الذي تقدمه مدارسھم  رضى

الرضى التام

الرضى

ال راضي
وال غير راضٍ 

عدم الرضى

عدم الرضى 
التام

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

ابتدائيةمدارس إعداديةمدارس ثانويةمدارس

]حسب المرحلة الدراسية[رضى الطلبة عن جودة التعليم الذي تقدمه مدارسھم 

الرضى التام

الرضى

ال راضي
وال غير راضٍ 

عدم الرضى

الرضى  عدم
التام
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    2009إلى  2004آراء الطلبة عن استمتاعھم بالمدرسة من 

 "أستمتع بالذھاب إلى المدرسة "
 الموافقة بوجه عام 

 2005- 2004في 
 الموافقة بوجه عام 

 2006- 2005في 
 الموافقة بوجه عام 

 2007- 2006في 
  الموافقة بوجه عام

  2008- 2007في  
  الموافقة بوجه عام

  2009- 2008في 

 النوع

 3.8 3.7 3.8 3.9 4.0مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي
 3.6 3.6 3.6 3.9 3.8مدارس عربية خاصة

 3.7 3.7 3.7 4.0 4.0مدارس مستقلة
 3.7 ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بياناتمدارس دولية

 المرحلة

 4.0 4.0 4.0 4.1 4.2إبتدائي
 3.6 3.6 3.6 3.9 3.8إعدادي
 3.5 3.5 3.5 3.7 3.5ثانوي

  3.7 3.7 3.7 3.9 3.9 جميع المدارس
   .تشير إلى الموافقة التامة 5.0إلى  4.2تشير إلى الموافقة، و 4.1إلى  3.4إلى ال موافق وال غير موافق، ومن تشير  3.3إلى  2.6تشير إلى عدم الموافقة، ومن  2.5إلى  1.8تشير إلى عدم الموافقة التامة، ومن  1.7إلى  1من  :بوجه عامالموافقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة[ "أستمتع بالذھاب إلى المدرسة: " آراء الطلبة 

الموافقة التامة

الموافقة

ال موافق
وال غير موافق

عدم الموافقة

عدم الموافقة 
التامة

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

ابتدائيةمدارس إعداديةمدارس ثانويةمدارس

]حسب المرحلة الدراسية" [أستمتع بالذھاب إلى المدرسة : "  آراء الطلبة

الموافقة التامة

الموافقة

ال موافق
وال غير موافق

عدم الموافقة

عدم الموافقة 
التامة
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    2009إلى  2004آراء أولياء األمور عن استمتاع أبنائھم بالمدرسة من 

 "يستمتع ابني بالذھاب إلى المدرسة"
الموافقة بوجه عام 

 2005- 2004في 
الموافقة بوجه عام 

 2006- 2005في 
 الموافقة بوجه عام

 2007- 2006في  
 الموافقة بوجه عام

  2008- 2007في  
 الموافقة بوجه عام

  2009- 2008في 

 النوع

 3.9 4.1 4.1 3.8 4.2مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي
 3.9 4.0 4.1 3.6 4.2مدارس عربية خاصة

 3.9 4.1 4.1 3.9 4.3مدارس مستقلة
 4.1 ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بياناتمدارس دولية

 المرحلة

 4.1 4.2 4.3 4.0 4.3إبتدائي
 3.9 4.0 4.0 3.7 4.1إعدادي
 3.8 3.8 3.8 3.5 3.9ثانوي

  3.9 4.1 4.1 3.8 4.2 جميع المدارس
   .تشير إلى الموافقة التامة 5.0إلى  4.2تشير إلى الموافقة، و 4.1إلى  3.4تشير إلى ال موافق وال غير موافق، ومن  3.3إلى  2.6تشير إلى عدم الموافقة، ومن  2.5إلى  1.8تشير إلى عدم الموافقة التامة، ومن  1.7إلى  1من  :بوجه عامالموافقة

  
    

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة" [يستمتع ابني بالذھاب إلى المدرسة : " األمور  آراء أولياء

الموافقة التامة

الموافقة

ال موافق
وال غير موافق

عدم الموافقة

عدم الموافقة 
التامة

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

ابتدائيةمدارس إعداديةمدارس ثانويةمدارس

]حسب المرحلة الدراسية" [يستمتع ابني بالذھاب إلى المدرسة "  :آراء أولياء األمور

الموافقة التامة

الموافقة

ال موافق
وال غير موافق

عدم الموافقة

عدم الموافقة 
التامة
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    2009إلى  2004األمور بشأن رضاھم عن جودة التعليم الذي تقدمه المدرسة من آراء أولياء 

 "يتلقى ابني تعليماً جيداً في ھذه المدرسة"
  الرضى بوجه عام 

 2005- 2004في 
  الرضى بوجه عام

 2006- 2005في  
  الرضى بوجه عام

 2007- 2006في  
  الرضى بوجه عام 

  2008- 2007في 
  الرضى بوجه عام

  2009- 2008في 

 النوع

 4.0 4.1 4.1 3.9 4.1مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي
 3.9 4.0 4.0 3.9 4.1مدارس عربية خاصة

 3.9 4.1 4.2 4.1 4.4مدارس مستقلة
 4.0 ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بياناتمدارس دولية

 المرحلة

 4.0 4.1 4.2 4.0 4.2إبتدائي
 3.9 4.0 4.1 4.0 4.0إعدادي
 3.9 3.9 3.9 3.8 3.9ثانوي

  4.0 4.1 4.1 4.0 4.1 جميع المدارس
   .تشير إلى الرضى التام 5.0إلى  4.2تشير إلى الرضى، و 4.1إلى  3.4تشير إلى ال راضي وال غير راض ٍ، ومن  3.3إلى  2.6تشير إلى عدم الرضى، ومن  2.5إلى  1.8تشير إلى عدم الرضى التام، ومن  1.7إلى  1من  :بوجه عامرضىال

  
  
  
  

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

العاليوالتعليمالتعليموزارة خاصةعربية مستقلة دولية

]حسب نوع المدرسة[ عن جودة التعليم الذي تقدمه المدرسة رضى أولياء األمور

الرضى التام

الرضى

ال راضي
وال غير راضٍ 

عدم الرضى

عدم الرضى 
التام

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

ابتدائيةمدارس إعداديةمدارس ثانويةمدارس

]حسب المرحلة الدراسية[رضى أولياء األمور عن جودة التعليم الذي تقدمه المدرسة 

الرضى التام

الرضى

ال راضي
وال غير راضٍ 

عدم الرضى

عدم الرضى 
التام
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Foreword

This statistical compendium is designed to provide those who are involved in, and others 
who are interested in, school education in Qatar with an array of summary information 
about Qatar’s schools, principals, and its students and their parents.

The compendium provides an overview of many important aspects of Qatar’s schools and is 
designed to provide readers with an understanding of schooling in Qatar as well as being a 
useful data source. The information is extensive, but indicative, in nature. It allows for the 
identification of what is similar as well as that which is different between the stages and 
types of schools operating.

This year’s edition is the fifth one in the series has been produced annually since 2005. 
It contains the latest information covering the 2008-09 school-year for the same aspects 
which were reported in the 2007-08 school-year edition.

I commend this collection to you and also take the opportunity of particularly recognising 
the efforts of officers of the School Evaluation Office, Data Collection & Management Office 
and Communications Office who contributed in many different and substantial ways to the 
collection, compilation and preparation of the material for this publication.

Adel Al Sayed
Director
Evaluation Institute
Supreme Education Council
Qatar,  December 2009
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Introductory and explanatory notes

The information is presented in a series of tables and displays that are intended to 
be essentially self-explanatory and self-contained. Some shaping of the data has 
been undertaken in order to simplify and standardise the presentation and facilitate 
understanding. As such, readers are urged to be careful in drawing any conclusions and 
also to refer the notes accompanying the tables to better understand the table entries.

Apart from the first table, the tabulations and the selected pictorial presentations typically 
provide separate information based on the three stages of schooling (primary, preparatory 
and secondary) and on four school types (referred to as Ministry of Education, Private 
Arabic, Independent and International) as well as for schools of these types overall. For 
ease of presentation the abbreviations MoE, PA, Ind and Int have been used for the four 
types respectively within the graphical displays.

The first table provides data on the numbers of schools, teachers, and students in Qatar as 
a in terms of six school types (viz the four types indicated above plus the Community and 
the Other categories. The rest of the tables do not include information from the Community 
schools and no detailed data surveys were carried out in these schools. However, data 
from the Other schools (ie Qatar Leadership Academy and Aspire Academy for Sports 
Excellence) were collected and has been incorporated for presentation purposes within the 
Ministry of Education schools’ data.

Care should be taken particularly when examining the data presented by school stage as 
there are many situations where respondents, and their information, relate to more than one 
stage. In such instances the respondents’ data contributes to all of the stages to which they 
pertain. Thus, for example, teachers who work in both primary and preparatory schooling 
stages will be reported separately in each of the primary and the preparatory categories. For 
this reason, the information presented by school stage may not always seem to be consistent 
with the totals or overall figures as it may well be based on multiply-allocated cases and/or 
responses

The main sources for information selected for presentation in this report are listed and 
briefly outlined in the following table.
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Main data sources: 2008-09 Schools Statistical Overview

Data Source Date Collected Collection Method

DC&M School Enumeration October to December 2008 School records

DC&M School Profile October to December 2008 School visit

QCSS School Questionnaire December 2008 Computer assisted interview

QCSS Principal Questionnaire December 2008 Computer assisted interview

QCSS Parent Questionnaire February 2009 Paper surveys completed at home

QCEA Student Assessment March to April 2009 Standardized tests administered in classroom

QCSS Student Questionnaire March to April 2009 Paper surveys completed in classroom

QCSS Teacher Questionnaire May to June 2009 Computer assisted questionnaire

DC&M Data Collection and Management; QCSS Qatar Comprehensive School Surveys; QCEA Qatar Comprehensive Educational Assessment.

The bulk of these data covers the 2008-09 school-year and has been independently 
compiled by the Evaluation Institute based on a variety of data sources. The data are 
presented essentially as provided by the various respondents; they represent what the 
respondents think, feel and report and have not been filtered and/or verified. In one sense 
verification occurs through triangulation: by juxtaposing the various perspectives on 
the same concept from different groups (eg parents, principals and teachers have each 
independently provided their views about what was transpiring with respect to parent-
school involvement). Similarly, it should also be noted that some of the descriptive 
information presented are simply signifying the feature’s purported existence (as reported 
by the school itself) and no judgement has been made about the veracity or indeed the 
actual quality or fitness-for-purpose of the feature.

Examining the data sources table above, it can be seen that the information comes from a 
range of approaches and data sources ensuring that the description of the schools involved 
are not dependent upon a single viewpoint, and that the information is broad and robust. 
The student questionnaires were only administered to students in Grades 4 to 12 inclusive 
so any data which are reported as being sourced from ‘primary stage students’ is, in fact, 
only from those students in Grades 4 to 6 inclusive.
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It is also important to note, as indicated, that the data are sourced from various times in the 
2008-09 school-year and thus are a little dated and do not depict a single fixed situation 
nor necessarily the present situation with respect to schools. Schools are dynamic entities 
with their resources, students, staff and operations undergoing change. However, whilst not 
necessarily currently accurate, these data are usefully indicative and over time, together 
with up-to-date schools information serves to inform conversations and considerations 
about schooling in Qatar. Whilst not definitive, collectively they provide a rich depiction of 
Qatar’s school education contexts.

It should be noted that, as most data have been presented in rounded form, the individual 
component percentages will not always sum to 100%. In addition, there will be occasions 
where the individual components sum to less than 100% with this occurring where not 
all response categories for a particular area were chosen for reporting within the tables. 
In addition, there will be instances where the data genuinely exist, but they are shown as 
0% or 0 in the table because the actual values are so small that rounding has reduced the 
presentation figure to zero.

This is the fifth report of this nature; the inaugural report presented data from the 2004-05 
school-year and reports have been issued annually since then. This current report contains 
the same tables and displays as those in last year’s edition. However, prior to that, whereas 
the information presented is similar to that previously presented, some minor changes in 
content or presentation have occurred (particularly when compared to the inaugural 2004-
05 report). These differences have arisen as a consequence of refinements to data collection 
instruments and/or variations in data availability. The overall pervading similarity of 
presentation allows interested readers to compare the contents across the five reports to 
gain an understanding of the broad changes that may have occurred over time.

The report also contains a number of tables, which have been compiled and displays 
which have been created on selected aspects, which present the information over the five 
(or occasionally less) years in which the data were available. These selected aspects have 
been chosen for their interest and relevance as useful indicators of effective schools and 
schooling They have been presented in order to facilitate comparison of these specific key 
aspects and to help identify potential trends.
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Schools 
 
 
 
 
 
 
 

Overall numbers of all schools, teachers and students in Qatar 

 School 
Numbers 

Teacher 
Numbers 

Student 
Numbers 

T
yp

e 

Ministry of Education 93 4975 30493 
Private Arabic 29 790 8987 
Independent 85 4506 49900 
International 42 2757 25227 
Community 41 2076 34981 
Other 2 71 260 

S
ta

ge
 Primary 202 10629 83534 

Preparatory 129 7438 35795 
Secondary 113 6970 30519 

All Schools 292 15175 149848 
 
 
 
 
 
 
 
 

 School enrolment practices [by school type] 
Frequency of use of selected criteria in 

determining students’ enrolment at the school 
Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Residence in a particular area 2.8 2.2 2.8 1.3 2.5 
Student’s gender 2.9 2.9 3.0 1.3 2.7 
Student’s academic performance record 2.1 2.5 1.8 2.5 2.1 
Passing an entrance test 1.2 2.4 1.3 2.4 1.5 
Student requires a special program 1.9 2.1 2.4 2.1 2.1 
Student has siblings enrolled at the school 1.5 2.4 2.5 2.5 2.1 
Student’s nationality 1.3 1.3 2.6 1.1 1.7 
Student’s religion 1.4 1.5 1.6 1.2 1.4 
Student’s behavioural record 1.8 2.7 1.7 2.4 2.0 
Parent’s ability to pay  1.5 2.0 1.6 2.1 1.7 
Availability of space at the school 2.2 2.8 2.9 2.8 2.6 
The entries in the table represent averages of reported occurrences. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.6 indicating ‘never’; 1.7 to 2.3 
indicating ‘sometimes’; and, 2.4 to 3.0 indicating ‘always’. 
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School enrolment practices [by school stage] 
Frequency of use of selected criteria in 

determining students’ enrolment at the school 
Primary Preparatory Secondary 

All 
Schools 

Residence in a particular area 2.4 2.2 2.2 2.5 
Student’s gender 2.5 2.5 2.5 2.7 
Student’s academic performance record 2.1 2.3 2.2 2.1 
Passing an entrance test 1.6 1.6 1.6 1.5 
Student requires a special program 2.1 2.3 2.2 2.1 
Student has siblings enrolled at the school 2.1 2.1 2.1 2.1 
Student’s nationality 1.6 1.7 1.6 1.7 
Student’s religion 1.4 1.4 1.4 1.4 
Student’s behavioural record 2.0 2.1 2.2 2.0 
Parent’s ability to pay  1.7 1.7 1.6 1.7 
Availability of space at the school 2.6 2.6 2.7 2.6 

The entries in the table represent averages of reported occurrences. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.6 indicating ‘never’; 1.7 to 2.3 
indicating ‘sometimes’; and, 2.4 to 3.0 indicating ‘always’. 
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Principals 
 
 
 
 
 
 
 

Principals’ gender 

 Percentage 
Male 

Percentage 
Female 

T
yp

e 

Ministry of Education 32% 68% 
Private Arabic 39% 61% 
Independent 31% 69% 
International 44% 56% 

S
ta

ge
 Primary 26% 74% 

Preparatory 51% 49% 
Secondary 52% 48% 

All Schools 34% 66% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principals’ age 

Age in years 
Average 

Age 

T
yp

e 

Ministry of Education 48.0 
Private Arabic 49.4 
Independent 43.1 
International 48.0 

S
ta

ge
 Primary 46.9 

Preparatory 46.4 
Secondary 46.9 

All Schools 46.5 
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Principals’ nationality 

 Percentage 
Qatari 

Percentage 
Other 
Arab 

Percentage 
Non-Arab 

T
yp

e 

Ministry of Education 99% 0% 1% 
Private Arabic 11% 89% 0% 
Independent 95% 3% 1% 
International 11% 30% 59% 

S
ta

ge
 Primary 67% 19% 15% 

Preparatory 64% 17% 19% 
Secondary 66% 17% 18% 

All Schools 74% 16% 10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principals’ qualification levels 

Highest level of education 
completed 

Percentage Below a
Bachelors Degree 

Percentage 
Bachelors 

Degree 

Percentage Above a
Bachelors Degree 

T
yp

e 

Ministry of Education 7% 79% 14% 
Private Arabic 14% 54% 32% 
Independent 5% 65% 31% 
International 11% 38% 51% 

S
ta

ge
 Primary 9% 63% 28% 

Preparatory 9% 60% 31% 
Secondary 6% 61% 33% 

All Schools 8% 65% 27% 
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Principals’ education-related qualifications 
Proportions of principals with 

education-related qualifications 
Percentage With Formal 
Teaching Qualifications 

 

Percentage With Formal School
Leadership Qualifications 

T
yp

e 

Ministry of Education 67% 40% 
Private Arabic 54% 39% 
Independent 80% 67% 
International 71% 51% 

S
ta

ge
 Primary 70% 47% 

Preparatory 72% 56% 
Secondary 72% 49% 

All Schools 71% 51% 
 
 
 

Principals’ experience in school positions 
Average years in school 

positions 
As a Principal/Deputy

in Present School 
As Principal/Deputy

in Any School 
As a Teacher 
in Any School 

T
yp

e 

Ministry of Education 8.0 13.9 9.8 
Private Arabic 10.7 12.4 9.5 
Independent 4.0 7.2 8.8 
International 5.5 11.7 15.6 

S
ta

ge
 Primary 6.5 11.1 10.7 

Preparatory 7.2 12.1 11.6 
Secondary 6.9 12.5 11.2 

All Schools 6.5 11.1 10.3 
 
 
 

 

Below Bachelor 
degree

Bachelor degree Above Bachelor 
degree

MoE PA Ind Int
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Principal self-rating: English language skills 

“Level of language skills” Listening Speaking Reading Writing 

T
yp

e 

Ministry of Education 3.3 3.1 3.2 3.1 
Private Arabic 3.4 3.3 3.5 3.5 
Independent 4.0 3.7 3.8 3.5 
International 4.8 4.7 4.8 4.7 

S
ta

ge
 Primary 3.9 3.7 3.8 3.7 

Preparatory 4.0 3.8 3.9 3.7 
Secondary 3.9 3.7 3.7 3.6 

All Schools 3.8 3.6 3.7 3.5 
The entries in the table represent averages of reported occurrences. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.7 indicating ‘very 
low’; 1.8 to 2.5 indicating ‘low’; 2.6 to 3.3 indicating ‘moderate’; 3.4 to 4.1 indicating ‘good’; and, 4.2 to 5.0 indicating ‘excellent’. 

 
 
 
 
 

 Principals’ current professional development 

Principals who undertook professional 
development in the previous year 

Percentage of Principals 

T
yp

e 

Ministry of Education 50% 
Private Arabic 33% 
Independent 99% 
International 62% 

S
ta

ge
 Primary 63% 

Preparatory 67% 
Secondary 70% 

All Schools 67% 



Schools and Schooling in Qatar 2008-09 Report 

7 

Teachers 
 
 
 

Teachers’ gender 

 Percentage 
Male 

Percentage 
Female 

T
yp

e 
Ministry of Education 31% 69% 
Private Arabic 50% 50% 
Independent 29% 71% 
International 25% 75% 

S
ta

ge
 Primary 20% 80% 

Preparatory 42% 58% 
Secondary 43% 57% 

All Schools 31% 69% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teachers’ age 

Age in years 
Average 

Age 

T
yp

e 

Ministry of Education 40.1 
Private Arabic 39.0 
Independent 33.9 
International 38.5 

S
ta

ge
 Primary 36.6 

Preparatory 38.1 
Secondary 40.1 

All Schools 37.5 
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Teachers’ nationality 

 Percentage 
Qatari 

Percentage 
Other 
Arab 

Percentage 
Non-Arab 

T
yp

e 

Ministry of Education 64% 35% 1% 
Private Arabic 0% 99% 1% 
Independent 24% 70% 6% 
International 0% 31% 68% 

S
ta

ge
 Primary 37% 43% 20% 

Preparatory 19% 55% 27% 
Secondary 19% 56% 25% 

All Schools 35% 51% 14% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teachers’ educational qualifications 
Highest level of education 

completed
Percentage Below a
Bachelors Degree 

Percentage 
Bachelors Degree 

Percentage Above a 
Bachelors Degree 

T
yp

e 

Ministry of Education 3% 79% 17% 
Private Arabic 13% 69% 17% 
Independent 6% 73% 21% 
International 13% 47% 40% 

S
ta

ge
 Primary 10% 70% 20% 

Preparatory 6% 64% 30% 
Secondary 5% 62% 33% 

All Schools 7% 71% 23% 
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Teachers’ formal teaching qualifications 
Percentage of teachers with 

formal teaching qualifications
Percentage 
of Teachers 

T
yp

e 

Ministry of Education 68% 
Private Arabic 70% 
Independent 62% 
International 81% 

S
ta

ge
 Primary 69% 

Preparatory 72% 
Secondary 73% 

All Schools 68% 
 
 

Principal opinion: satisfaction with teachers subject preparation 
“The subject preparation of the 

school’s teachers” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 87% 3% 4.2 
Private Arabic 89% 4% 4.2 
Independent 93% 2% 4.3 
International 92% 0% 4.4 

S
ta

ge
 Primary 90% 3% 4.3 

Preparatory 92% 2% 4.3 
Secondary 87% 3% 4.2 

All Schools 90% 2% 4.2 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 
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Principal opinion: satisfaction with instructional quality of school’s teachers 
“The instructional skills and abilities 

of the school’s teachers” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 95% 2% 4.3 
Private Arabic 93% 7% 4.3 
Independent 88% 2% 4.2 
International 89% 0% 4.4 

S
ta

ge
 Primary 90% 2% 4.3 

Preparatory 93% 3% 4.3 
Secondary 91% 4% 4.3 

All Schools 91% 2% 4.3 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 
 

Teacher opinion: satisfaction with prior subject preparation of students 
“The prior subject preparation of the 

students you have” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 59% 20% 3.5 
Private Arabic 61% 21% 3.5 
Independent 64% 16% 3.7 
International 59% 16% 3.5 

S
ta

ge
 Primary 64% 15% 3.6 

Preparatory 59% 20% 3.5 
Secondary 56% 21% 3.4 

All Schools 61% 18% 3.6 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 
 

Teachers’ teaching experience 
Teachers who are teaching a 

course or subject for the first time
Percentage 
of Teachers 

T
yp

e 

Ministry of Education 7% 
Private Arabic 13% 
Independent 13% 
International 21% 

S
ta

ge
 Primary 15% 

Preparatory 12% 
Secondary 12% 

All Schools 12% 
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Teachers’ years of teaching experience 

 
Average Years of Teaching 

Experience 

T
yp

e 
Ministry of Education 14.7 
Private Arabic 13.0 
Independent 8.8 
International 11.7 

S
ta

ge
 Primary 10.7 

Preparatory 12.3 
Secondary 14.7 

All Schools 11.9 
 
 
 

Teachers’ native language 

Native language of teachers Percentage Arabic
Language 

Percentage English
Language

Percentage Other 
Language 

T
yp

e 

Ministry of Education 99% 1% 0% 
Private Arabic 99% 1% 0% 
Independent 95% 2% 3% 
International 32% 49% 19% 

S
ta

ge
 Primary 80% 14% 6% 

Preparatory 74% 19% 7% 
Secondary 75% 19% 7% 

All Schools 86% 9% 5% 
 
 
 

Teacher self-rating: Arabic language skills 

“Level of language skills” Listening Speaking Reading Writing 

T
yp

e 

Ministry of Education 4.8 4.7 4.8 4.8 
Private Arabic 4.8 4.7 4.9 4.9 
Independent 4.8 4.7 4.8 4.7 
International 2.7 2.6 2.5 2.4 

S
ta

ge
 Primary 4.2 4.1 4.2 4.1 

Preparatory 4.0 3.9 4.0 3.9 
Secondary 4.1 4.0 4.0 4.0 

All Schools 4.4 4.4 4.4 4.4 
The entries in the table represent averages of reported occurrences. The 4.8averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.7 indicating ‘very 
low’; 1.8 to 2.5 indicating ‘low’; 2.6 to 3.3 indicating ‘moderate’; 3.4 to 4.1 indicating ‘good’; and, 4.2 to 5.0 indicating ‘excellent’. 
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Teacher self-rating: English language skills 

“Level of language skills” Listening Speaking Reading Writing 

T
yp

e 

Ministry of Education 3.3 3.2 3.3 3.2 
Private Arabic 3.4 3.3 3.5 3.5 
Independent 3.8 3.7 3.9 3.8 
International 4.6 4.5 4.6 4.5 

S
ta

ge
 Primary 3.7 3.7 3.8 3.7 

Preparatory 3.9 3.8 3.9 3.9 
Secondary 3.9 3.9 3.9 3.9 

All Schools 3.7 3.6 3.7 3.6 
The entries in the table represent averages of reported occurrences. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.7 indicating ‘very 
low’; 1.8 to 2.5 indicating ‘low’; 2.6 to 3.3 indicating ‘moderate’; 3.4 to 4.1 indicating ‘good’; and, 4.2 to 5.0 indicating ‘excellent’. 
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Students 
 
 

Students’ gender 

 Percentage 
Male 

Percentage 
Female 

T
yp

e 
Ministry of Education 41% 59% 
Private Arabic 66% 34% 
Independent 53% 47% 
International 55% 45% 

S
ta

ge
 Primary 51% 49% 

Preparatory 53% 47% 
Secondary 52% 48% 

All Schools 51% 49% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Students’ nationality 

 Percentage 
Qatari 

Percentage 
Other 
Arab 

Percentage 
Non-Arab 

T
yp

e 

Ministry of Education 51% 40% 9% 
Private Arabic 47% 48% 5% 
Independent 72% 24% 4% 
International 34% 26% 40% 

S
ta

ge
 Primary 51% 30% 19% 

Preparatory 48% 30% 21% 
Secondary 49% 30% 21% 

All Schools 56% 31% 13% 
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Student report: Languages spoken by students 
Main languages which students report they 

can speak 
Percentage

Arabic 
Percentage

English 
Percentage 

Other 

T
yp

e 

Ministry of Education 95% 2% 3% 
Private Arabic 95% 3% 2% 
Independent 95% 3% 2% 
International 66% 32% 2% 

S
ta

ge
 Primary 84% 13% 3% 

Preparatory 87% 11% 2% 
Secondary 87% 11% 1% 

All Schools 90% 7% 2% 
 
 
 

Student report: Languages spoken in students’ homes 
Main languages reported by students as 

being spoken at their home
Percentage

Arabic 
Percentage

English 
Percentage 

Other 

T
yp

e 

Ministry of Education 94% 1% 5% 
Private Arabic 95% 2% 3% 
Independent 96% 1% 3% 
International 65% 25% 10% 

S
ta

ge
 Primary 83% 10% 7% 

Preparatory 86% 8% 6% 
Secondary 87% 9% 5% 

All Schools 90% 5% 5% 
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Parent report: children with learning disabilities at school 
Students with learning disabilities or 

handicapping conditions 
Percentage 
of Students 

T
yp

e 
Ministry of Education 2.4% 
Private Arabic 1.7% 
Independent 1.7% 
International 1.9% 

S
ta

ge
 Primary 2.0% 

Preparatory 2.1% 
Secondary 1.9% 

All Schools 1.9% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Students receiving school financial and/or resource assistance 
Students provided financial and/or resource 

assistance by their school 
Percentage 
of Students 

T
yp

e 

Ministry of Education 9% 
Private Arabic 12% 
Independent 2% 
International 2% 

S
ta

ge
 Primary 4% 

Preparatory 5% 
Secondary 5% 

All Schools 5% 
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Students receiving assistance
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Parents and the households 
 
 
 

Students’ household size 

 
Average number of family members 

in students’ households 
T

yp
e 

Ministry of Education 8.7 
Private Arabic 7.5 
Independent 8.4 
International 5.7 

S
ta

ge
 Primary 7.6 

Preparatory 7.3 
Secondary 7.2 

All Schools 7.9 
 
 
 

Mothers’ educational qualifications 
Highest level of education 

completed
Percentage Below a
Bachelors Degree 

Percentage 
Bachelors Degree 

Percentage Above a 
Bachelors Degree 

T
yp

e 

Ministry of Education 79% 18% 3% 
Private Arabic 65% 32% 3% 
Independent 65% 31% 3% 
International 38% 52% 10% 

S
ta

ge
 Primary 60% 35% 5% 

Preparatory 58% 36% 7% 
Secondary 57% 36% 7% 

All Schools 64% 32% 5% 
 
 
 

Fathers’ educational qualifications 
Highest level of education 

completed
Percentage Below a
Bachelors Degree 

Percentage 
Bachelors Degree 

Percentage Above a 
Bachelors Degree 

T
yp

e 

Ministry of Education 71% 21% 8% 
Private Arabic 53% 34% 13% 
Independent 65% 26% 9% 
International 27% 50% 24% 

S
ta

ge
 Primary 55% 33% 12% 

Preparatory 49% 35% 16% 
Secondary 47% 36% 17% 

All Schools 58% 30% 12% 
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Educational expenditure in students’ households 

 
Average monthly household expenditure on 

educational related matters (in Qatari Riyals) 

T
yp

e 
Ministry of Education 251 QR 
Private Arabic 555 QR 
Independent 285 QR 
International 1007 QR 

S
ta

ge
 Primary 490 QR 

Preparatory 597 QR 
Secondary 640 QR 

All Schools 434 QR 
These averages have been computed using weighted appropriately interpolated values for the response categories in 
order to obtain indicative estimates of the actual figures.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Education-related resources in students’ households 
Percentage of students’ households 
with education-related resources 

Dedicated Student 
Study Area(s) 

Computer(s) Internet Access Study Tutor(s) 

T
yp

e 

Ministry of Education 80% 82% 74% 25% 
Private Arabic 85% 88% 81% 29% 
Independent 84% 90% 85% 26% 
International 91% 97% 96% 26% 

S
ta

ge
 Primary 83% 87% 82% 22% 

Preparatory 87% 93% 89% 26% 
Secondary 88% 95% 91% 33% 

All Schools 84% 89% 84% 26% 
 

 

Average monthly expenditure
MoE PA Ind Int

Monthly household educational expenditure
1200QR

960QR

720QR

480QR

240QR

0QR

Average monthly expenditure
Primary Preparatory Secondary

1200QR

960QR

720QR

480QR

240QR

0QR



Schools and Schooling in Qatar 2008-09 Report 

19 

School governance structures 
 

Principal report: student involvement in official school committees, groups or councils 

Percentage of schools in which students are 
involved in official committees, groups or councils

Percentage in which students 
give advice 

Percentage in which students 
participate in decision-

making 

T
yp

e 

Ministry of Education 57% 31% 
Private Arabic 46% 29% 
Independent 81% 62% 
International 54% 30% 

S
ta

ge
 Primary 55% 36% 

Preparatory 72% 44% 
Secondary 77% 42% 

All Schools 64% 41% 
 
 

Student report: participation in school elections 
“Percentage of students reporting having voted or run 

for office in elections at school” 
Percentage of 

Students 

T
yp

e 

Ministry of Education 24% 
Private Arabic 26% 
Independent 29% 
International 40% 

S
ta

ge
 Primary 37% 

Preparatory 29% 
Secondary 26% 

All Schools 29% 
 
 

Principal report: policy matters on which students participate [by school type] 
Percentage of schools in which students have 
the right to participate in decisions about the 

following school policy matters 

Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

School planning policy 48% 37% 47% 36% 45% 
School financial policy 17% 0% 15% 0% 13% 
School curriculum policy 21% 37% 55% 36% 42% 
School activities policy 100% 100% 98% 100% 99% 
Teacher hiring and/or deployment policy 7% 13% 23% 18% 17% 
Teacher professional development policy 31% 13% 32% 18% 29% 
Policy on student enrolment at the school 35% 13% 17% 9% 21% 
Student discipline policy 76% 75% 93% 73% 84% 
Student evaluation policy 35% 25% 51% 27% 42% 
Parent’s communications policy 76% 75% 79% 36% 73% 
Community relations policy 76% 63% 87% 55% 78% 
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Principal report: policy matters on which students participate [by school stage] 
Percentage of schools in which students have the 

right to participate in decisions about the 
following school policy matters 

Primary Preparatory Secondary 
All 

Schools 

School planning policy 47% 43% 45% 45% 
School financial policy 14% 5% 12% 13% 
School curriculum policy 43% 40% 33% 42% 
School activities policy 98% 100% 100% 99% 
Teacher hiring and/or deployment policy 12% 17% 24% 17% 
Teacher professional development policy 29% 23% 30% 29% 
Policy on student enrolment at the school 14% 25% 24% 21% 
Student discipline policy 83% 87% 88% 84% 
Student evaluation policy 36% 50% 36% 42% 
Parent’s communications policy 69% 70% 67% 73% 
Community relations policy 72% 80% 82% 78% 

 

Principal report: parental involvement in official school committees, groups or councils 

Percentage of schools in which parents are 
involved in official committees, groups or councils

Percentage in which parents 
give advice 

Percentage in which parents 
participate in decision-

making 

T
yp

e 

Ministry of Education 53% 32% 
Private Arabic 56% 29% 
Independent 98% 82% 
International 43% 27% 

S
ta

ge
 Primary 58% 43% 

Preparatory 68% 38% 
Secondary 65% 45% 

All Schools 67% 48% 
 

Principal report: policy matters on which parents participate [by school type] 
Percentage of schools in which parents have 
the right to participate in decisions about the 

following school policy matters 

Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

School planning policy 50% 37% 81% 70% 69% 
School financial policy 17% 0% 46% 50% 36% 
School curriculum policy 20% 25% 73% 60% 55% 
School activities policy 90% 87% 97% 80% 93% 
Teacher hiring and/or deployment policy 13% 0% 51% 40% 37% 
Teacher professional development policy 28% 13% 56% 50% 45% 
Policy on student enrolment at the school 23% 37% 47% 50% 41% 
Student discipline policy 80% 87% 96% 90% 91% 
Student evaluation policy 37% 25% 60% 50% 51% 
Parent’s communications policy 93% 100% 99% 100% 97% 
Community relations policy 77% 63% 96% 70% 86% 
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Principal report: policy matters on which parents participate [by school stage] 
Percentage of schools in which parents have the 

right to participate in decisions about the 
following school policy matters 

Primary Preparatory Secondary 
All 

Schools 

School planning policy 67% 82% 74% 69% 
School financial policy 32% 47% 37% 36% 
School curriculum policy 54% 71% 49% 55% 
School activities policy 93% 100% 91% 93% 
Teacher hiring and/or deployment policy 35% 41% 40% 37% 
Teacher professional development policy 48% 39% 41% 45% 
Policy on student enrolment at the school 38% 56% 46% 41% 
Student discipline policy 90% 94% 86% 91% 
Student evaluation policy 54% 59% 46% 51% 
Parent’s communications policy 97% 100% 97% 97% 
Community relations policy 81% 100% 91% 86% 

 

Principal report: community involvement in official school committees, groups or councils 
Percentage of schools in which community 

representatives are involved in official committees, 
groups or councils 

Percentage in which 
community representatives 

give advice 

Percentage in which 
community representatives 

participate in decision-making

T
yp

e 

Ministry of Education 25% 18% 
Private Arabic 25% 18% 
Independent 88% 76% 
International 38% 27% 

S
ta

ge
 Primary 47% 39% 

Preparatory 47% 33% 
Secondary 42% 28% 

All Schools 49% 39% 
 

Principal report: policy matters on which the community participate [by school type] 
Percentage of schools in which community 

members have the right to participate in decisions 
about the following school policy matters 

Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

School planning policy 41% 100% 83% 90% 77% 
School financial policy 23% 60% 53% 70% 50% 
School curriculum policy 23% 60% 73% 70% 63% 
School activities policy 65% 40% 91% 80% 82% 
Teacher hiring and/or deployment policy 18% 75% 61% 50% 53% 
Teacher professional development policy 47% 80% 66% 60% 63% 
Policy on student enrolment at the school 41% 40% 50% 60% 49% 
Student discipline policy 71% 40% 92% 70% 83% 
Student evaluation policy 47% 40% 61% 70% 58% 
Parent’s communications policy 77% 20% 94% 90% 87% 
Community relations policy 71% 60% 97% 90% 90% 
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Principal report: policy matters on which the community participate [by school stage] 
Percentage of schools in which community 

members have the right to participate in decisions 
about the following school policy matters 

Primary Preparatory Secondary 
All 

Schools 

School planning policy 76% 83% 82% 77% 
School financial policy 52% 52% 45% 50% 
School curriculum policy 63% 65% 45% 63% 
School activities policy 81% 83% 68% 82% 
Teacher hiring and/or deployment policy 57% 46% 50% 53% 
Teacher professional development policy 63% 59% 55% 63% 
Policy on student enrolment at the school 51% 48% 50% 49% 
Student discipline policy 83% 79% 82% 83% 
Student evaluation policy 60% 55% 41% 58% 
Parent’s communications policy 84% 90% 86% 87% 
Community relations policy 87% 97% 86% 90% 

 

Principal report: school staff involvement in official school committees, groups or councils 

Percentage of schools in which school staff are 
involved in official committees, groups or councils

Percentage in which school 
staff give advice 

Percentage in which school 
staff participate in decision-

making 

T
yp

e 

Ministry of Education 83% 75% 
Private Arabic 82% 82% 
Independent 95% 91% 
International 89% 76% 

S
ta

ge
 Primary 88% 79% 

Preparatory 90% 80% 
Secondary 91% 83% 

All Schools 88% 81% 
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Principal report: policy matters on which school staff participate [by school type] 
Percentage of schools in which school staff 

have the right to participate in decisions about 
the following school policy matters 

Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

School planning policy 85% 83% 97% 100% 91% 
School financial policy 39% 17% 67% 32% 47% 
School curriculum policy 33% 35% 100% 93% 67% 
School activities policy 97% 96% 100% 100% 99% 
Teacher hiring and/or deployment policy 11% 43% 84% 57% 49% 
Teacher professional development policy 61% 83% 97% 96% 83% 
Policy on student enrolment at the school 40% 87% 67% 64% 59% 
Student discipline policy 97% 96% 99% 100% 98% 
Student evaluation policy 90% 91% 99% 93% 94% 
Parent’s communications policy 100% 96% 99% 93% 98% 
Community relations policy 87% 74% 97% 93% 91% 
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Principal report: policy matters on which school staff participate [by school stage] 
Percentage of schools in which school staff have 

the right to participate in decisions about the 
following school policy matters 

Primary Preparatory Secondary 
All 

Schools 

School planning policy 89% 97% 94% 91% 
School financial policy 42% 47% 41% 47% 
School curriculum policy 66% 69% 68% 67% 
School activities policy 99% 99% 99% 99% 
Teacher hiring and/or deployment policy 45% 56% 49% 49% 
Teacher professional development policy 82% 85% 83% 83% 
Policy on student enrolment at the school 56% 56% 58% 59% 
Student discipline policy 98% 99% 99% 98% 
Student evaluation policy 95% 94% 94% 94% 
Parent’s communications policy 97% 99% 99% 98% 
Community relations policy 90% 96% 91% 91% 

 

Teacher opinion: the valuing of their opinion in school decision-making 
“My opinion matters in school decision-

making” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 50% 18% 3.4 
Private Arabic 59% 17% 3.6 
Independent 61% 14% 3.7 
International 47% 23% 3.3 

S
ta

ge
 Primary 52% 18% 3.5 

Preparatory 53% 19% 3.5 
Secondary 53% 18% 3.5 

All Schools 54% 17% 3.5 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 1.0 
to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 4.2 to 
5.0 indicates strong agreement 

 

Teacher report: frequency of involvement in school committees and meetings 
Frequency in a year with which 

teachers have been involved 
Average for School-
wide Staff Meetings 

Average for Grade or 
Department Meetings 

Average for School 
Committees 

T
yp

e 

Ministry of Education 3.4 3.2 2.2 
Private Arabic 4.9 4.2 2.8 
Independent 7.9 8.5 4.6 
International 7.2 7.4 3.6 

S
ta

ge
 Primary 5.7 5.6 3.2 

Preparatory 6.2 6.6 3.5 
Secondary 5.8 6.3 3.4 

All Schools 5.8 5.9 3.3 
These averages have been computed using weighted appropriately interpolated values for the response categories in order to obtain indicative estimates of the 
actual figures. 
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School leadership 
 

Principal opinion: their autonomy 
“My being allowed to change the things

at the school that need changing” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 79% 5% 4.1 
Private Arabic 93% 4% 4.5 
Independent 86% 7% 4.3 
International 92% 5% 4.5 

S
ta

ge
 Primary 85% 6% 4.3 

Preparatory 87% 7% 4.4 
Secondary 86% 5% 4.3 

All Schools 85% 6% 4.3 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 1.0 
to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 4.2 to 
5.0 indicates strong agreement 

 

Teacher opinion: satisfaction with school leadership 
“The quality of the school’s 

leadership” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 77% 9% 4.0 
Private Arabic 80% 9% 4.1 
Independent 87% 5% 4.4 
International 62% 18% 3.6 

S
ta

ge
 Primary 75% 10% 4.0 

Preparatory 75% 11% 4.0 
Secondary 77% 10% 4.0 

All Schools 78% 9% 4.1 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 

Teacher opinion: whether the school is a well-organised place to work 
“The school is a well-organised place to 

work” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 75% 10% 4.0 
Private Arabic 79% 9% 4.1 
Independent 85% 6% 4.3 
International 61% 18% 3.6 

S
ta

ge
 Primary 74% 11% 4.0 

Preparatory 74% 11% 4.0 
Secondary 74% 11% 4.0 

All Schools 77% 10% 4.0 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 1.0 
to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 4.2 to 
5.0 indicates strong agreement 
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Schools’ promotion of teacher collaboration opportunities [by school type] 
Percentages of schools reporting having selected 

opportunities for teacher collaboration 
Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Regularly scheduled whole staff meetings 93% 89% 99% 93% 95% 
Regular subject/grade level staff meetings 87% 89% 97% 93% 91% 
School instructional issue committees 93% 82% 99% 87% 93% 
School policy-making committees 67% 54% 84% 65% 71% 

 
 
 
 

Schools’ promotion of teacher collaboration opportunities [by school stage] 
Percentages of schools reporting having selected 

opportunities for teacher collaboration 
Primary Preparatory Secondary 

All 
Schools 

Regularly scheduled whole staff meetings 95% 94% 95% 95% 
Regular subject/grade level staff meetings 91% 90% 92% 91% 
School instructional issue committees 91% 90% 90% 93% 
School policy-making committees 69% 67% 67% 71% 
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Teaching staff 
 

 
Teacher turnover indicators 

Average proportions of schools’ teaching staff 
changes at the beginning of the school year 

Percentages of Teachers 
New to the School 

Percentages of 
Teachers Who Left 

the School

Percentages of Total 
Changes to School’s 
Teaching Numbers

T
yp

e 

Ministry of Education 22% 14% 36% 
Private Arabic 28% 21% 52% 
Independent 26% 22% 49% 
International 36% 14% 50% 

S
ta

ge
 Primary 27% 17% 44% 

Preparatory 28% 16% 44% 
Secondary 29% 15% 44% 

All Schools 26% 17% 43% 
 

 
Principal opinion: satisfaction with the staff turnover rates 
“The frequency of staff changes for the 

school” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 69% 18% 3.6 
Private Arabic 89% 11% 4.1 
Independent 85% 12% 4.1 
International 75% 17% 3.9 

S
ta

ge
 Primary 74% 15% 3.8 

Preparatory 84% 11% 4.1 
Secondary 81% 15% 3.9 

All Schools 78% 15% 3.9 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 

 
Principal opinion: satisfaction with teacher absenteeism rates 

“The frequency of teacher absences 
from the school” 

Percentage 
Satisfied 

Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 63% 24% 3.6 
Private Arabic 93% 4% 4.5 
Independent 83% 8% 4.2 
International 89% 8% 4.3 

S
ta

ge
 Primary 73% 17% 3.9 

Preparatory 87% 7% 4.3 
Secondary 91% 5% 4.4 

All Schools 78% 14% 4.0 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 
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Teacher report: time spent on teaching 
Average amount of time (in hours) 

spent as reported by teachers 
Average Number of Hours a 
Week Classroom Teaching 

Average Number of Hours a 
Week - All Teaching Activities 

T
yp

e 

Ministry of Education 10.0 20.8 
Private Arabic 18.1 34.1 
Independent 16.1 42.6 
International 22.4 42.6 

S
ta

ge
 Primary 15.3 32.1 

Preparatory 16.8 37.1 
Secondary 16.5 36.8 

All Schools 14.8 33.1 
 
 
 

Teacher opinion: satisfaction with teacher salary levels at the school 
“The teacher salary levels at this 

school” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 28% 58% 2.4 
Private Arabic 29% 60% 2.5 
Independent 55% 27% 3.4 
International 43% 34% 3.1 

S
ta

ge
 Primary 39% 43% 2.8 

Preparatory 43% 40% 3.0 
Secondary 41% 41% 2.9 

All Schools 40% 43% 2.9 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 
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Within-school relationships 
 

Student opinion: student and teacher interactions 
“In my school teachers and students 

get along well together” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 66% 17% 3.7 
Private Arabic 65% 19% 3.7 
Independent 67% 15% 3.8 
International 67% 11% 3.8 

S
ta

ge
 Primary 76% 10% 4.0 

Preparatory 63% 16% 3.7 
Secondary 59% 18% 3.6 

All Schools 67% 15% 3.8 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement 

 

Principal opinion: school’s administration and teachers teamwork 
“The school’s administration and 

teachers work as a team” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 94% 1% 4.5 
Private Arabic 100% 0% 4.8 
Independent 99% 0% 4.7 
International 97% 0% 4.7 

S
ta

ge
 Primary 96% 1% 4.7 

Preparatory 97% 0% 4.7 
Secondary 99% 0% 4.7 

All Schools 97% 0% 4.7 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 1.0 
to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 4.2 to 
5.0 indicates strong agreement 

 

Teacher opinion: school’s administration and teachers teamwork 
“The school’s administration and 

teachers work as a team” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 82% 5% 4.2 
Private Arabic 88% 5% 4.4 
Independent 89% 5% 4.4 
International 70% 14% 3.8 

S
ta

ge
 Primary 81% 7% 4.2 

Preparatory 81% 8% 4.2 
Secondary 81% 8% 4.1 

All Schools 83% 6% 4.2 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 1.0 
to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 4.2 to 
5.0 indicates strong agreement 
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Principal opinion: staff-student respect at the school 
“The school’s staff and students respect 

each other” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 96% 1% 4.5 
Private Arabic 100% 0% 4.6 
Independent 98% 0% 4.6 
International 97% 0% 4.6 

S
ta

ge
 Primary 97% 0% 4.6 

Preparatory 98% 1% 4.5 
Secondary 97% 0% 4.5 

All Schools 97% 0% 4.5 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 1.0 
to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 4.2 to 
5.0 indicates strong agreement 

 
Teacher opinion: staff-student respect at the school 
“The school’s staff and students respect 

each other” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 82% 6% 4.1 
Private Arabic 87% 5% 4.3 
Independent 84% 6% 4.3 
International 74% 10% 3.9 

S
ta

ge
 Primary 82% 6% 4.1 

Preparatory 79% 8% 4.1 
Secondary 80% 7% 4.1 

All Schools 82% 7% 4.2 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 1.0 
to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 4.2 to 
5.0 indicates strong agreement 

 
Parent opinion: how well their child gets on with other students 

“My child gets along well with other 
students” 

Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 91% 3% 4.3 
Private Arabic 89% 3% 4.3 
Independent 91% 3% 4.3 
International 92% 2% 4.3 

S
ta

ge
 Primary 91% 3% 4.3 

Preparatory 91% 3% 4.3 
Secondary 91% 3% 4.3 

All Schools 91% 3% 4.3 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement. 
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Teacher opinion: principals’ support of their work 
“The school principal helps the school 

staff and teachers in their work” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 87% 4% 4.3 
Private Arabic 89% 4% 4.4 
Independent 91% 3% 4.5 
International 71% 13% 3.9 

S
ta

ge
 Primary 84% 6% 4.3 

Preparatory 82% 7% 4.2 
Secondary 84% 7% 4.3 

All Schools 86% 5% 4.3 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement. 

 
Teacher opinion: the value of their contribution to the school 

“My contribution to the school is 
valued” 

Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 75% 9% 4.0 
Private Arabic 79% 9% 4.1 
Independent 80% 8% 4.2 
International 67% 14% 3.8 

S
ta

ge
 Primary 74% 11% 4.0 

Preparatory 74% 10% 4.0 
Secondary 75% 9% 4.0 

All Schools 76% 9% 4.0 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 1.0 
to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 4.2 to 
5.0 indicates strong agreement 

 
Teacher opinion: school as a workplace 

“This school is a good place to work” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 81% 10% 4.1 
Private Arabic 83% 8% 4.2 
Independent 91% 3% 4.5 
International 78% 9% 4.0 

S
ta

ge
 Primary 83% 7% 4.2 

Preparatory 83% 8% 4.2 
Secondary 84% 7% 4.2 

All Schools 84% 7% 4.2 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 1.0 
to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 4.2 to 
5.0 indicates strong agreement 
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Teacher professional support and development 
 
 
 
 

Schools’ provisions to enhance its teachers’ skills [by school type] 
Percentages of schools providing selected activities to 

enhance the skills of its classroom teachers 
Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International
All 

Schools 

Offering seminars on instructional methods 66% 54% 99% 100% 79% 
Offering training with teachers from other schools 55% 61% 85% 52% 65% 
Assigning mentors to its teachers 44% 39% 73% 74% 57% 
Providing individualised feedback 95% 93% 99% 100% 96% 
Organising observation of experienced teachers 95% 96% 99% 90% 95% 

 
 
 
 

Schools’ provisions to enhance its teachers’ skills [by school stage] 
Percentages of schools providing selected activities to 

enhance the skills of its classroom teachers 
Primary Preparatory Secondary 

All 
Schools 

Offering seminars on instructional methods 79% 83% 82% 79% 
Offering training with teachers from other schools 63% 61% 64% 65% 
Assigning mentors to its teachers 54% 59% 62% 57% 
Providing individualised feedback 96% 96% 95% 96% 
Organising observation of experienced teachers 95% 95% 92% 95% 

 
 
 
 

Teacher report: participation in professional practices to enhance classroom skills 
Frequency with which 

teachers have engaged in 
the selected activities 

Working with a 
Mentor 

Observing an 
Experienced 

Teacher 

Being observed by a 
colleague 

Being observed by 
an experienced 

teacher 

T
yp

e 

Ministry of Education 2.6 3.0 2.9 2.9 
Private Arabic 2.8 2.9 2.8 2.9 
Independent 3.1 3.1 3.0 3.1 
International 2.3 2.2 2.4 2.5 

S
ta

ge
 Primary 2.7 2.8 2.8 2.8 

Preparatory 2.7 2.7 2.8 2.8 
Secondary 2.6 2.7 2.7 2.8 

All Schools 2.8 2.9 2.9 2.9 
The entries in the table represent averages of reported occurrences. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.7 indicating ‘never’; 1.8 to 2.5 indicating 
‘rarely’; 2.6 to 3.2 indicating ‘sometimes’; and, 3.3 to 4.0 indicating ‘often’.
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Teacher report: professional development time 
Time (hours) spent in year on 

professional development 
Average 

Time Spent 

T
yp

e 

Ministry of Education 22.2 
Private Arabic 31.5 
Independent 84.9 
International 46.5 

S
ta

ge
 Primary 49.7 

Preparatory 48.9 
Secondary 42.7 

All Schools 49.5 
These averages have been computed using weighted appropriately interpolated values for 
the response categories in order to obtain indicative estimates of the actual figures.

 
 

Teacher opinion: satisfaction with the quality of professional development 
“The quality of the professional 

development available in this school” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 55% 18% 3.5 
Private Arabic 62% 21% 3.6 
Independent 86% 6% 4.2 
International 58% 19% 3.5 

S
ta

ge
 Primary 65% 15% 3.7 

Preparatory 66% 16% 3.7 
Secondary 65% 15% 3.7 

All Schools 67% 14% 3.7 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 
 

Schools regularly evaluating their classroom teachers 
Percentage of schools with some form of classroom teachers’ 

performance evaluation type 
Percentage 
of Schools 

T
yp

e 

Ministry of Education 91% 
Private Arabic 89% 
Independent 98% 
International 89% 

S
ta

ge
 Primary 93% 
Preparatory 95% 
Secondary 91% 

All Schools 93% 
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Schools’ approaches to evaluating its teachers [by school type] 
Percentages of schools using selected approaches 

to evaluating its teachers 
Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Administrator observes teachers in class 100% 100% 100% 100% 100% 
Supervisor observes teachers in class 59% 61% 100% 95% 79% 
Person external to school observes teachers 89% 96% 83% 50% 82% 
Students’ test results reviewed 99% 96% 98% 87% 96% 
Teachers’ lesson plans reviewed 100% 100% 100% 97% 100% 
Teacher self-evaluation 91% 89% 98% 89% 93% 
Utilises parent and student judgements 88% 93% 99% 89% 93% 
 
 
 
 

Schools’ approaches to evaluating its teachers [by school stage] 
Percentages of schools using selected 
approaches to evaluating its teachers 

Primary Preparatory Secondary 
All 

Schools 

Administrator observes teachers in class 100% 100% 100% 100% 
Supervisor observes teachers in class 75% 86% 82% 79% 
Person external to school observes teachers 79% 75% 77% 82% 
Students’ test results reviewed 95% 93% 94% 96% 
Teachers’ lesson plans reviewed 99% 99% 99% 100% 
Teacher self-evaluation 93% 95% 91% 93% 
Utilises parent and student judgements 93% 92% 89% 93% 
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Schools’ teacher performance feedback practices 
Percentages of schools using selected 

approaches to provide teacher feedback
Individual Written 
Evaluation Report

Individual Oral 
Feedback 

T
yp

e 

Ministry of Education 86% 80% 
Private Arabic 89% 86% 
Independent 100% 93% 
International 79% 87% 

S
ta

ge
 Primary 87% 84% 

Preparatory 95% 87% 
Secondary 97% 89% 

All Schools 90% 86% 
 
 
 
 
 

Teacher opinion: quality of feedback received at the school on their work 
“I receive helpful feedback on my work 

at this school” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 68% 11% 3.8 
Private Arabic 69% 15% 3.8 
Independent 87% 5% 4.3 
International 62% 16% 3.6 

S
ta

ge
 Primary 72% 11% 3.9 

Preparatory 72% 11% 3.9 
Secondary 72% 11% 3.9 

All Schools 74% 10% 4.0 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 1.0 
to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 4.2 to 
5.0 indicates strong agreement 

 



Schools and Schooling in Qatar 2008-09 Report 

37 

School facilities 
 
 

Ratio of students to classrooms available 
Average of schools’ ratios of 

students to classrooms available 
Average Numbers of Students 

per Available Classrooms 

T
yp

e 
Ministry of Education 23.4 
Private Arabic 21.9 
Independent 25.0 
International 19.3 

S
ta

ge
 Primary 21.4 

Preparatory 21.5 
Secondary 21.6 

All Schools 22.7 
 
 

School facilities 
Average numbers of various 

facilities 
Mosques Libraries Auditoria 

Science 
Labs 

Computer 
Labs 

Language 
Labs 

Gymnasia

T
yp

e 

Ministry of Education 0.6 1.0 0.6 1.5 1.3 0.3 1.0 
Private Arabic 0.2 0.8 0.5 1.0 0.8 0.1 0.6 
Independent 0.4 1.1 1.7 2.5  2.3 0.6 1.2 
International 0.4 1.3 1.5 2.1 2.2 0.7 2.9 

S
ta

ge
 Primary 0.4 1.0 1.0 1.5 1.6 0.4 1.4 

Preparatory 0.5 1.1 1.3 2.4 2.2 0.4 1.9 
Secondary 0.7 1.2 1.4 2.9 2.2 0.4 2.1 

All Schools 0.5 1.0 1.1 1.9 1.7 0.4 1.3 
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Schools' average numbers of various selected facilities [by school type]

3.0

2.4

1.8

1.2

0.6

0



Schools and Schooling in Qatar 2008-09 Report 

38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

School library holdings 

 
Average Number of Books in the 

School Library 
Average Number of School 
Library Books per Student 

T
yp

e 

Ministry of Education 4474 13.6 
Private Arabic 1707 5.3 
Independent 5116 8.5 
International 11961 15.0 

S
ta

ge
 Primary 6384 12.9 

Preparatory 7132 12.2 
Secondary 6864 11.4 

All Schools 5548 11.2 
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Schools' average numbers of various selected facilities [by school stage]
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Principal opinion: satisfaction with the quality of library facilities 

“The quality of the school’s library” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 79% 7% 3.9 
Private Arabic 82% 7% 3.9 
Independent 91% 5% 4.4 
International 65% 13% 3.8 

S
ta

ge
 Primary 79% 9% 4.0 

Preparatory 74% 8% 4.0 
Secondary 79% 6% 4.0 

All Schools 81% 7% 4.1 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they re ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 
Teacher opinion: satisfaction with the quality of library facilities 

“The quality of the school’s library” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 73% 11% 3.8 
Private Arabic 71% 17% 3.8 
Independent 86% 5% 4.3 
International 57% 23% 3.4 

S
ta

ge
 Primary 72% 13% 3.8 

Preparatory 71% 14% 3.9 
Secondary 71% 15% 3.8 

All Schools 75% 11% 3.9 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 
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Principal opinion: satisfaction with the quality of science laboratories 

“The quality of the school’s science 
laboratories” 

Percentage 
Satisfied 

Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 66% 18% 3.6 
Private Arabic 68% 7% 3.7 
Independent 83% 11% 4.1 
International 67% 6% 3.8 

S
ta

ge
 Primary 70% 13% 3.7 

Preparatory 80% 5% 4.1 
Secondary 74% 9% 3.9 

All Schools 72% 12% 3.8 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 
Principal opinion: satisfaction with the quality of computer facilities available 

“The quality of computer facilities 
available” 

Percentage 
Satisfied 

Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 79% 13% 3.9 
Private Arabic 70% 11% 3.9 
Independent 88% 8% 4.3 
International 75% 8% 4.1 

S
ta

ge
 Primary 75% 13% 3.9 

Preparatory 85% 8% 4.2 
Secondary 86% 8% 4.2 

All Schools 81% 10% 4.1 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 
Principal opinion: satisfaction with the amount of space available in the school 
“The amount of space available for the 

school’s activities” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 41% 48% 2.9 
Private Arabic 64% 11% 3.8 
Independent 61% 26% 3.6 
International 65% 22% 3.6 

S
ta

ge
 Primary 54% 32% 3.3 

Preparatory 63% 21% 3.7 
Secondary 58% 25% 3.6 

All Schools 54% 32% 3.3 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 
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Teacher opinion: satisfaction with the quality of classrooms 

“The quality of classroom space 
available for your classes” 

Percentage 
Satisfied 

Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 65% 23% 3.6 
Private Arabic 71% 18% 3.8 
Independent 87% 8% 4.4 
International 66% 21% 3.6 

S
ta

ge
 Primary 70% 19% 3.8 

Preparatory 74% 17% 3.9 
Secondary 75% 16% 3.9 

All Schools 74% 17% 3.9 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 
Principal opinion: satisfaction with the quality of instructional materials 

“The quality and availability of 
textbooks and instructional materials” 

Percentage 
Satisfied 

Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 91% 3% 4.2 
Private Arabic 100% 0% 4.4 
Independent 98% 1% 4.6 
International 92% 5% 4.4 

S
ta

ge
 Primary 93% 4% 4.3 

Preparatory 94% 1% 4.4 
Secondary 91% 1% 4.3 

All Schools 94% 2% 4.4 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 
Teacher opinion: provision of the materials necessary to do their work 

“This school provides me with the 
necessary materials to do my work” 

Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 66% 17% 3.7 
Private Arabic 71% 16% 3.9 
Independent 88% 5% 4.4 
International 65% 19% 3.7 

S
ta

ge
 Primary 71% 15% 3.9 

Preparatory 74% 13% 4.0 
Secondary 74% 14% 3.9 

All Schools 74% 13% 4.0 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 1.0 
to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 4.2 to 
5.0 indicates strong agreement 
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Principal opinion: satisfaction with the condition of the school building 
“The condition of the school’s 

buildings” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 64% 29% 3.4 
Private Arabic 79% 4% 4.1 
Independent 69% 20% 3.7 
International 78% 13% 4.0 

S
ta

ge
 Primary 71% 21% 3.7 

Preparatory 77% 12% 4.0 
Secondary 68% 21% 3.8 

All Schools 70% 21% 3.7 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 
 
 

Teacher opinion: satisfaction with the condition of the school building 
“The condition of the school’s 

buildings” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 57% 30% 3.4 
Private Arabic 70% 19% 3.8 
Independent 88% 8% 4.4 
International 72% 14% 3.8 

S
ta

ge
 Primary 69% 20% 3.8 

Preparatory 75% 15% 4.0 
Secondary 73% 16% 3.9 

All Schools 72% 19% 3.9 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 
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School services and activities 
 
 
School services provided [by school type] 

Percentages of schools with selected 
services available for students 

Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Medical services 93% 64% 100% 84% 91% 
School transport services 91% 96% 93% 84% 91% 
Canteen or food services 97% 93% 100% 50% 90% 
Remedial services 79% 61% 92% 87% 82% 
Student charity or financial assistance 87% 50% 92% 46% 78% 
Personal counselling services 97% 89% 100% 92% 96% 
Vocational counselling services 50% 56% 90% 67% 65% 
Educational counselling services 53% 44% 90% 89% 70% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

School services provided [by school stage] 
Percentages of schools with selected services 

available for students 
Primary Preparatory Secondary 

All 
Schools 

Medical services 89% 90% 90% 91% 
School transport services 96% 94% 74% 91% 
Canteen or food services 85% 89% 92% 90% 
Remedial services 79% 83% 86% 82% 
Student charity or financial assistance 73% 75% 72% 78% 
Personal counselling services 96% 98% 97% 96% 
Vocational counselling services 63% 61% 65% 65% 
Educational counselling services 67% 69% 70% 70% 
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School extracurricular activities provided [by school type] 
Percentages of schools providing selected extra-

curricular activities 
Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Sports teams 72% 75% 92% 87% 81% 
Arts (including theatre and music) 57% 52% 78% 74% 66% 
Media club (including school newspaper) 57% 56% 72% 47% 60% 
Academic club (including debating) 47% 52% 76% 66% 61% 
Boy or girl scouts 51% 48% 60% 19% 49% 
Community service or environment groups 60% 59% 72% 50% 62% 
Student council 66% 54% 75% 63% 67% 
Religious groups 69% 68% 79% 51% 70% 
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School extracurricular activities provided [by school stage] 

Percentages of schools providing selected extra-
curricular activities 

Primary Preparatory Secondary 
All 

Schools 

Sports teams 79% 88% 86% 81% 
Arts (including theatre and music) 67% 76% 66% 66% 
Media club (including school newspaper) 56% 67% 61% 60% 
Academic club (including debating) 57% 69% 67% 61% 
Boy or girl scouts 45% 44% 42% 49% 
Community service or environment groups 59% 64% 62% 62% 
Student council 64% 76% 73% 67% 
Religious groups 68% 71% 65% 70% 

 

 
 

Student opinion: satisfaction with activity range 

“The range of activities available at the school”
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 63% 22% 3.6 
Private Arabic 59% 28% 3.5 
Independent 70% 15% 3.9 
International 66% 16% 3.7 

S
ta

ge
 Primary 76% 12% 4.0 

Preparatory 64% 19% 3.7 
Secondary 56% 25% 3.4 

All Schools 67% 18% 3.7 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied are 
not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 to 3.3 
indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction..
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Parent opinion: satisfaction with the extracurricular activities available 
“The extracurricular activities that the 

school provides” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 55% 20% 3.4 
Private Arabic 49% 24% 3.3 
Independent 62% 13% 3.6 
International 62% 17% 3.6 

S
ta

ge
 Primary 62% 15% 3.6 

Preparatory 59% 17% 3.5 
Secondary 54% 21% 3.4 

All Schools 59% 17% 3.5 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 
 

Principal opinion: satisfaction with school transport services 
“The transportation for students to and 

from the school” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 87% 5% 4.4 
Private Arabic 93% 0% 4.4 
Independent 88% 6% 4.4 
International 67% 8% 3.8 

S
ta

ge
 Primary 86% 4% 4.3 

Preparatory 85% 3% 4.3 
Secondary 71% 10% 4.0 

All Schools 85% 5% 4.3 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied are 
not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 to 3.3 
indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction.
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Class and school structures 
 
 
 
 
 
 
 

Average class sizes (Independent Schools): selected subjects 

Averages of schools’ average class 
sizes

Lower Primary 
(Grades 1 to 3)

Upper Primary 
(Grades 4 to 6)

Preparatory 
(Grades 7 to 9) 

Secondary 
(Grades 10 to 12)

Arabic 24.4 24.4 24.7 24.6 

English 24.6 24.6 24.6 24.4 

Foreign Language Other Than English 24.7 24.7 23.7 25.5 

Mathematics 24.6 24.6 24.6 24.6 

Sciences 24.6 24.6 24.6 24.6 

Religion 24.6 24.7 24.6 24.6 

Health and Physical Education 24.9 24.9 25.1 25.4 

Arts 24.6 24.6 24.6 25.3 

Social and Environmental Studies 24.7 24.7 24.7 24.9 

Technical Studies 24.6 24.6 24.6 24.7 
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Average school days in the school year 

 
Ministry of 
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Grade 1 137 151 176 174 158 
Grade 2 137 151 181 178 160 
Grade 3 135 142 181 181 159 
Grade 4 138 142 181 183 160 
Grade 5 139 142 181 184 160 
Grade 6 138 142 181 185 161 
Grade 7 130 143 181 187 164 
Grade 8 130 143 181 187 163 
Grade 9 130 143 181 187 163 
Grade 10 129 138 181 184 157 
Grade 11 129 140 181 175 154 
Grade 12 126 146 178 162 149 
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Ratio of total students to total teachers 

Average of schools’ ratios of total 
students to total teachers 

Average Numbers of Students 
per Teacher in the School 

T
yp

e 

Ministry of Education 6.2 
Private Arabic 12.6 
Independent 13.3 
International 13.2 

S
ta

ge
 Primary 10.0 

Preparatory 11.1 
Secondary 10.5 

All Schools 10.0 
 

Average class time (hours) per week: all subjects 
Average time (hours) 

per week 
Ministry of 
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Grade 1 22.7 22.6 25.0 24.3 23.7 
Grade 2 22.6 22.1 25.0 24.6 23.7 
Grade 3 23.2 23.4 25.5 24.7 24.2 
Grade 4 24.8 24.4 25.7 25.1 25.0 
Grade 5 25.4 25.1 25.7 25.0 25.3 
Grade 6 25.1 25.1 25.9 25.5 25.4 
Grade 7 25.5 25.2 26.7 26.4 26.1 
Grade 8 25.4 25.3 26.7 26.6 26.1 
Grade 9 25.4 25.3 26.6 24.9 25.6 
Grade 10 25.7 25.0 26.8 24.3 25.6 
Grade 11 27.5 28.0 26.3 25.4 26.7 
Grade 12 27.5 26.5 27.1 20.8 25.7 
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Average class time (hours) per week: Arabic 
Average time (hours) 

per week 
Ministry of 
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Grade 1 6.6 6.7 4.5 3.2 5.2 
Grade 2 6.6 6.7 4.5 3.3 5.3 
Grade 3 6.4 6.5 4.5 3.3 5.1 
Grade 4 6.0 5.9 4.3 3.3 4.9 
Grade 5 5.7 5.5 4.3 3.1 4.7 
Grade 6 5.7 5.5 4.3 2.9 4.7 
Grade 7 4.3 4.3 4.1 2.9 3.8 
Grade 8 4.3 4.3 4.1 2.9 3.9 
Grade 9 4.4 4.4 4.0 3.0 3.9 
Grade 10 4.3 4.3 3.6 2.9 3.8 
Grade 11 5.2 4.8 3.8 2.9 4.2 
Grade 12 4.9 4.6 3.8 2.3 4.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Average class time (hours) per week: English 
Average time (hours) 

per week 
Ministry of 
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Grade 1 3.7 3.9 4.7 6.4 4.7 
Grade 2 3.7 3.7 4.7 6.3 4.6 
Grade 3 3.6 3.7 4.7 6.2 4.5 
Grade 4 4.2 4.3 4.5 6.1 4.8 
Grade 5 4.3 4.3 4.5 6.1 4.8 
Grade 6 4.2 4.3 4.6 5.9 4.7 
Grade 7 4.3 4.3 4.3 4.7 4.4 
Grade 8 4.3 4.3 4.3 4.7 4.4 
Grade 9 4.3 4.3 4.2 4.5 4.3 
Grade 10 4.3 4.1 4.2 4.5 4.3 
Grade 11 5.0 4.9 4.3 4.5 4.7 
Grade 12 5.3 5.1 4.4 4.5 4.9 

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 9 Grade 10 Grade 11 Grade 12

MoE Private Arabic Independent International

Average class time (in hours) per week for Arabic [by school type]
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Average class time (hours) per week: Mathematics 
Average time (hours) 

per week 
Ministry of 
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Grade 1 3.7 3.7 4.5 4.8 4.1 
Grade 2 3.7 3.5 4.5 4.8 4.1 
Grade 3 3.1 3.3 4.4 4.7 3.9 
Grade 4 3.6 3.6 4.4 4.7 4.1 
Grade 5 4.3 4.2 4.4 4.8 4.4 
Grade 6 4.2 4.2 4.4 4.7 4.4 
Grade 7 3.6 3.6 4.1 4.3 4.0 
Grade 8 3.6 3.7 4.1 4.2 4.0 
Grade 9 3.7 3.7 4.1 4.2 3.9 
Grade 10 3.6 3.4 4.3 4.1 3.9 
Grade 11 2.4 3.1 4.3 4.3 3.4 
Grade 12 2.7 2.8 4.4 3.9 3.4 
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Average class time (hours) per week: Science 
Average time (hours) 

per week 
Ministry of 
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Grade 1 1.5 1.5 2.8 2.6 2.1 
Grade 2 1.5 1.5 2.9 2.7 2.1 
Grade 3 2.2 2.1 2.8 2.7 2.5 
Grade 4 2.2 2.2 3.2 2.7 2.6 
Grade 5 2.9 2.8 3.5 2.6 2.9 
Grade 6 2.9 2.8 3.5 2.9 3.0 
Grade 7 2.9 2.8 3.8 3.7 3.4 
Grade 8 2.9 2.8 3.9 3.7 3.4 
Grade 9 2.8 2.6 4.5 3.6 3.5 
Grade 10 3.6 3.4 5.4 5.2 4.4 
Grade 11 2.7 4.4 5.0 5.3 4.1 
Grade 12 3.9 4.7 5.7 3.7 4.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Average class time (hours) per week: Religion 
Average time (hours) 

per week 
Ministry of 
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Grade 1 3.6 3.6 2.7 1.7 2.9 
Grade 2 3.6 3.5 2.7 1.7 2.9 
Grade 3 3.5 3.7 2.7 1.7 2.9 
Grade 4 3.6 3.7 2.7 1.8 3.0 
Grade 5 3.6 3.6 2.7 1.8 2.9 
Grade 6 3.5 3.6 2.7 1.7 2.9 
Grade 7 3.6 3.6 2.7 1.5 2.7 
Grade 8 3.6 3.5 2.7 1.6 2.7 
Grade 9 3.6 3.5 2.7 1.6 2.7 
Grade 10 2.9 2.9 2.3 0.7 2.2 
Grade 11 3.0 2.9 2.3 0.8 2.3 
Grade 12 2.6 2.4 2.6 0.7 2.1 

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 9 Grade 10 Grade 11 Grade 12

MoE Private Arabic Independent International

Average class time (in hours) per week for Science [by school type]
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Average class time (hours) per week: Social Studies 
Average time (hours) 

per week 
Ministry of 
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Grade 1 0.0 0.0 0.5 1.9 0.6 
Grade 2 0.0 0.0 0.5 1.8 0.6 
Grade 3 0.8 0.8 1.5 1.9 1.3 
Grade 4 1.4 1.4 1.7 2.0 1.6 
Grade 5 1.5 1.6 1.8 2.1 1.7 
Grade 6 1.5 1.6 1.9 2.4 1.8 
Grade 7 2.8 2.8 2.3 3.3 2.8 
Grade 8 2.8 2.8 2.3 3.3 2.8 
Grade 9 2.8 2.8 2.2 3.0 2.7 
Grade 10 3.4 3.7 2.1 3.4 3.1 
Grade 11 4.7 4.4 2.1 3.5 3.7 
Grade 12 4.9 5.2 2.5 2.9 3.9 
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Principal opinion: satisfaction with amount of instructional time available 
“The amount of instructional time in 

the school day available” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 96% 2% 4.2 
Private Arabic 89% 7% 4.2 
Independent 99% 0% 4.7 
International 100% 0% 4.5 

S
ta

ge
 Primary 97% 3% 4.4 

Preparatory 99% 0% 4.5 
Secondary84 96% 0% 4.4 

All Schools 97% 2% 4.4 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 
 

Teacher opinion: satisfaction with amount of instructional time available 
“The amount of instructional time in 

the school day available” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 85% 7% 4.0 
Private Arabic 81% 12% 3.9 
Independent 85% 8% 4.2 
International 77% 11% 3.9 

S
ta

ge
 Primary 83% 8% 4.0 

Preparatory 82% 9% 4.0 
Secondary 83% 9% 4.0 

All Schools 83% 8% 4.1 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 
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Provisions for students with special needs and learning difficulties 
 
 

Schools’ access for physically handicapped students 
Schools having special access provisions (eg ramps, elevators) 

to accommodate physically handicapped students 
Percentage of 

Schools 
T

yp
e 

Ministry of Education 33% 
Private Arabic 17% 
Independent 79% 
International 31% 

S
ta

ge
 Primary 40% 

Preparatory 49% 
Secondary 41% 

All Schools 46% 
 
 
Schools with special access provisions for the physically handicapped 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principal opinion: satisfaction with school’s resources for special needs students 
“The school’s resources and facilities 

to cater for special needs students” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 37% 38% 2.9 
Private Arabic 22% 26% 3.0 
Independent 74% 18% 4.0 
International 28% 14% 3.1 

S
ta

ge
 Primary 41% 25% 3.2 

Preparatory 52% 23% 3.4 
Secondary 47% 25% 3.4 

All Schools 47% 26% 3.3 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 
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Teacher opinion: Satisfaction with school’s catering for special needs students 
“The school’s capacity to cater for 

special needs students” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 35% 31% 3.0 
Private Arabic 43% 30% 3.2 
Independent 72% 9% 4.0 
International 34% 34% 2.9 

S
ta

ge
 Primary 45% 27% 3.3 

Preparatory 48% 26% 3.3 
Secondary 43% 25% 3.3 

All Schools 49% 24% 3.4 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 
Schools’ general approaches to students with learning difficulties [by school type] 

Frequency of schools using various approaches 
to catering for learning difficulties students 

Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Treat exactly the same as all students 3.1 2.7 3.3 3.4 3.1 
Teacher makes special provisions in exams 3.4 3.4 3.7 3.4 3.5 
Teachers to provide extra help in class 3.5 3.4 3.8 3.9 3.6 
Teacher to form ability groups in class 3.1 3.1 3.5 3.4 3.3 
Provide extra person to help child in class 2.7 2.6 3.5 3.1 3.0 
Provide remedial classes 3.3 3.1 3.7 3.2 3.4 
Place in special classes 1.5 1.7 2.3 2.2 1.9 
Help student’s parent assist their child 3.7 3.7 3.9 3.8 3.8 
Advise them to enrol elsewhere 2.1 2.2 2.0 2.2 2.1 

The entries in the table represent averages of reported occurrences. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.7 indicating ‘never’; 1.8 to 2.5 indicating 
‘rarely’; 2.6 to 3.2 indicating ‘sometimes’; and, 3.3 to 4.0 indicating ‘often’.

 
Schools’ general approaches to students with learning difficulties [by school stage] 

Frequency of schools using various approaches 
to catering for learning difficulties students 

Primary Preparatory Secondary 
All 

Schools 

Treat exactly the same as all students 3.2 3.3 3.0 3.1 
Teacher makes special provisions in exams 3.5 3.5 3.3 3.5 
Teachers to provide extra help in class 3.6 3.7 3.6 3.6 
Teacher to form ability groups in class 3.3 3.3 3.3 3.3 
Provide extra person to help child in class 3.0 3.0 2.9 3.0 
Provide remedial classes 3.4 3.5 3.4 3.4 
Place in special classes 1.9 2.0 2.0 1.9 
Help student’s parent assist their child 3.8 3.8 3.7 3.8 
Advise them to enrol elsewhere 2.1 2.2 2.1 2.1 

The entries in the table represent averages of reported occurrences. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.7 indicating ‘never’; 1.8 to 
2.5 indicating ‘rarely’; 2.6 to 3.2 indicating ‘sometimes’; and, 3.3 to 4.0 indicating ‘often’.
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Teacher report: approaches to students with learning difficulties (LD) [by school type] 
Frequency with which teachers use various app-
roaches to cater for learning difficulties students 

Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Treats them exactly the same as all students 3.0 2.7 2.9 3.0 2.9 
Provides individualised help 3.6 3.7 3.7 3.8 3.7 
Slows the pace of lesson for the whole class 3.4 3.3 3.3 2.7 3.2 
Arranges extra activities outside of class 2.7 2.7 2.7 2.6 2.7 
Forms different ability groupings in class 2.9 2.8 3.1 3.1 3.0 
Gets other students to assist the LD students 3.2 3.0 3.3 3.1 3.2 

The entries in the table represent averages of reported occurrences. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.7 indicating ‘never’; 1.8 to 2.5 
indicating ‘rarely’; 2.6 to 3.2 indicating ‘sometimes’; and, 3.3 to 4.0 indicating ‘often’.

 
 
 

Teacher report: approaches to students with learning difficulties (LD) [by school stage] 
Frequency with which teachers use various app-
roaches to cater for learning difficulties students 

Primary Preparatory Secondary 
All 

Schools 

Treats them exactly the same as all students 3.0 2.9 2.9 2.9 
Provides individualised help 3.7 3.7 3.7 3.7 
Slows the pace of lesson for the whole class 3.2 3.1 3.1 3.2 
Arranges extra activities outside of class 2.7 2.6 2.6 2.7 
Forms different ability groupings in class 3.1 3.0 2.9 3.0 
Gets other students to assist the LD students 3.2 3.2 3.1 3.2 

The entries in the table represent averages of reported occurrences. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.7 indicating ‘never’; 1.8 to 
2.5 indicating ‘rarely’; 2.6 to 3.2 indicating ‘sometimes’; and, 3.3 to 4.0 indicating ‘often’.

 
 
 

Principal opinion: satisfaction with school’s catering for low-performing students 
“The availability of support for the 
school’s low-performing students” 

Percentage 
Satisfied 

Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 90% 6% 4.1 
Private Arabic 86% 7% 4.2 
Independent 92% 2% 4.3 
International 89% 5% 4.3 

S
ta

ge
 Primary 89% 6% 4.2 

Preparatory 92% 4% 4.2 
Secondary 86% 6% 4.1 

All Schools 90% 5% 4.2 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied are 
not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 to 3.3 
indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction.
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Teacher opinion: satisfaction with school’s catering for low-performing students 
“The availability of support for the 
school’s low-performing students” 

Percentage 
Satisfied 

Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 59% 16% 3.5 
Private Arabic 59% 20% 3.5 
Independent 75% 9% 4.0 
International 44% 29% 3.2 

S
ta

ge
 Primary 60% 18% 3.6 

Preparatory 59% 19% 3.5 
Secondary 57% 18% 3.5 

All Schools 63% 16% 3.6 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied are 
not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 to 3.3 
indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction.
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Computers and computing 
 
 

School computers 

 
Average Number of All Computers 

in the School 
Average Number of Students per 
School Computers for Students 

T
yp

e 

Ministry of Education 37.0 12.0 
Private Arabic 20.3 20.4 
Independent 196.1 5.4 
International 138.5 8.6 

S
ta

ge
 Primary 93.2 8.3 

Preparatory 137.7 6.9 
Secondary 126.8 7.9 

All Schools 105.1 7.5 
 

Principal opinion: satisfaction with the school’s access to computers 
“The school’s access to computing and 

other educational technology 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 69% 18% 3.7 
Private Arabic 74% 15% 3.9 
Independent 91% 7% 4.4 
International 75% 8% 4.0 

S
ta

ge
 Primary 72% 16% 3.9 

Preparatory 77% 13% 4.1 
Secondary 81% 10% 4.1 

All Schools 78% 12% 4.0 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 
 

Student opinion: satisfaction with computer access 
“The availability of computers for 

student use at the school” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 62% 24% 3.6 
Private Arabic 56% 31% 3.4 
Independent 74% 14% 4.0 
International 62% 21% 3.6 

S
ta

ge
 Primary 73% 16% 3.9 

Preparatory 67% 19% 3.7 
Secondary 56% 26% 3.4 

All Schools 67% 19% 3.7 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 
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Teacher opinion: satisfaction with access to computers in school 
“Teacher access to computer and other 

educational technology at school” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 49% 31% 3.3 
Private Arabic 52% 33% 3.3 
Independent 86% 7% 4.3 
International 53% 29% 3.3 

S
ta

ge
 Primary 60% 24% 3.6 

Preparatory 63% 23% 3.7 
Secondary 61% 24% 3.6 

All Schools 63% 22% 3.7 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 
Principal report: their computer skill levels 

 
Computer 

Skill Levels 

T
yp

e 

Ministry of Education 3.2 
Private Arabic 3.2 
Independent 3.8 
International 3.7 

S
ta

ge
 Primary 3.5 

Preparatory 3.7 
Secondary 3.6 

All Schools 3.5 
The entries in the table represent averages of reported responses. The averages may 
be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.8 indicating ‘not at all skilled’; 1.9 to 2.6 
indicating ‘little skilled’; 2.7 to 3.4 indicating ‘somewhat skilled’; 3.5 to 4.2 
indicating ‘moderately skilled’; and, 4.3 to 5.0 indicating ‘very highly skilled’.

 
Teacher report: their computer skill levels 

 
Computer 

Skill Levels 

T
yp

e 

Ministry of Education 3.5 
Private Arabic 3.8 
Independent 4.1 
International 3.9 

S
ta

ge
 Primary 3.8 

Preparatory 3.9 
Secondary 3.9 

All Schools 3.8 
The entries in the table represent averages of reported responses. The averages may 
be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.8 indicating ‘not at all skilled’; 1.9 to 2.6 
indicating ‘little skilled’; 2.7 to 3.4 indicating ‘somewhat skilled’; 3.5 to 4.2 
indicating ‘moderately skilled’; and, 4.3 to 5.0 indicating ‘very highly skilled’.
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Student opinion: the importance of computers 
“Computers are important in 

everyone’s life” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 92% 4% 4.5 
Private Arabic 91% 5% 4.5 
Independent 92% 3% 4.6 
International 87% 3% 4.3 

S
ta

ge
 Primary 87% 6% 4.3 

Preparatory 91% 3% 4.5 
Secondary 93% 2% 4.6 

All Schools 91% 4% 4.5 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement 

 
 

Teacher report: use of computers in the classroom 
Teachers who report using 

computers within their classrooms 
Percentage 
of Teachers 

T
yp

e 

Ministry of Education 27% 
Private Arabic 29% 
Independent 68% 
International 56% 

S
ta

ge
 Primary 45% 

Preparatory 51% 
Secondary 49% 

All Schools 47% 
 
 

Student report: student use of computers in classes and in general 
Reported frequency of student use of 

computers 
In classes 

Anywhere (in school, at 
home or elsewhere) 

T
yp

e 

Ministry of Education 2.7 4.0 
Private Arabic 2.5 4.1 
Independent 3.1 4.3 
International 3.0 4.3 

S
ta

ge
 Primary 2.9 4.0 

Preparatory 3.1 4.3 
Secondary 2.8 4.3 

All Schools 2.9 4.2 
The entries in the table represent averages of reported occurrences. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.7 
indicating ‘no days’; 1.8 to 2.5 indicating ‘few days’; 2.6 to 3.3 indicating ‘some days’; 3.4 to 4.1 indicating ‘most days’; and, 4.2 to 5.0 
indicating ‘every day’. 
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Student report: students’ use of the internet for school and non-school purposes 

Reported frequency of student use of the 
internet 

Frequency using internet anywhere 
for schoolwork purposes 

Frequency using internet 
anywhere for non-schoolwork 

purposes 

T
yp

e 

Ministry of Education 3.2 3.5 
Private Arabic 3.2 3.6 
Independent 3.7 3.8 
International 3.6 3.8 

S
ta

ge
 Primary 3.5 3.5 

Preparatory 3.5 3.8 
Secondary 3.4 3.9 

All Schools 3.5 3.7 
The entries in the table represent averages of reported occurrences. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.7 indicating ‘no days’; 1.8 to 2.5 
indicating ‘few days’; 2.6 to 3.3 indicating ‘some days’; 3.4 to 4.1 indicating ‘most days’; and, 4.2 to 5.0 indicating ‘every day’. 

 
 
Student report: students’ use of the internet at school and elsewhere 
Reported frequency of student use of the 

internet 
Frequency of using the internet in the 

school 
Frequency of using the internet at 

places other than at school 

T
yp

e 

Ministry of Education 1.9 3.7 
Private Arabic 1.9 3.9 
Independent 2.7 4.0 
International 2.7 4.2 

S
ta

ge
 Primary 2.5 3.8 

Preparatory 2.6 4.0 
Secondary 2.3 4.1 

All Schools 2.4 3.9 
The entries in the table represent averages of reported occurrences. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.7 indicating ‘no days’; 1.8 to 2.5 
indicating ‘few days’; 2.6 to 3.3 indicating ‘some days’; 3.4 to 4.1 indicating ‘most days’; and, 4.2 to 5.0 indicating ‘every day’. 

 

Frequency of class computer use

MoE PA Ind Int

Students use of computers in the classroom
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Frequency of class computer use
Primary Preparatory Secondary

Every 
Day

Most 
Days

Some 
Days

Few 
Days

No
Days



Schools and Schooling in Qatar 2008-09 Report 

63 

Student academic achievement — Independent schools 
 
 

Average QCEA Arabic scale scores (Reading, Writing, Listening and Overall) 
 Reading Writing Listening Overall 

Grade 4 420 459 449 458 
Grade 5 440 475 470 476 
Grade 6 463 497 500 499 
Grade 7 487 505 525 517 
Grade 8 500 519 522 522 
Grade 9 496 530 531 534 
Grade 10 502 513 517 521 
Grade 11 511 525 537 529 

The scales have been constructed so that individual student’s scores are typically within the range from 250 to about 900. These scale scores provide 
a broad indication of the students’ performance, with the higher the score being indicative of stronger performance. For each curriculum area there 
are different scales, so the scores cannot be directly compared across curriculum areas. However, within the Arabic curriculum area, the scales (ie for 
Arabic overall, Arabic reading, Arabic writing and Arabic listening) have the same underlying bases for each grade and thus the scores can be 
directly compared across grades and components (ie overall, reading, writing and listening). 

 
 

Percentages of students at each Standard Level in QCEA Overall Arabic 

 
Below Standards 

(Level 1) 
Below Standards 

(Level 2) 
Below Standards 

(Level 3) 
Approaching 

Standards 
Meets Standards

Grade 4 5% 4% 57% 31% 3% 
Grade 5 4% 4% 54% 32% 6% 
Grade 6 3% 7% 53% 30% 7% 
Grade 7 3% 4% 48% 37% 9% 
Grade 8 1% 6% 55% 33% 5% 
Grade 9 2% 4% 57% 36% 2% 
Grade 10 7% 9% 51% 30% 3% 
Grade 11 4% 13% 52% 28% 4% 
There are five standards levels used within the QCEA about student overall performance in the Qatar National Curriculum Standards: Meets 
Standards; Approaching Standards; Below Standards (Level 3); Below Standards (Level 2); and, Below Standards (Level 1). 

 
 

Average QCEA English scale scores (Reading, Writing, Listening and Overall) 
 Reading Writing Listening Overall 

Grade 4 501 514 507 514 
Grade 5 517 521 529 527 
Grade 6 516 528 535 532 
Grade 7 524 530 532 534 
Grade 8 522 530 537 534 
Grade 9 532 543 546 545 
Grade 10 538 541 547 544 
Grade 11 541 547 553 551 

The scales have been constructed so that individual student’s scores are typically within the range from 250 to about 900. These scale scores provide 
a broad indication of the students’ performance, with the higher the score being indicative of stronger performance. For each curriculum area there 
are different scales, so the scores cannot be directly compared across curriculum areas. However, within the English curriculum area, the scales (ie 
for English overall, English reading, English writing and English listening) have the same underlying bases for each grade and thus the scores can be 
directly compared across grades and components (ie overall, reading, writing and listening). 
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Percentages of students at each Standard Level in QCEA Overall English 

 
Below Standards 

(Level 1) 
Below Standards 

(Level 2) 
Below Standards 

(Level 3) 
Approaching 

Standards 
Meets Standards

Grade 4 8% 5% 41% 35% 11% 
Grade 5 5% 5% 43% 33% 14% 
Grade 6 7% 3% 40% 35% 15% 
Grade 7 9% 7% 47% 29% 10% 
Grade 8 11% 14% 46% 22% 8% 
Grade 9 10% 13% 46% 20% 10% 
Grade 10 11% 22% 44% 15% 8% 
Grade 11 11% 14% 46% 20% 9% 
There are five standards levels used within the QCEA about student overall performance in the Qatar National Curriculum Standards: Meets 
Standards; Approaching Standards; Below Standards (Level 3); Below Standards (Level 2); and, Below Standards (Level 1). 

 
 

Average QCEA Mathematics (Overall) and Science (Overall) scale scores 

 
Mathematics Overall Scale 

Score 

 

Science Overall Scale 
Score 

Grade 4 449 503 
Grade 5 500 502 
Grade 6 486 488 
Grade 7 478 478 
Grade 8 506 493 
Grade 9 497 494 
Grade 10 686 649 
Grade 11 664 621 
The scales have been constructed so that individual student’s scores are typically within the range from 250 to about 900. These scale 
scores provide a broad indication of the students’ performance, with the higher the score being indicative of stronger performance. For 
each curriculum area there are different scales, so the scores cannot be directly compared across curriculum areas. Moreover, within 
the Mathematics and Science curriculum areas, the scales have different underlying bases for each grade and thus the scores can also 
not be directly compared across grades. 

 
 
 

Percentages of students at each Standard Level in QCEA Overall Mathematics 

 
Below Standards 

(Level 1) 
Below Standards 

(Level 2) 
Below Standards 

(Level 3) 
Approaching 

Standards 
Meets Standards

Grade 4 29% 30% 29% 12% 1% 
Grade 5 17% 21% 35% 26% 1% 
Grade 6 27% 19% 30% 24% 0% 
Grade 7 33% 17% 25% 25% 0% 
Grade 8 22% 17% 30% 32% 1% 
Grade 9 36% 14% 20% 26% 3% 
Grade 10 30% 14% 23% 27% 6% 
Grade 11 38% 17% 22% 21% 2% 
There are five standards levels used within the QCEA about student overall performance in the Qatar National Curriculum Standards: Meets 
Standards; Approaching Standards; Below Standards (Level 3); Below Standards (Level 2); and, Below Standards (Level 1). 
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Percentages of students at each Standard Level in QCEA Overall Science 

 
Below Standards 

(Level 1) 
Below Standards 

(Level 2) 
Below Standards 

(Level 3) 
Approaching 

Standards 
Meets Standards

Grade 4 19% 19% 30% 30% 3% 
Grade 5 13% 20% 37% 30% 1% 
Grade 6 18% 23% 35% 23% 1% 
Grade 7 33% 9% 28% 29% 2% 
Grade 8 19% 21% 30% 27% 3% 
Grade 9 16% 10% 32% 42% 0% 
Grade 10 16% 12% 39% 33% 0% 
Grade 11 25% 12% 28% 34% 0% 
There are five standards levels used within the QCEA about student overall performance in the Qatar National Curriculum Standards: Meets 
Standards; Approaching Standards; Below Standards (Level 3); Below Standards (Level 2); and, Below Standards (Level 1). 
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Teachers’ expectations of students 
 
 
 
 

Principal opinion: satisfaction with teachers’ expectations of student performance 
“The school’s teachers’ expectations 
of how well students will perform” 

Percentage 
Satisfied 

Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 81% 7% 3.9 
Private Arabic 89% 0% 4.1 
Independent 87% 7% 4.0 
International 89% 3% 4.2 

S
ta

ge
 Primary 85% 7% 4.0 

Preparatory 91% 1% 4.1 
Secondary 83% 3% 4.0 

All Schools 85% 6% 4.0 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied are not 
represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 to 3.3 indicates 
neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction.

 
 
 
 

Student opinion: teachers’ encouragement 
“My teachers encourage me to do my 

best” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 77% 10% 4.0 
Private Arabic 75% 13% 4.0 
Independent 76% 10% 4.0 
International 82% 5% 4.2 

S
ta

ge
 Primary 84% 6% 4.3 

Preparatory 76% 9% 4.0 
Secondary 72% 11% 3.9 

All Schools 77% 9% 4.1 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement 
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Teaching practices 
 
 
 

School use of Arabic as the language of instruction: Mathematics classes 
Percentages of schools in which Arabic is the 

language of instruction
Used for All 

Classers 
Used for Some 

Classes 
Used for No 

Classes 

T
yp

e 

Ministry of Education 98% 0% 2% 
Private Arabic 86% 10% 4% 
Independent 5% 21% 75% 
International 0% 4% 96% 

S
ta

ge
 Primary 52% 4% 45% 

Preparatory 40% 9% 52% 
Secondary 49% 8% 43% 

All Schools 50% 9% 41% 
 
 
 

School use of Arabic as the language of instruction: Science classes 
Percentages of schools in which Arabic is the 

language of instruction
Used for All 

Classers 
Used for Some 

Classes 
Used for No 

Classes 

T
yp

e 

Ministry of Education 98% 0% 2% 
Private Arabic 98% 2% 0% 
Independent 5% 22% 73% 
International 0% 4% 96% 

S
ta

ge
 Primary 52% 3% 45% 

Preparatory 39% 10% 52% 
Secondary 49% 8% 43% 

All Schools 52% 8% 40% 
 
 
 

School use of Arabic as the language of instruction: Computer classes 
Percentages of schools in which Arabic is the 

language of instruction
Used for All 

Classers 
Used for Some 

Classes 
Used for No 

Classes 

T
yp

e 

Ministry of Education 97% 2% 1% 
Private Arabic 90% 7% 3% 
Independent 15% 38% 46% 
International 5% 7% 89% 

S
ta

ge
 Primary 52% 11% 37% 

Preparatory 45% 13% 42% 
Secondary 51% 13% 36% 

All Schools 54% 15% 31% 
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School use of Arabic as the language of instruction: Social Studies classes 
Percentages of schools in which Arabic is the 

language of instruction
Used for All 

Classers 
Used for Some 

Classes 
Used for No 

Classes 
T

yp
e 

Ministry of Education 99% 0% 1% 
Private Arabic 100% 0% 0% 
Independent 95% 2% 2% 
International 5% 12% 83% 

S
ta

ge
 Primary 77% 3% 21% 

Preparatory 73% 2% 24% 
Secondary 75% 1% 24% 

All Schools 83% 3% 15% 
 

Teacher description of classroom practices [by school type] 
Frequency with which various approaches 

are used in class 
Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Whole class work lead by the teacher 4.6 4.7 4.6 4.5 4.6 
Group work in class 4.1 3.9 4.5 3.9 4.2 
Individual work in class 3.8 3.6 3.6 4.2 3.8 
Teachers lectures to class 4.2 4.2 3.9 4.5 4.1 

The entries in the table represent the averages of the reported frequency with which the activity occurs. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 
1.7 indicates ‘no days’; 1.8 to 2.5 indicates ‘few days’; 2.6 to 3.3 indicates ‘some days’; 3.4 to 4.1 indicates ‘most days’; and, 4.2 to 5.0 indicates ‘every day’.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teacher description of classroom practices [by school stage] 
Frequency with which various approaches 

are used in class 
Primary Preparatory Secondary 

All 
Schools 

Whole class work lead by the teacher 4.6 4.5 4.5 4.6 
Group work in class 4.2 4.0 4.0 4.2 
Individual work in class 4.0 3.7 3.7 3.8 
Teachers lectures to class 4.3 4.1 4.1 4.1 

The entries in the table represent the averages of the reported frequency with which the activity occurs. The averages may be broadly interpreted as 
follows: 1.0 to 1.7 indicates ‘no days’; 1.8 to 2.5 indicates ‘few days’; 2.6 to 3.3 indicates ‘some days’; 3.4 to 4.1 indicates ‘most days’; and, 4.2 to 
5.0 indicates ‘every day’. 

Teacher led whole 
class work

Group work in class Individual student 
work in class

Teacher lectures

MoE Private Arabic Independent International

Teachers: Frequency with which they use various approaches in class [by school type]

Every 
Day

Most 
Days

Some 
Days

Few 
Days

No
Days
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Teacher description of nature of work assigned in classes [by school type] 
Frequency with which various approaches are used by 

students in class 
Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International
All 

Schools 

Completing worksheets or workbooks 4.2 4.3 4.0 3.8 4.1 
Reading supplementary materials or text books 3.8 3.9 3.6 3.6 3.7 
Short writing assignments or tasks 3.1 3.2 3.2 3.5 3.2 
Working on long-term projects 2.4 2.3 2.8 2.5 2.5 
Undertaking extended writing tasks 2.5 2.5 2.5 2.7 2.5 
Presenting individual or small group oral reports 3.3 3.3 3.7 3.3 3.4 

The entries in the table represent the averages of the reported frequency with which the activity occurs. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.7 indicates ‘no 
days’; 1.8 to 2.5 indicates ‘few days’; 2.6 to 3.3 indicates ‘some days’; 3.4 to 4.1 indicates ‘most days’; and, 4.2 to 5.0 indicates ‘every day’. 

 
 
  

Teacher led whole 
class work

Group work in class Individual student 
work in class

Teacher lectures

Primary Preparatory Secondary

Teachers: Frequency with which they use various approaches in class [by school stage]

Every 
Day

Most 
Days

Some 
Days

Few 
Days

No
Days

Completing 
worksheets

Reading text books 
or other materials

Short writing tasks Working on long 
term tasks

Extended writing 
tasks

Presenting oral 
reports

MoE Private Arabic Independent International

Teachers: Frequency of nature of work assigned in classes [by school type]

Every 
Day

Most 
Days

Some 
Days

Few 
Days

No
Days
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Teacher description of nature of work assigned in classes [by school stage] 
Frequency with which various approaches are used by 

students in class 
Primary Preparatory Secondary 

All 
Schools 

Completing worksheets or workbooks 4.1 4.0 4.0 4.1 
Reading supplementary materials or text books 3.7 3.7 3.7 3.7 
Short writing assignments or tasks 3.2 3.3 3.3 3.2 
Working on long-term projects 2.5 2.6 2.6 2.5 
Undertaking extended writing tasks 2.5 2.6 2.7 2.5 
Presenting individual or small group oral reports 3.4 3.4 3.4 3.4 

The entries in the table represent the averages of the reported frequency with which the activity occurs. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.7 
indicates ‘no days’; 1.8 to 2.5 indicates ‘few days’; 2.6 to 3.3 indicates ‘some days’; 3.4 to 4.1 indicates ‘most days’; and, 4.2 to 5.0 indicates ‘every day’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teachers’ use of textbooks with their classes 
Number of different textbooks used by the teacher 

with their classes 
Average number of textbooks used 

T
yp

e 

Ministry of Education 2.4 
Private Arabic 2.4 
Independent 2.6 
International 2.8 

S
ta

ge
 Primary 2.5 

Preparatory 2.6 
Secondary 2.6 

All Schools 2.5 
These averages have been computed using weighted appropriately interpolated values for the response categories in order to 
obtain indicative estimates of the actual figures.

 
 
 
  

Completing 
worksheets

Reading text books 
or other materials

Short writing tasks Working on long 
term tasks

Extended writing 
tasks

Presenting oral 
reports

Primary Preparatory Secondary

Teachers: Frequency of nature of work assigned in classes [by school stage]

Every 
Day

Most 
Days

Some 
Days

Few 
Days

No
Days
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Teacher report: teaching/learning aids used in classes [by school type] 
Frequency with which various teaching/learning 

aids are employed within the class 
Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Text books 3.7 3.8 3.4 3.3 3.6 
Audiovisual equipment 2.9 2.8 3.5 2.7 3.1 
Calculators 1.6 1.7 1.9 1.7 1.7 
Computers 2.1 2.2 3.4 2.4 2.6 
Realia 3.2 3.0 3.2 2.5 3.1 
Charts, flash cards and/or manipulatives 3.5 3.3 3.5 3.3 3.5 

The entries in the table represent the averages of the reported frequency with which the activity occurs. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.7 
indicates ‘never’; 1.8 to 2.5 indicates ‘rarely’; 2.6 to 3.2indicates ‘sometimes’; 3.3 to 4.0 indicates ‘often’.

 
 

Teacher report: teaching/learning aids used in classes [by school stage] 
Frequency with which various teaching/learning 

aids are employed within the class 
Primary Preparatory Secondary 

All 
Schools 

Text books 3.5 3.5 3.5 3.6 
Audiovisual equipment 3.0 3.0 2.9 3.1 
Calculators 1.6 1.7 1.9 1.7 
Computers 2.5 2.7 2.6 2.6 
Realia 3.1 2.8 2.8 3.1 
Charts, flash cards and/or manipulatives 3.5 3.3 3.3 3.5 

The entries in the table represent the averages of the reported frequency with which the activity occurs. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 
to 1.7 indicates ‘never’; 1.8 to 2.5 indicates ‘rarely’; 2.6 to 3.2indicates ‘sometimes’; 3.3 to 4.0 indicates ‘often’.

 
Student description of classroom practices [by school type]: Arabic classes 

Frequency with which various approaches 
are used in class 

Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Whole class work lead by the teacher 3.5 3.4 3.7 2.2 3.4 
Group work in class 3.2 2.7 3.9 1.4 3.2 
Individual work in class 3.5 3.7 3.3 2.6 3.3 
Teacher lectures to class 4.0 4.0 4.0 2.5 3.7 

The entries in the table represent averages of reported occurrences. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.7 indicating ‘never’; 1.8 to 2.5 
indicating ‘almost never’; 2.6 to 3.2 indicating ‘sometimes’; and, 3.3 to 4.0 indicating ‘often’.

 
 

Student description of classroom practices [by school stage]: Arabic classes 
Frequency with which various approaches 

are used in class 
Primary Preparatory Secondary 

All 
Schools 

Whole class work lead by the teacher 3.2 3.1 3.1 3.4 
Group work in class 3.0 2.9 2.6 3.2 
Individual work in class 3.1 3.2 3.2 3.3 
Teacher lectures to class 3.5 3.5 3.4 3.7 

The entries in the table represent averages of reported occurrences. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.7 indicating ‘never’; 
1.8 to 2.5 indicating ‘almost never’; 2.6 to 3.2 indicating ‘sometimes’; and, 3.3 to 4.0 indicating ‘often’.
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Student description of extended work within Arabic classes 

Number of times extended work 
has been assigned 

Average Number of Times in a 
Year When Extended Reading 

Work Assigned 

Average Number of Times in a 
Year When Extended Writing 

Work Assigned 

T
yp

e 

Ministry of Education 3.4 3.0 
Private Arabic 3.8 3.1 
Independent 3.8 3.2 
International 4.3 3.5 

S
ta

ge
 Primary 4.3 3.7 

Preparatory 3.7 3.1 
Secondary 3.4 2.9 

All Schools 3.7 3.2 
These averages have been computed using weighted appropriately interpolated values for the response categories in order to obtain indicative estimates of 
the actual figures. 

 

Student description of classroom practices [by school type]: English classes 
Frequency with which various approaches 

are used in class 
Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Whole class work lead by the teacher 3.6 3.4 3.7 3.7 3.6 
Group work in class 3.4 2.9 3.7 3.0 3.5 
Individual work in class 3.5 3.6 3.4 3.8 3.5 
Teacher lectures to class 3.8 3.9 3.9 4.0 3.9 

The entries in the table represent averages of reported occurrences. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.7 indicating ‘never’; 1.8 to 2.5 
indicating ‘almost never’; 2.6 to 3.2 indicating ‘sometimes’; and, 3.3 to 4.0 indicating ‘often’.
 

Student description of classroom practices [by school stage]: English classes 
Frequency with which various approaches 

are used in class 
Primary Preparatory Secondary 

All 
Schools 

Whole class work lead by the teacher 3.7 3.6 3.6 3.6 
Group work in class 3.5 3.3 3.3 3.5 
Individual work in class 3.6 3.5 3.5 3.5 
Teacher lectures to class 4.0 3.9 3.8 3.9 

The entries in the table represent averages of reported occurrences. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.7 indicating ‘never’; 
1.8 to 2.5 indicating ‘almost never’; 2.6 to 3.2 indicating ‘sometimes’; and, 3.3 to 4.0 indicating ‘often’.

 

Student description of extended work within English classes 

Number of times extended work has 
been assigned 

Average Number of Times in a 
Year When Extended Reading 

Work Assigned 

Average Number of Times in a 
Year When Extended Writing 

Work Assigned 

T
yp

e 

Ministry of Education 2.8 2.7 
Private Arabic 3.2 3.0 
Independent 3.2 3.0 
International 5.3 5.1 

S
ta

ge
 Primary 4.2 3.9 

Preparatory 3.6 3.5 
Secondary 3.5 3.5 

All Schools 3.4 3.3 
These averages have been computed using weighted appropriately interpolated values for the response categories in order to obtain indicative estimates of the 
actual figures. 
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Student description of classroom practices [by school type]: Mathematics classes 

Frequency with which various approaches 
are used in class 

Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Whole class work lead by the teacher 3.3 3.4 3.5 3.7 3.5 
Group work in class 2.7 2.7 3.5 2.6 3.1 
Individual work in class 3.7 3.8 3.5 4.2 3.7 
Teacher lectures to class 3.7 3.9 3.9 4.1 3.8 

The entries in the table represent averages of reported occurrences. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.7 indicating ‘never’; 1.8 to 2.5 
indicating ‘almost never’; 2.6 to 3.2 indicating ‘sometimes’; and, 3.3 to 4.0 indicating ‘often’.

 
 
 

Student description of classroom practices [by school stage]: Mathematics classes 
Frequency with which various approaches 

are used in class 
Primary Preparatory Secondary 

All 
Schools 

Whole class work lead by the teacher 3.7 3.5 3.3 3.5 
Group work in class 3.2 3.0 2.7 3.1 
Individual work in class 3.8 3.8 3.8 3.7 
Teacher lectures to class 4.0 3.8 3.8 3.8 

The entries in the table represent averages of reported occurrences. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.7 indicating ‘never’; 
1.8 to 2.5 indicating ‘almost never’; 2.6 to 3.2 indicating ‘sometimes’; and, 3.3 to 4.0 indicating ‘often’.

 
 
 
Student description of classroom practices [by school type]: Science classes 

Frequency with which various approaches 
are used in class 

Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Whole class work lead by the teacher 3.3 3.3 3.7 3.6 3.5 
Group work in class 2.9 2.6 3.7 3.0 3.3 
Individual work in class 3.0 3.4 3.3 3.7 3.3 
Teacher lectures to class 3.6 3.7 3.9 4.0 3.8 

The entries in the table represent averages of reported occurrences. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.7 indicating ‘never’; 1.8 to 2.5 
indicating ‘almost never’; 2.6 to 3.2 indicating ‘sometimes’; and, 3.3 to 4.0 indicating ‘often’.

 
 
 

Student description of classroom practices [by school stage]: Science classes 
Frequency with which various approaches 

are used in class 
Primary Preparatory Secondary 

All 
Schools 

Whole class work lead by the teacher 3.7 3.6 3.2 3.5 
Group work in class 3.5 3.3 2.8 3.3 
Individual work in class 3.5 3.4 3.2 3.3 
Teacher lectures to class 4.0 3.9 3.5 3.8 

The entries in the table represent averages of reported occurrences. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.7 indicating ‘never’; 1.8 
to 2.5 indicating ‘almost never’; 2.6 to 3.2 indicating ‘sometimes’; and, 3.3 to 4.0 indicating ‘often’.
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Student opinion: how well schoolwork is understood 
“I understand what my teacher 

explains in class” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 77% 8% 4.0 
Private Arabic 76% 10% 4.0 
Independent 73% 9% 3.9 
International 78% 5% 4.0 

S
ta

ge
 Primary 84% 5% 4.2 

Preparatory 73% 8% 3.9 
Secondary 69% 9% 3.8 

All Schools 75% 8% 4.0 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement 

 
 
 
 

Parent report: appropriateness of the difficulty of the schoolwork given their child 
Percentages of parents judging 
the difficulty of the schoolwork 

assigned to their children 

Schoolwork Assigned 
Is Too Easy 

Schoolwork Assigned 
Is About Right 

Schoolwork Assigned 
Is Too Difficult 

T
yp

e 

Ministry of Education 20% 73% 7% 
Private Arabic 17% 77% 6% 
Independent 15% 71% 14% 
International 13% 81% 7% 

S
ta

ge
 Primary 16% 75% 9% 

Preparatory 16% 75% 9% 
Secondary 15% 77% 9% 

All Schools 16% 74% 10% 
 
 
 
 
 

Parent opinion: provision of additional help needed by their child 
“The school provides any additional 

help my child needs to do well” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 60% 20% 3.5 
Private Arabic 59% 21% 3.5 
Independent 65% 16% 3.6 
International 60% 18% 3.5 

S
ta

ge
 Primary 62% 17% 3.6 

Preparatory 62% 18% 3.6 
Secondary 59% 20% 3.5 

All Schools 62% 18% 3.6 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement. 
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Assessment practices and uses of assessment information 
 
 
Schools’ use of different assessment instruments/approaches [by school type] 

Percentages of schools using selected 
assessment instruments/approaches 

Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

QCEA tests 1.9 1.7 2.7 1.1 2.0 
Other standardised tests 1.3 1.1 1.7 1.9 1.5 
Other external developed tests 2.6 2.1 1.6 1.5 2.0 
Within-school developed tests 2.9 2.8 3.0 2.9 2.9 
Student projects or portfolios 2.7 2.7 2.9 2.7 2.8 
Student performance (music, science, art) 2.3 2.3 2.8 2.6 2.5 
Individual oral, interview or observation 2.7 2.5 2.8 2.9 2.7 
The entries in the table represent averages of reported occurrences. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.6 indicating ‘2never’; 1.7 to 2.3 
indicating ‘sometimes’; and, 2.4 to 3.0 indicating ‘usually’. 
 
 
 

Schools’ use of different assessment instruments/approaches [by school stage] 
Percentages of schools using selected assessment 

instruments/approaches 
Primary Preparatory Secondary 

All 
Schools 

QCEA tests 1.9 2.0 2.0 2.0 
Other standardised tests 1.5 1.6 1.7 1.5 
Other external developed tests 2.1 2.1 2.3 2.0 
Within-school developed tests 2.9 2.9 2.9 2.9 
Student projects or portfolios 2.7 2.8 2.7 2.8 
Student performance (music, science, art) 2.5 2.5 2.6 2.5 
Individual oral, interview or observation 2.8 2.7 2.7 2.7 

The entries in the table represent averages of reported occurrences. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.6 indicating ‘never’; 1.7 to 
2.3 indicating ‘sometimes’; and, 2.4 to 3.0 indicating ‘usually’.

 
 
 

Purposes for which schools’ use student assessment [by school type] 
Percentages of schools reporting using student 

assessment for  selected purposes 
Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Informing parents about child’s progress 99% 97% 100% 100% 99% 
Making student retention/promotion decisions 97% 65% 93% 83% 89% 
Making adjustments to instructional practices 79% 84% 100% 91% 88% 
Comparing its performance with other schools 57% 68% 81% 50% 65% 
Tracking the school’s performance over time 89% 100% 100% 100% 96% 
School planning and development 91% 92% 100% 98% 95% 
Making school effectiveness judgements 85% 95% 98% 100% 93% 
Making teacher effectiveness judgements 85% 95% 98% 79% 89% 
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Purposes for which schools’ use student assessment [by school stage] 
Percentages of schools reporting using student 

assessment for  selected purposes 
Primary Preparatory Secondary 

All 
Schools 

Informing parents about child’s progress 100% 99% 100% 99% 
Making student retention/promotion decisions 92% 98% 95% 89% 
Making adjustments to instructional practices 88% 87% 87% 88% 
Comparing its performance with other schools 61% 63% 66% 65% 
Tracking the school’s performance over time 96% 97% 96% 96% 
School planning and development 95% 98% 96% 95% 
Making school effectiveness judgements 93% 93% 95% 93% 
Making teacher effectiveness judgements 89% 84% 84% 89% 

 
 
 
 
 

Frequency with which schools’ evaluate student progress [by school type] 
Number of evaluations of students’ 

progress undertaken in a year as reported 
by the school for each curriculum area 

Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Arabic 4.4  4.1  6.7  4.4  5.1  
English 4.3  4.1  6.7  4.8  5.1  
Mathematics 4.2 4.1 6.7 4.8 5.1 
Science 4.2 4.1 6.7 4.7 5.1 

These averages have been computed using weighted appropriately interpolated values for the response categories in order to obtain indicative estimates of the actual 
figures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arabic English Mathematics Science

MoE Private Arabic Independent International

Frequency of formal student evaluation in selected curriculum areas [by school type]
10 per 
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Frequency with which schools’ evaluate student progress [by school stage] 

Number of evaluations of students’ 
progress undertaken in a year as reported 

by the school for each curriculum area 
Primary Preparatory Secondary 

All 
Schools 

Arabic 4.9  5.5  5.1  5.1  
English 5.0  5.5  5.1  5.1  
Mathematics 5.0 5.5 5.0 5.1 
Science 5.0 5.5 5.0 5.1 

These averages have been computed using weighted appropriately interpolated values for the response categories in order to obtain indicative 
estimates of the actual figures. 
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Frequency of formal student evaluation in selected curriculum areas [by school stage]
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Homework 
 
 
 

Teacher report: assignment of homework to students 

 
Average Number of Days a Week 

on which Homework Assigned 
Average Number of Hours a 

Week that Homework is Assigned

T
yp

e 

Ministry of Education 2.6 1.2 
Private Arabic 2.9 1.5 
Independent 2.3 1.2 
International 2.3 1.4 

S
ta

ge
 Primary 2.5 1.2 

Preparatory 2.4 1.3 
Secondary 2.3 1.4 

All Schools 2.5 1.2 
These averages have been computed using weighted appropriately interpolated values for the response categories in order to obtain indicative estimates of the 
actual figures. 

 
 
 

Parent report: amount of homework done by child 

 
Average Hours a Week Child 

Spends on Homework 

T
yp

e 

Ministry of Education 2.1  
Private Arabic 2.2  
Independent 1.7 
International 2.6 

S
ta

ge
 Primary 2.1 

Preparatory 2.2 
Secondary 2.4 

All Schools 2.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Student report: amount of homework done 

 
Average Hours a Week Student Reports 

Spending on Homework 

T
yp

e 

Ministry of Education 6.2 
Private Arabic 6.7 
Independent 5.6 
International 6.9 

S
ta

ge
 Primary 6.8 

Preparatory 6.0 
Secondary 6.0 

All Schools 6.1 
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Student report: proportion of set homework completed 

 
Proportion of Homework that the 

Student Does 

T
yp

e 

Ministry of Education 3.1 
Private Arabic 3.1 
Independent 3.1 
International 3.4 

S
ta

ge
 Primary 3.3 

Preparatory 3.2 
Secondary 3.1 

All Schools 3.1 
The entries in the table represent averages of the reported extent to which the activity occurs. The averages may be broadly 
interpreted as follows: 1.0 to 1.7 indicating ‘almost none of the homework’; 1.8 to 2.5 indicating ‘some of the homework’; 
2.6 to 3.2 indicating ‘most of the homework’; and, 3.3 to 4.0 indicating ‘almost all of the homework’.

Students: Amount done Parents: Amount students do

Primary Preparatory Secondary

Students and Parents: Time students spend on homework (hours per week) [by school stage]
10 Hours

8 Hours

6 Hours

4 Hours

2 Hours

0 Hours

Students: Amount done Parents: Amount students do

MoE Private Arabic Independent International

Students and Parents: Time students spend on homework (hours per week) [by school type]
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4 Hours
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Students: Report on the proportion of assigned homework they complete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Student report: parental checking of homework 

 
Frequency with which Parents Check their 

Children’s Homework 

T
yp

e 

Ministry of Education 3.2  
Private Arabic 3.5 
Independent 3.5 
International 3.5 

S
ta

ge
 Primary 3.8 

Preparatory 3.5 
Secondary 3.0 

All Schools 3.5 
The entries in the table represent the averages of the reported frequency with which the activity occurs. The averages may be broadly 
interpreted as follows: 1.0 to 1.7 indicates ‘never’; 1.8 to 2.5 indicates ‘rarely’; 2.6 to 3.3 indicates ‘sometimes’; 3.4 to 4.1 indicates ‘most 
times’; and, 4.2 to 5.0 indicates ‘almost always’. 

 
 

Assignment of homework as reported by teachers, students and parents 
Percentages of various groups which report that 

homework is assigned 
Teachers 

 

Students 

 

Parents 

T
yp

e 

Ministry of Education 98% 95% 98% 
Private Arabic 98% 94% 99% 
Independent 98% 96% 98% 
International 95% 98% 98% 

S
ta

ge
 Primary 97% 98% 99% 

Preparatory 97% 97% 98% 
Secondary 97% 94% 97% 

All Schools 98% 96% 98% 
 
 

 

Set homework completed
MoE PA Ind Int

All

Most

Some

None

Set homework completed
Primary Preparatory Secondary

All

Most

Some

None
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Parent report: family involvement with their children’s homework 

 
Proportion of Homework with 

which the Child is Helped 
Proportion of Homework which 
is Checked by a Family Member 

T
yp

e 

Ministry of Education 2.4  2.8  
Private Arabic 2.6 3.1 
Independent 2.4 2.8 
International 2.5 3.0 

S
ta

ge
 Primary 2.7 2.3 

Preparatory 2.3 2.7 
Secondary 2.0 2.4 

All Schools 2.4 2.9 
The entries in the table represent averages of the reported extent to which the activity occurs. The averages may be broadly interpreted as follows: 1.0 to 1.7 
indicating ‘almost none of the homework’; 1.8 to 2.5 indicating ‘some of the homework’; 2.6 to 3.2 indicating ‘most of the homework’; and, 3.3 to 4.0 
indicating ‘almost all of the homework’. 

 
 
 

Parent opinion: the value of the homework assigned 
“The homework assigned in school is 

worthwhile” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 83% 7% 4.0 
Private Arabic 85% 5% 4.1 
Independent 78% 7% 3.9 
International 86% 4% 4.1 

S
ta

ge
 Primary 86% 5% 4.1 

Preparatory 81% 6% 4.0 
Secondary 77% 8% 3.9 

All Schools 82% 6% 4.0 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement. 
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Student attitudes 
 

Student opinion: enjoyment of Arabic classes 

“I enjoy Arabic classes” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 73% 14% 3.9 
Private Arabic 68% 19% 3.7 
Independent 70% 16% 3.8 
International 59% 21% 2.4 

S
ta

ge
 Primary 76% 13% 3.6 

Preparatory 65% 19% 3.3 
Secondary 60% 21% 3.1 

All Schools 69% 16% 3.6 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement 

 

Student opinion: enjoyment of English classes 

“I enjoy English classes” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 72% 16% 3.8 
Private Arabic 71% 17% 3.8 
Independent 70% 16% 3.8 
 76% 8% 3.9 

S
ta

ge
 Primary 79% 10% 4.0 

Preparatory 69% 16% 3.7 
Secondary 68% 16% 3.7 

All Schools 72% 15% 3.8 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement 

 

Student opinion: enjoyment of Mathematics classes 

“I enjoy Mathematics classes” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 73% 15% 3.8 
Private Arabic 75% 14% 3.9 
Independent 68% 19% 3.7 
International 66% 16% 3.7 

S
ta

ge
 Primary 76% 13% 4.0 

Preparatory 66% 19% 3.7 
Secondary 64% 19% 3.6 

All Schools 69% 17% 3.8 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement 
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Student opinion: enjoyment of Science classes 

“I enjoy Science classes” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 79% 11% 3.6 
Private Arabic 74% 14% 3.7 
Independent 72% 14% 3.8 
International 71% 11% 3.8 

S
ta

ge
 Primary 80% 10% 4.1 

Preparatory 71% 14% 3.8 
Secondary 68% 14% 3.4 

All Schools 74% 13% 3.8 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement. 

 
Student opinion: usefulness of Arabic studies 

“Learning Arabic is useful” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 83% 7% 4.2 
Private Arabic 81% 10% 4.1 
Independent 81% 8% 4.1 
International 74% 11% 2.7 

S
ta

ge
 Primary 86% 6% 3.9 

Preparatory 78% 9% 3.7 
Secondary 73% 11% 3.5 

All Schools 81% 8% 3.9 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement 

 
Student opinion: usefulness of English studies 

“Learning English is useful” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 83% 9% 4.2 
Private Arabic 83% 9% 4.2 
Independent 83% 8% 4.2 
International 89% 5% 4.2 

S
ta

ge
 Primary 89% 5% 4.3 

Preparatory 83% 8% 4.1 
Secondary 82% 9% 4.1 

All Schools 84% 8% 4.2 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement 
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Student opinion: usefulness of Mathematics studies 

“Learning Mathematics is useful” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 81% 9% 4.0 
Private Arabic 83% 9% 4.2 
Independent 80% 10% 4.1 
International 87% 6% 4.3 

S
ta

ge
 Primary 88% 6% 4.3 

Preparatory 81% 9% 4.1 
Secondary 79% 10% 4.0 

All Schools 81% 9% 4.1 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement 

 
Student opinion: usefulness of Science studies 

“Learning Science is useful” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 87% 6% 3.8 
Private Arabic 85% 8% 4.0 
Independent 83% 7% 4.1 
International 85% 6% 4.1 

S
ta

ge
 Primary 89% 5% 4.3 

Preparatory 83% 8% 4.1 
Secondary 81% 8% 3.7 

All Schools 84% 7% 4.1 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement 

 
Parent opinion: the degree to which their child works hard at school 

“My child puts in much effort at 
school” 

Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 75% 9% 3.9 
Private Arabic 72% 11% 3.8 
Independent 74% 10% 3.9 
International 83% 6% 4.1 

S
ta

ge
 Primary 79% 7% 4.0 

Preparatory 76% 9% 3.9 
Secondary 75% 9% 3.9 

All Schools 76% 9% 3.9 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement. 
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Students’ further educational aspirations 

Highest level of education to which students 
aspire

Percentage Below a 
Bachelors Degree 

Percentage 
Bachelors Degree 

Percentage Above a 
Bachelors Degree 

T
yp

e 

Ministry of Education 31% 10% 58% 
Private Arabic 30% 9% 61% 
Independent 28% 11% 61% 
International 23% 10% 67% 

S
ta

ge
 Primary 29% 9% 62% 

Preparatory 29% 11% 60% 
Secondary 23% 12% 65% 

All Schools 28% 10% 61% 
 

Principal opinion: satisfaction with students’ motivation to learn 
“The school’s students’ motivation to 

learn” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 81% 7% 3.9 
Private Arabic 79% 4% 3.9 
Independent 80% 13% 4.0 
International 76% 8% 3.9 

S
ta

ge
 Primary 85% 7% 4.1 

Preparatory 76% 8% 3.9 
Secondary 65% 15% 3.6 

All Schools 80% 9% 3.9 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

Teacher opinion: satisfaction with students’ motivation to learn 

“My students’ motivation to learn” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 62% 23% 3.5 
Private Arabic 67% 21% 3.6 
Independent 67% 20% 3.7 
International 75% 12% 3.9 

S
ta

ge
 Primary 73% 15% 3.8 

Preparatory 64% 22% 3.6 
Secondary 61% 24% 3.5 

All Schools 66% 20% 3.6 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 
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Parents’ further educational aspirations for their child 
Highest level of education to which parents 

aspire for their child 
Percentage Below a 
Bachelors Degree 

Percentage 
Bachelors Degree 

Percentage Above a 
Bachelors Degree 

T
yp

e 

Ministry of Education 22% 16% 62% 
Private Arabic 12% 10% 78% 
Independent 13% 11% 75% 
International 3% 3% 93% 

S
ta

ge
 Primary 11% 10% 79% 

Preparatory 12% 9% 79% 
Secondary 11% 9% 80% 

All Schools 14% 11% 76% 
 
 
Parents’ further educational aspirations for their children 
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Student opinion: satisfaction that school prepares for the future 
“How well the school is preparing me 

for the future” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 78% 11% 4.1 
Private Arabic 74% 14% 3.9 
Independent 82% 8% 4.2 
International 81% 6% 4.1 

S
ta

ge
 Primary 85% 7% 4.3 

Preparatory 79% 9% 4.1 
Secondary 75% 11% 4.0 

All Schools 80% 9% 4.1 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied are 
not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 to 3.3 
indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction.
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Student attendance and punctuality 
 

Parent report: student absenteeism 

 
Average Percentage Days Their 

Child is Absent from School 

T
yp

e 

Ministry of Education 9% 
Private Arabic 8% 
Independent 9% 
International 6% 

S
ta

ge
 Primary 7% 

Preparatory 8% 
Secondary 9% 

All Schools 8% 
These average percentages have been computed using weighted appropriately interpolated values 
for the response categories in order to obtain indicative estimates of the actual figures.

 
Student report: absenteeism and tardiness 

 
Average Percentage Days Absent

from School 
Average Percentage Days Late 

Getting to School 

T
yp

e 

Ministry of Education 15% 14% 
Private Arabic 15% 17% 
Independent 16% 15% 
International 12% 14% 

S
ta

ge
 Primary 15% 15% 

Preparatory 14% 14% 
Secondary 14% 14% 

All Schools 15% 15% 
These average percentages have been computed using weighted appropriately interpolated values for the response categories in order to obtain indicative 
estimates of the actual figures. 

 
 
Parents and students: Proportions of days in which students are absent from school 
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Students: Proportions of days in which students are late getting to school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principal opinion: satisfaction with students’ attendance and punctuality 
“The levels of student attendance and 

punctuality at the school” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 72% 21% 3.7 
Private Arabic 89% 4% 4.1 
Independent 83% 11% 4.1 
International 70% 16% 3.7 

S
ta

ge
 Primary 78% 13% 4.0 

Preparatory 82% 10% 4.0 
Secondary 73% 19% 3.7 

All Schools 78% 15% 3.9 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 
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Student behaviour and discipline 
 

Student opinion: fairness of school discipline 

“Discipline is fair at my school” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 58% 26% 3.5 
Private Arabic 57% 28% 3.4 
Independent 58% 25% 3.5 
International 59% 19% 3.5 

S
ta

ge
 Primary 66% 19% 3.7 

Preparatory 56% 25% 3.4 
Secondary 50% 28% 3.3 

All Schools 58% 25% 3.5 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement. 

 

Parent opinion: school discipline 
“The school maintains good discipline 

and order” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 78% 9% 3.9 
Private Arabic 80% 9% 4.0 
Independent 82% 7% 4.0 
International 80% 7% 4.0 

S
ta

ge
 Primary 83% 6% 4.1 

Preparatory 79% 9% 4.0 
Secondary 75% 10% 3.9 

All Schools 80% 8% 4.0 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement. 

 

Teacher opinion: views on the principal’s enforcement of behaviour policy 
“That the principal enforces rules 

about student behaviour” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 83% 6% 4.2 
Private Arabic 81% 9% 4.1 
Independent 88% 5% 4.4 
International 71% 12% 3.9 

S
ta

ge
 Primary 82% 7% 4.2 

Preparatory 79% 9% 4.1 
Secondary 80% 8% 4.1 

All Schools 83% 7% 4.2 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement. 
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Parent opinion: satisfaction with how the school treats their child 

“How well the school treats their 
child” 

Percentage 
Satisfied 

Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 81% 8% 4.0 
Private Arabic 80% 8% 3.9 
Independent 82% 7% 4.0 
International 83% 6% 4.0 

S
ta

ge
 Primary 84% 6% 4.0 

Preparatory 81% 8% 3.9 
Secondary 78% 9% 3.9 

All Schools 82% 7% 4.0 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 
Principal opinion: satisfaction with student behaviour and discipline 

“The behaviour and discipline of the 
students at the school” 

Percentage 
Satisfied 

Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 87% 5% 4.2 
Private Arabic 93% 0% 4.3 
Independent 92% 5% 4.2 
International 89% 3% 4.3 

S
ta

ge
 Primary 89% 4% 4.3 

Preparatory 91% 4% 4.2 
Secondary 91% 3% 4.2 

All Schools 90% 4% 4.2 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 
Teacher opinion: satisfaction with students’ behaviour and discipline 

“My students’ behaviour and 
discipline” 

Percentage 
Satisfied 

Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 65% 19% 3.6 
Private Arabic 68% 17% 3.7 
Independent 65% 19% 3.6 
International 67% 17% 3.7 

S
ta

ge
 Primary 69% 15% 3.7 

Preparatory 64% 20% 3.6 
Secondary 64% 19% 3.6 

All Schools 65% 18% 3.6 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 
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Student opinion: safety at school 

“My school is a safe place to be” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 72% 15% 3.9  
Private Arabic 68% 18% 3.8 
Independent 75% 12% 4.0 
International 72% 10% 3.9 

S
ta

ge
 Primary 79% 10% 4.1 

Preparatory 71% 13% 3.9 
Secondary 67% 15% 3.7 

All Schools 73% 13% 3.9 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement. 

 

 
Student report: frequency of being subject to theft or bullying 

Frequency in a year with which student 
have been subject to negative actions” 

Average Times Something 
Has been Stolen 

Average Times Subject to 
Threat of Physical Violence 

T
yp

e 

Ministry of Education 0.7  0.5 
Private Arabic 0.8 0.7  
Independent 0.9 0.6 
International 0.9 0.9 

S
ta

ge
 Primary 0.9 0.9 

Preparatory 0.9 0.6 
Secondary 0.8 0.5 

All Schools 0.8 0.6 
These averages have been computed using weighted appropriately interpolated values for the response categories in order to obtain indicative estimates 
of the actual figures. 

 

 
Student report: degree of students’ attention to schoolwork 

“In my school students care about their 
schoolwork” 

Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 33% 40% 3.1 
Private Arabic 35% 40% 3.1 
Independent 33% 38% 3.1 
International 30% 33% 3.0 

S
ta

ge
 Primary 38% 37% 3.0 

Preparatory 30% 37% 3.1 
Secondary 27% 36% 3.1 

All Schools 32% 38% 3.1 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who ‘disagreed’ 
or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 1.0 to 1.7 indicates 
strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 4.2 to 5.0 indicates strong 
agreement. 
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Student opinion: other students’ school behaviour 

“In my school students behave well at 
school” 

Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 67% 15% 3.8 
Private Arabic 64% 18% 3.7 
Independent 70% 12% 3.9 
International 79% 7% 4.1 

S
ta

ge
 Primary 79% 9% 4.1 

Preparatory 69% 13% 3.8 
Secondary 66% 13% 3.7 

All Schools 70% 13% 3.9 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who ‘disagreed’ 
or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 1.0 to 1.7 indicates 
strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 4.2 to 5.0 indicates strong 
agreement. 

 
 

Student report: disobeying school rules 
Frequency in a year with which student has been sent to 

the principal’s office for disobeying school rules 
Average Times Student Sent to the Principal’s 

Office for Disobeying School Rules 

T
yp

e 

Ministry of Education 0.5 
Private Arabic 0.6 
Independent 0.5 
International 0.6 

S
ta

ge
 Primary 0.6 

Preparatory 0.5 
Secondary 0.5 

 All Schools 0.5 
These averages have been computed using weighted appropriately interpolated values for the response categories in order to obtain indicative estimates of 
the actual figures. 

 
 

Student report: school contacts parents about behaviour 
Frequency in a year with which student’s parents have 

been contacted by the school for wrongdoing 
Average Times Student’s Parents Have Been 

Contacted by School about Student Wrongdoing

T
yp

e 

Ministry of Education 0.3 
Private Arabic 0.5 
Independent 0.4 
International 0.5 

S
ta

ge
 Primary 0.5 

Preparatory 0.4 
Secondary 0.3 

 All Schools 0.4 
These averages have been computed using weighted appropriately interpolated values for the response categories in order to 0.3obtain indicative estimates of 
the actual figures. 
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Parent-School communications 
 

Schools’ parent reporting practices 

Percentages of schools which use 
selected approaches to parent reporting

Report at End of 
Each Term 

Report at Defined 
Time in Each 

Term 

Report on an As-
Requested Basis 

T
yp

e 

Ministry of Education 99% 95% 92% 
Private Arabic 97% 89% 92% 
Independent 99% 99% 95% 
International 95% 55% 79% 

S
ta

ge
 Primary 98% 89% 88% 

Preparatory 98% 87% 90% 
Secondary 99% 84% 92% 

All Schools 98% 89% 91% 
   

  

At end of each semester At defined times in each 
semester

On an as-requested basis

MoE Private Arabic Independent International

Proportions of schools using selected parent reporting frequencies [by school type]
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Parent report: frequency of parental-school contacts 
Frequency in a year with which there has 

been personal home-school contact 
Average Times Parents Have 

Contacted the School 
Average Times School Has 

Contacted the Parents 

T
yp

e 

Ministry of Education 1.9  0.8 
Private Arabic 2.9  1.2 
Independent 2.5  1.2 
International 3.3 1.3 

S
ta

ge
 Primary 3.0  1.2 

Preparatory 2.5  1.1  
Secondary 2.3  1.0 

All Schools 2.5 1.1 
These averages have been computed using weighted appropriately interpolated values for the response categories in order to obtain indicative estimates 
of the actual figures. 

 
 
Parents: Numbers of parent–school contacts in a school year 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parent report: frequency of receiving student report cards from the school 
Frequency in a year with which parents have received 

student report cards from the school 
Average Times Student Reports 

Cards Received from School 

T
yp

e 

Ministry of Education 1.1 
Private Arabic 1.6 
Independent 2.3 
International 1.8 

S
ta

ge
 Primary 1.9 

Preparatory 1.8  
Secondary 1.6 

All Schools 1.8 
These averages have been computed using weighted appropriately interpolated values for the response categories in order to obtain 
indicative estimates of the actual figures. 

 

 

Parent contacts the 
school

School contacts the 
parent
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School contacts the 
parent

Primary Preparatory Secondary

5

4

3

2

1

0



Schools and Schooling in Qatar 2008-09 Report 

99 

 
Parents: Numbers of student report cards received from the school in a school year 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parent report: frequency of receiving information from the school 
Frequency with which parents have received information (eg 

publications, circulars, newsletters) from the school 
Average Frequency Parents 

Receive Information from School 

T
yp

e 

Ministry of Education 4.0 
Private Arabic 6.7 
Independent 10.6 
International 17.1 

S
ta

ge
 Primary 11.7 

Preparatory 10.8  
Secondary 10.3 

All Schools 10.0 
These averages have been computed using weighted appropriately interpolated values for the response categories in order to obtain 
indicative estimates of the actual figures. 

 
 
Parents: Numbers of sets of information received from the school in a school year 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Student report cards received

MoE PA Ind Int

5

4

3

2

1

0

Student report cards received

Primary Preparatory Secondary

5

4

3

2

1

0

 

Sets of information material received

MoE PA Ind Int

20

8
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8

4

0

Sets of information material received

Primary Preparatory Secondary
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8

4

0
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Teacher report: frequency of teacher communications with students’ parents 

 
Average Frequency of Teacher Communication with 

Their Students’ Parents 
T

yp
e 

Ministry of Education 3.3 
Private Arabic 3.9 
Independent 3.0 
International 2.9 

S
ta

ge
 Primary 3.0 

Preparatory 3.0 
Secondary 3.1 

All Schools 3.1 
The entries in the table represent the averages of the reported frequency with which the activity occurs. The averages may be broadly 
interpreted as follows: 1.0 to 1.7 indicates ‘never’; 1.8 to 2.5 indicates ‘rarely’; 2.6 to 3.3 indicates ‘some days’; 3.4 to 4.1 indicates ‘most 
days’; and, 4.2 to 5.0 indicates ‘every day’. 

 
Parent report: frequency of involvement in educational activities 

Frequency in a year with which parents 
have been involved in selected activities 

Average Times Observing 
Classroom Activities 

Average Times Talking with 
a Teacher or Principal 

T
yp

e 

Ministry of Education 0.4 1.2  
Private Arabic 0.2 1.9  
Independent 0.4 1.6  
International 0.3 2.6 

S
ta

ge
 Primary 0.4 2.0  

Preparatory 0.3  1.8  
Secondary 0.3 1.7  

All Schools 0.4 1.7 
These averages have been computed using weighted appropriately interpolated values for the response categories in order to obtain indicative estimates 
of the actual figures. 

 
 

Parent opinion: satisfaction with the school’s communications 
“How well the school communicates 

with them” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 61% 17% 3.5 
Private Arabic 64% 17% 3.6 
Independent 69% 13% 3.7 
International 69% 13% 3.7 

S
ta

ge
 Primary 69% 14% 3.7 

Preparatory 67% 14% 3.7 
Secondary 64% 16% 3.6 

17All Schools 67% 14% 3.7 
The percentage sati13sfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 
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Parents’ involvement in, and interactions with, school 
 

Schools’ expectations of its students’ parents [by school type] 
Percentages of schools indicating selected 

expectations of its students’ parents 
Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Notify it of student’s home problems 67% 57% 67% 89% 69% 
Notify it if student has problem with peers 91% 100% 95% 97% 94% 
Inform teacher if child has lesson problems 92% 100% 100% 100% 97% 
Help their child with homework 83% 79% 85% 89% 84% 
Raise funds for school 32% 19% 62% 14% 38% 
Volunteer for school projects/programs 52% 43% 87% 73% 66% 
Respond to school enquiries 88% 93% 99% 95% 93% 
Attend school-wide events 84% 93% 95% 97% 91% 
Attend teacher interviews about child 93% 93% 95% 97% 94% 
Observe their child’s classroom 72% 46% 89% 41% 70% 
Attend parent council meetings 92% 100% 97% 92% 94% 

 

Schools’ expectations of its students’ parents [by school stage] 
Percentages of schools indicating selected 

expectations of its students’ parents 
Primary Preparatory Secondary 

All 
Schools 

Notify it of student’s home problems 71% 69% 69% 69% 
Notify it if student has problem with peers 96% 93% 90% 94% 
Inform teacher if child has lesson problems 99% 96% 95% 97% 
Help their child with homework 86% 89% 82% 84% 
Raise funds for school 35% 33% 42% 38% 
Volunteer for school projects/programs 63% 71% 73% 66% 
Respond to school enquiries 92% 97% 95% 93% 
Attend school-wide events 93% 91% 91% 91% 
Attend teacher interviews about child 94% 94% 92% 94% 
Observe their child’s classroom 71% 59% 55% 70% 
Attend parent council meetings 94% 96% 94% 94% 

 

Principal opinion: parental involvement in their child’s education 
“Parents are involved with their 
child’s education at this school” 

Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 68% 19% 3.7 
Private Arabic 75% 7% 3.9 
Independent 73% 7% 4.0 
International 68% 8% 4.0 

S
ta

ge
 Primary 73% 11% 3.9 

Preparatory 69% 10% 3.9 
Secondary 61% 15% 3.7 

All Schools 70% 12% 3.9 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement. 
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Principal opinion: satisfaction with parental support for learning 
“The parental support at your school 

for student learning” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 68% 19% 3.7 
Private Arabic 79% 4% 3.9 
Independent 73% 14% 3.8 
International 78% 8% 3.9 

S
ta

ge
 Primary 75% 12% 3.9 

Preparatory 74% 9% 3.9 
Secondary 63% 19% 3.6 

All Schools 72% 14% 3.8 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 
 

Teacher opinion: satisfaction with parental support for learning 
“Parental support at your school for 

student learning” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 47% 25% 3.3 
Private Arabic 58% 20% 3.5 
Independent 59% 18% 3.6 
International 65% 11% 3.7 

S
ta

ge
 Primary 58% 19% 3.5 

Preparatory 57% 19% 3.5 
Secondary 54% 18% 3.5 

All Schools 55% 20% 3.5 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 
 

Parents’ description of frequency of involvement in aspects of school [by school type] 
Frequency in a year with which parents have 

participated in selected school activities 
Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Participate in parent council 1.2 0.9 1.5 1.0 1.3 
Serve on school committees 0.4 0.3 0.6 0.5 0.5 
Volunteer to help in the classroom 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 
Help with school activities and/or fundraising 0.8 0.8 1.1 1.0 1.0 
Attend a school event 0.6 0.5 0.7 1.5 0.9 

These averages have been computed using weighted appropriately interpolated values for the response categories in order to obtain indicative estimates of the actual figures.
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Parents’ description of frequency of involvement in aspects of school [by school stage] 
Frequency in a year with which parents have 

participated in selected school activities 
Primary Preparatory Secondary 

All 
Schools 

Participate in parent council 1.3 1.1 1.0 1.3 
Serve on school committees 0.5 0.5 0.4 0.5 
Volunteer to help in the classroom 0.4 0.4 0.3 0.4 
Help with school activities and/or fundraising 1.1 1.0 0.8 1.0 
Attend a school event 1.0 1.0 0.9 0.9 

These averages have been computed using weighted appropriately interpolated values for the response categories in order to obtain indicative estimates of the 
actual figures. 
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Parent opinion: involvement in school decisions 
“I have an adequate say in school 

decisions affecting my child” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 40% 32% 3.0 
Private Arabic 35% 36% 2.9 
Independent 36% 33% 3.0 
International 29% 37% 2.8 

S
ta

ge
 Primary 35% 35% 2.9 

Preparatory 35% 34% 2.9 
Secondary 33% 34% 2.9 

All Schools 36% 34% 3.0 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement. 

 
 
 

Schools’ reporting of parent participation in its activities [by school type] 
Percentages of schools reporting that parents 

actually participate in selected activities 
Ministry of
Education 

Private 
Arabic 

Independent International 
All 

Schools 

Attending parent council 93% 97% 99% 76% 93% 
School fund raising activities 26% 11% 63% 24% 35% 
Volunteering in the classrooms 6% 26% 57% 52% 33% 
Assisting with other school programs 52% 53% 90% 64% 66% 
Serving on school committee/board 52% 26% 88% 36% 57% 
Deciding how school budget will be spent 4% 5% 41% 9% 17% 
Advising on special programs 51% 55% 96% 59% 67% 

 
 
 
 

Schools’ reporting of parent participation in its activities [by school stage] 
Percentages of schools reporting that parents 

actually participate in selected activities 
Primary Preparatory Secondary 

All 
Schools 

Attending parent council 92% 93% 88% 93% 
School fund raising activities 34% 34% 38% 35% 
Volunteering in the classrooms 35% 41% 28% 33% 
Assisting with other school programs 66% 67% 71% 66% 
Serving on school committee/board 57% 59% 61% 57% 
Deciding how school budget will be spent 14% 21% 16% 17% 
Advising on special programs 66% 66% 65% 67% 
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Principal opinion: students’ parents involvement in the school 

“The parents of students are involved 
with this school” 

Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 33% 40% 3.0 
Private Arabic 43% 36% 3.0 
Independent 67% 12% 3.8 
International 38% 30% 3.3 

S
ta

ge
 Primary 41% 31% 3.2 

Preparatory 51% 28% 3.3 
Secondary 43% 27% 3.2 

All Schools 47% 28% 3.3 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 1.0 
to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 4.2 to 
5.0 indicates strong agreement 

 
Principal opinion: school’s welcoming of parents 

“That the parents are welcome at this 
school” 

Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 100% 0% 4.7 
Private Arabic 100% 0% 4.8 
Independent 100% 0% 4.9 
International 100% 0% 4.8 

S
ta

ge
 Primary 100% 0% 4.8 

Preparatory 100% 0% 4.9 
Secondary 100% 0% 4.8 

All Schools 100% 0% 4.8 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 1.0 
to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 4.2 to 
5.0 indicates strong agreement 

 
Teacher opinion: school’s welcoming of parents 

“That the parents are welcome at this 
school” 

Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 90% 2% 4.4 
Private Arabic 97% 0% 4.6 
Independent 97% 1% 4.7 
International 91% 3% 4.4 

S
ta

ge
 Primary 93% 2% 4.5 

Preparatory 93% 2% 4.5 
Secondary 93% 2% 4.5 

All Schools 93% 1% 4.5 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 1.0 
to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 4.2 to 
5.0 indicates strong agreement 
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Principal opinion: teachers’ relationship with students’ parents 
“The school’s teachers have a good 

relationship with the students’ parents”
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 96% 0% 4.4 
Private Arabic 96% 0% 4.5 
Independent 98% 0% 4.6 
International 95% 3% 4.5 

S
ta

ge
 Primary 97% 1% 4.5 

Preparatory 97% 1% 4.5 
Secondary 94% 1% 4.4 

All Schools 96% 0% 4.5 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 1.0 
to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 4.2 to 
5.0 indicates strong agreement 

 
 
 

Teacher opinion: teachers’ relationship with students’ parents 
“The school’s teachers have a good 

relationship with the students’ parents”
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 79% 5% 4.1 
Private Arabic 92% 2% 4.4 
Independent 91% 2% 4.4 
International 81% 4% 4.1 

S
ta

ge
 Primary 85% 3% 4.2 

Preparatory 83% 4% 4.2 
Secondary 82% 4% 4.2 

All Schools 84% 3% 4.2 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 1.0 
to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 4.2 to 
5.0 indicates strong agreement 
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Aspects of client satisfaction 
 

Student opinion: satisfaction with school 

“That the school is a good one” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 71% 16% 3.8 
Private Arabic 68% 20% 3.7 
Independent 75% 13% 4.0 
International 72% 12% 3.9 

S
ta

ge
 

Primary 79% 11% 4.1 
Preparatory 70% 15% 3.8 
Secondary 66% 17% 3.7 

All Schools 73% 14% 3.9 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied are 
not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 to 3.3 
indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction.

 

Parent opinion: satisfaction with education provided by the school 
“My child is getting a good education at the 

school” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 81% 7% 4.0 
Private Arabic 78% 9% 3.9 
Independent 78% 8% 3.9 
International 81% 7% 4.0 

S
ta

ge
 Primary 82% 6% 4.0 

Preparatory 78% 8% 3.9 
Secondary 76% 9% 3.9 

All Schools 79% 7% 4.0 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 

Parent opinion: satisfaction with the quality of the school’s curriculum 
“The quality of the curriculum provided by 

the school” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level 
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 77% 7% 3.9 
Private Arabic 78% 8% 3.9 
Independent 70% 11% 3.7 
International 80% 7% 4.0 

S
ta

ge
 Primary 78% 8% 3.9 

Preparatory 75% 9% 3.9 
Secondary 73% 10% 3.8 

All Schools 75% 9% 3.9 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 
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Student opinion: satisfaction about their school providing a good education 

“That the school provides you with a good 
education” 

Percentage 
Satisfied 

Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level
of Satisfaction

T
yp

e 

Ministry of Education 75% 11% 4.0 
Private Arabic 72% 15% 3.9 
Independent 77% 10% 4.1 
International 80% 6% 4.1 

S
ta

ge
 

Primary 84% 7% 4.3 
Preparatory 75% 10% 4.0 
Secondary 71% 12% 3.8 

All Schools 77% 10% 4.0 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 
Student opinion: satisfaction about their school preparing them for work 

“That the school prepares you well for work” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level
of Satisfaction

T
yp

e 

Ministry of Education 74% 13% 4.0 
Private Arabic 73% 16% 3.9 
Independent 80% 9% 4.1 
International 79% 7% 4.1 

S
ta

ge
 

Primary 84% 7% 4.3 
Preparatory 76% 11% 4.0 
Secondary 71% 13% 3.9 

All Schools 78% 10% 4.1 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 
Student opinion: satisfaction about their school preparing them for parenthood 
“That the school prepares you well to be a good 

parent” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level
of Satisfaction

T
yp

e 

Ministry of Education 76% 11% 4.0 
Private Arabic 74% 14% 4.0 
Independent 78% 9% 4.1 
International 57% 17% 3.6 

S
ta

ge
 

Primary 76% 11% 4.1 
Preparatory 70% 13% 3.9 
Secondary 64% 15% 3.7 

All Schools 74% 11% 4.0 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 
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Student opinion: satisfaction about their school preparing them for citizenship 
“That the school prepares you well to be a good 

citizen” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level
of Satisfaction

T
yp

e 

Ministry of Education 77% 11% 4.1 
Private Arabic 72% 16% 3.9 
Independent 80% 9% 4.2 
International 73% 8% 4.0 

S
ta

ge
 

Primary 81% 9% 4.2 
Preparatory 75% 10% 4.0 
Secondary 71% 12% 3.9 

All Schools 78% 10% 4.1 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied 
are not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 
to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 
Parent opinion: satisfaction with school as preparation for the future 
“The school’s preparation of your child for their 

future” 
Percentage 

Satisfied 
Percentage 
Dissatisfied 

Overall Level
of Satisfaction 

T
yp

e 

Ministry of Education 75% 9% 3.9 
Private Arabic 72% 11% 3.8 
Independent 76% 8% 3.9 
International 74% 9% 3.8 

S
ta

ge
 Primary 77% 8% 3.9 

Preparatory 73% 10% 3.8 
Secondary 71% 11% 3.8 

All Schools 75% 9% 3.9 
The percentage satisfied comprises respondents who indicated they were ‘satisfied’ or ‘very satisfied’; the percentage dissatisfied comprises 
respondents who indicated they were ‘dissatisfied’ or ‘very dissatisfied’; and, the percentage indicating they were neither satisfied nor dissatisfied are 
not represented in the table. For overall level of satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 to 3.3 
indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction.

 
Student opinion: pride in their school 

“The students are proud of their school” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 65% 18% 3.7 
Private Arabic 62% 23% 3.6 
Independent 71% 13% 3.9 
International 60% 14% 3.6 

S
ta

ge
 Primary 73% 12% 4.0 

Preparatory 63% 16% 3.7 
Secondary 57% 19% 3.5 

All Schools 67% 15% 3.8 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 4.2 
to 5.0 indicates strong agreement
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Student opinion: how well they like school 

“I like my school” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 69% 16% 3.8 
Private Arabic 63% 23% 3.6 
Independent 67% 17% 3.7 
International 64% 14% 3.7 

S
ta

ge
 Primary 74% 13% 4.0 

Preparatory 63% 18% 3.6 
Secondary 59% 19% 3.5 

All Schools 67% 17% 3.7 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement 

 
 
 

Parent opinion: how well their child enjoys school 

“My child enjoys going to school” 
Percentage 
Agreeing 

Percentage 
Disagreeing 

Overall Level 
of Agreement 

T
yp

e 

Ministry of Education 75% 11% 3.9 
Private Arabic 74% 10% 3.9 
Independent 73% 11% 3.9 
International 82% 6% 4.1 

S
ta

ge
 Primary 81% 7% 4.1 

Preparatory 75% 10% 3.9 
Secondary 70% 12% 3.8 

All Schools 75% 10% 3.9 
The percentage agreeing comprises respondents who ‘agreed’ or ‘strongly agreed’; the percentage disagreeing comprises respondents who 
‘disagreed’ or ‘strongly disagreed’; and, the percentage expressing a neutral view are not represented in the table. For overall level of agreement: 
1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement. 
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Comparative information 2004-05 to 2008-09: selected indicators 
 
 
Teachers’ formal teaching qualifications 2004 to 2009 

Percentage of teachers with formal 
teaching qualifications 

Percentage
in 2004-05 

Percentage
in 2005-06 

Percentage
in 2006-07 

Percentage 
in 2007-08 

Percentage
in 2008-09 

T
yp

e 

Ministry of Education 69% 66% 67% 68% 68% 
Private Arabic 75% 65% 72% 74% 70% 
Independent 78% 61% 62% 61% 62% 
International No Data No Data No Data No Data 81% 

S
ta

ge
 Primary 67% 63% 64% 63% 69% 

Preparatory 70% 70% 69% 68% 72% 
Secondary 71% 70% 69% 71% 73% 

All Schools 69% 65% 66% 66% 68%
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Principal opinion: satisfaction with instructional quality of school’s teachers 2004 to 2009 

“The instructional skills and abilities 
of the school’s teachers” 

Overall 
Satisfaction in 

2004-05 

Overall 
Satisfaction in 

2005-06 

Overall 
Satisfaction in 

2006-07 

Overall 
Satisfaction in 

2007-08 

Overall 
Satisfaction in 

2008-09 

T
yp

e 

Ministry of Education 4.0 4.0 4.1 4.1 4.3 
Private Arabic 4.4 4.5 4.4 4.5 4.3 
Independent 4.4 4.2 4.1 4.1 4.2 
International No Data No Data No Data No Data 4.4 

S
ta

ge
 Primary 4.1 4.3 4.3 4.3 4.3 

Preparatory 3.9 4.0 4.2 4.0 4.3 
Secondary 4.2 4.0 4.1 4.1 4.3 

All Schools 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 
For overall satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 
indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

  

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
MoE Private Arabic Independent International

Principal satisfaction with the quality of the school's teachers [by school type]

Strongly 
Satisfied

Satisfied

Neutral

Dissatisfied

Strongly 
Dissatisfied

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
Primary Schools Preparatory Schools Secondary Schools

Principal satisfaction with the quality of the school's teachers [by school stage]

Strongly 
Satisfied

Satisfied

Neutral

Dissatisfied

Strongly 
Dissatisfied



Schools and Schooling in Qatar 2008-09 Report 

113 

 
Principal opinion: their autonomy 2004 to 2009 

“My being allowed to change things at 
the school that need changing” 

Overall 
Agreement in 

2004-05 

Overall 
Agreement in 

2005-06 

Overall 
Agreement in 

2006-07 

Overall 
Agreement in 

2007-08 

Overall 
Agreement in 

2008-09 

T
yp

e 

Ministry of Education 3.4 3.8 3.8 4.0 4.1 
Private Arabic 3.7 4.4 4.3 4.3 4.5 
Independent 4.8 4.6 4.3 4.3 4.3 
International No Data No Data No Data No Data 4.5 

S
ta

ge
 Primary 3.6 4.1 4.0 4.1 4.3 

Preparatory 3.5 4.0 3.9 4.1 4.4 
Secondary 3.4 4.0 3.8 4.2 4.3 

All Schools 3.9 4.1 4.0 4.1 4.3 
For overall agreement: 1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement. 
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Teacher opinion: satisfaction with school leadership 2004 to 2009 

“The quality of the school’s 
leadership” 

Overall 
Satisfaction in 

2004-05 

Overall 
Satisfaction in 

2005-06 

Overall 
Satisfaction in 

2006-07 

Overall 
Satisfaction in 

2007-08 

Overall 
Satisfaction in 

2008-09 

T
yp

e 

Ministry of Education 4.1 3.9 3.9 4.0 4.0 
Private Arabic 4.0 3.9 3.9 4.0 4.1 
Independent 4.1 4.2 4.2 4.3 4.4 
International No Data No Data No Data No Data 3.6 

S
ta

ge
 Primary 4.1 4.0 4.0 4.1 4.0 

Preparatory 4.1 4.0 4.0 4.2 4.0 
Secondary 4.1 4.0 4.0 4.2 4.0 

All Schools 4.1 4.0 4.0 4.1 4.1 
For overall satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 
indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 
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Teacher opinion: valuing of their opinion in school decisions 2004 to 2009 

“My opinion matters in school 
decision-making” 

Overall 
Agreement in 

2004-05 

Overall  
Agreement in 

2005-06 

Overall  
Agreement in 

2006-07 

Overall 
Agreement in 

2007-08 

Overall 
Agreement in 

2008-09 

T
yp

e 

Ministry of Education 3.6 3.4 3.5 3.5 3.4 
Private Arabic 3.6 3.5 3.4 3.6 3.6 
Independent 3.6 3.5 3.5 3.6 3.7 
International No Data No Data No Data No Data 3.3 

S
ta

ge
 Primary 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 

Preparatory 3.5 3.4 3.5 3.6 3.5 
Secondary 3.5 3.4 3.5 3.7 3.5 

All Schools 3.6 3.4 3.5 3.6 3.5 
For overall agreement: 1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement. 
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Teacher opinion: whether the school is a well-organised place to work 2004 to 2009 

“The school is a well-organised place 
to work” 

Overall 
Agreement in 

2004-05 

Overall  
Agreement in 

2005-06 

Overall  
Agreement in 

2006-07 

Overall 
Agreement in 

2007-08 

Overall 
Agreement in 

2008-09 

T
yp

e 

Ministry of Education 3.3 3.9 3.9 4.0 4.0 
Private Arabic 3.2 3.9 3.8 3.9 4.1 
Independent 3.4 4.1 4.1 4.2 4.3 
International No Data No Data No Data No Data 3.6 

S
ta

ge
 Primary 3.3 4.0 4.0 4.0 4.0 

Preparatory 3.3 3.9 4.0 4.1 4.0 
Secondary 3.4 4.0 4.0 4.1 4.0 

All Schools 3.3 4.0 4.0 4.1 4.0 
For overall agreement: 1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement. 
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Teacher report: professional development time 2004 to 2009 

Time (hours) spent in year on 
professional development 

Average Time
in 2004-05

Average Time
in 2005-06

Average Time
in 2006-07

Average Time 
in 2007-08 

Average Time
in 2008-09

T
yp

e 

Ministry of Education 7.2 14.3 19.0 18.5 22.2 
Private Arabic 7.6 19.1 20.4 25.0 31.5 
Independent 17.7 87.6 96.5 85.6 84.9 
International No Data No Data No Data No Data 46.5 

S
ta

ge
 Primary 8.0 28.7 37.4 38.9 49.7 

Preparatory 8.9 27.3 39.1 42.9 48.9 
Secondary 8.6 28.8 33.8 44.0 42.7 

All Schools 8.3 29.8 39.1 42.5 49.5 
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Teacher opinion: satisfaction with the quality of professional development 2005 to 2009 

“The quality of the professional 
development available in this school” 

Overall 
Satisfaction in 

2005-06 

Overall 
Satisfaction in 

2006-07 

Overall 
Satisfaction in 

2007-08 

Overall 
Satisfaction in 

2008-09 

T
yp

e 

Ministry of Education 3.4 3.4 3.8 3.5 
Private Arabic 3.4 3.2 3.5 3.6 
Independent 4.1 4.1 4.2 4.2 
International No Data No Data No Data 3.5 

S
ta

ge
 Primary 3.5 3.5 3.7 3.7 

Preparatory 3.5 3.6 3.8 3.7 
Secondary 3.4 3.5 3.8 3.7 

All Schools 3.5 3.6 3.7 3.7 
For overall satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 
to 4.1 indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction.
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Student opinion: teacher encouragement 2004 to 2009 

“My teachers encourage me to do my 
best” 

Overall 
Agreement in 

2004-05 

Overall 
Agreement in 

2005-06 

Overall 
Agreement in 

2006-07 

Overall 
Agreement in 

2007-08 

Overall 
Agreement in 

2008-09 

T
yp

e 

Ministry of Education 3.4 4.0 4.1 4.0 4.0 
Private Arabic 3.4 4.0 4.1 4.1 4.0 
Independent 3.6 4.2 4.2 4.1 4.0 
International No Data No Data No Data No Data 4.2 

S
ta

ge
 Primary 3.6 4.3 4.3 4.3 4.3 

Preparatory 3.3 4.0 4.1 4.0 4.0 
Secondary 3.0 3.7 3.9 3.8 3.9 

All Schools 3.4 4.1 4.1 4.1 4.1 
For overall agreement: 1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement. 
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Student opinion: satisfaction with activity range 2004 to 2009 

“The range of activities available 
at the school” 

Overall 
Satisfaction in 

2004-05 

Overall 
Satisfaction in 

2005-06 

Overall 
Satisfaction in 

2006-07 

Overall 
Satisfaction 
in 2007-08 

Overall 
Satisfaction 
in 2008-09 

T
yp

e 

Ministry of Education 3.4 3.6 3.6 3.6 3.6 
Private Arabic 3.0 3.5 3.6 3.6 3.5 
Independent 4.0 4.1 4.0 3.9 3.9 
International No Data No Data No Data No Data 3.7 

S
ta

ge
 Primary No Data 4.1 4.2 4.2 4.0 

Preparatory 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 
Secondary 3.2 3.1 3.2 3.3 3.4 

All Schools 3.4 3.7 3.7 3.7 3.7 
For overall satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 
indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. Note that in 2004-05 the data were only available for preparatory and secondary students so the 
information for the 2004-05 school-year for Ministry of Education, Private Arabic, Independent and All schools does not include responses from primary school students.
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School computers 2005 to 2009 

Average number of students per 
school computer 

Average in 2005-
06

Average in 
2006-07

Average in 
2007-08 

Average in 
2008-09

T
yp

e 

Ministry of Education 15.7 15.6 10.6 12.0 
Private Arabic 22.2 25.6 24.1 20.4 
Independent 7.9 7.7 7.4 5.4 
International No Data No Data No Data 8.6 

S
ta

ge
 Primary 12.9 11.8 10.9 8.3 

Preparatory 13.4 11.4 8.5 6.9 
Secondary 12.7 13.4 8.8 7.9 

All Schools 12.9 11.8 9.4 7.5 
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Student opinion: satisfaction with computer access 2004 to 2009 

“The availability of computers for 
student use at the school” 

Overall 
Satisfaction in 

2004-05 

Overall 
Satisfaction in 

2005-06 

Overall 
Satisfaction in 

2006-07 

Overall 
Satisfaction 
in 2007-08 

Overall 
Satisfaction 
in 2008-09 

T
yp

e 

Ministry of Education 3.8 3.6 3.6 3.7 3.6 
Private Arabic 3.3 3.4 3.5 3.6 3.4 
Independent 4.5 4.3 4.2 4.1 4.0 
International No Data No Data No Data No Data 3.6 

S
ta

ge
 Primary No Data 4.0 4.1 4.1 3.9 

Preparatory 3.9 3.7 3.8 3.9 3.7 
Secondary 3.8 3.3 3.4 3.4 3.4 

All Schools 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 
For overall satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 
indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. Note that in 2004-05 the data were only available for preparatory and secondary students so the 
information for the 2004-05 school-year for Ministry of Education, Private Arabic, Independent and All schools does not include responses from primary school students.
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Average QCEA Arabic (Overall) scale scores 2004 to 2009 

 
Scale Score in 

2004-05 
Scale Score 
in 2005-06 

Scale Score in 
2006-07 

Scale Score 
in 2007-08 

Scale Score 
in 2008-09 

Grade 4 480 463 460 457 458 
Grade 5 491 480 479 475 476 
Grade 6 515 500 491 492 499 
Grade 7 520 512 501 498 517 
Grade 8 525 516 498 511 522 
Grade 9 523 528 521 523 534 
Grade 10 551 537 508 523 521 
Grade 11 568 549 522 534 529 
The scales have been constructed so that individual student’s scores are typically within the range from 250 to about 900. These scale scores 
provide a broad indication of the students’ performance, with the higher the score being indicative of stronger performance. For each curriculum 
area there are different scales, so the scores cannot be directly compared across curriculum areas. 
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Average QCEA English (Overall) scale scores 2004 to 2009 

 
Scale Score in 

2004-05 
Scale Score 
in 2005-06 

Scale Score in 
2006-07 

Scale Score 
in 2007-08 

Scale Score 
in 2008-09 

Grade 4 517 496 512 517 514 
Grade 5 519 510 511 529 527 
Grade 6 528 517 523 530 532 
Grade 7 525 519 523 526 534 
Grade 8 536 526 517 531 534 
Grade 9 540 531 536 534 545 
Grade 10 560 547 541 543 544 
Grade 11 568 556 550 551 551 
The scales have been constructed so that individual student’s scores are typically within the range from 250 to about 900. These scale scores 
provide a broad indication of the students’ performance, with the higher the score being indicative of stronger performance. For each curriculum 
area there are different scales, so the scores cannot be directly compared across curriculum areas. 
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Average QCEA Mathematics (Overall) scale scores 2004 to 2009 

 
Scale Score 
in 2004-05 

Scale Score
in 2005-06 

Scale Score
in 2006-07 

Scale Score 
in 2007-08 

Scale Score 
in 2008-09 

Grade 4 490 444 427 452 449 
Grade 5 521 503 493 514 500 
Grade 6 532 521 495 512 486 
Grade 7 519 493 480 471 478 
Grade 8 525 510 476 492 506 
Grade 9 524 500 479 488 497 
Grade 10 710 711 712 725 686 
Grade 11 743 705 677 660 664 
The scales have been constructed so that individual student’s scores are typically within the range from 250 to about 900. These scale scores provide a 
broad indication of the students’ performance, with the higher the score being indicative of stronger performance. For each curriculum area there are 
different scales, so the scores cannot be directly compared across curriculum areas. Moreover, within the Mathematics curriculum area, the scales have 
different underlying bases for each grade and thus the scores can also not be directly compared across grades. 
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Average QCEA Science (Overall) scale scores 2004 to 2009 

 
Scale Score 
in 2004-05 

Scale Score
in 2005-06 

Scale Score
in 2006-07 

Scale Score 
in 2007-08 

Scale Score 
in 2008-09 

Grade 4 527 480 464 483 503 
Grade 5 521 496 477 500 502 
Grade 6 534 510 478 487 488 
Grade 7 532 482 474 456 478 
Grade 8 534 514 462 483 493 
Grade 9 503 479 475 479 494 
Grade 10 700 649 631 632 649 
Grade 11 668 633 622 612 621 
The scales have been constructed so that individual student’s scores are typically within the range from 250 to about 900. These scale scores provide a 
broad indication of the students’ performance, with the higher the score being indicative of stronger performance. For each curriculum area there are 
different scales, so the scores cannot be directly compared across curriculum areas. Moreover, within the Science curriculum area, the scales have 
different underlying bases for each grade and thus the scores can also not be directly compared across grades. 
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Average QCEA Science (Overall) scale scores [Independent Schools]
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Note that QCEA Science scores can not be compared across grades
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Student report: absenteeism 2004 to 2009 

Average percentage days student 
reports being absent from school 

Percentage
in 2004-05 

Percentage
in 2005-06 

Percentage
in 2006-07 

Percentage 
in 2007-08 

Percentage
in 2008-09 

T
yp

e 

Ministry of Education 12% 14% 13% 13% 15% 
Private Arabic 13% 16% 15% 15% 15% 
Independent 7% 11% 13% 13% 16% 
International No Data No Data No Data No Data 12% 

S
ta

ge
 Primary 14% 16% 16% 15% 15% 

Preparatory 9% 11% 12% 12% 14% 
Secondary 11% 12% 11% 13% 14% 

All Schools 12% 13% 13% 13% 15%
These average percentages have been computed using weighted appropriately interpolated values for the response categories in order to obtain indicative estimates of 
the actual figures. 
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Proportion of days students absent from school [by school type]
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Parent opinion: satisfaction with the school’s communications 2004 to 2009 

“How well the school communicates 
with them” 

Overall 
Satisfaction in 

2004-05 

Overall 
Satisfaction in 

2005-06 

Overall 
Satisfaction in 

2006-07 

Overall 
Satisfaction in 

2007-08 

Overall 
Satisfaction in 

2008-09 

T
yp

e 

Ministry of Education 3.6 3.5 3.6 3.7 3.5 
Private Arabic 3.7 3.7 3.8 3.7 3.6 
Independent 3.9 3.7 3.9 3.9 3.7 
International No Data No Data No Data No Data 3.7 

S
ta

ge
 Primary 3.8 3.7 3.8 3.8 3.7 

Preparatory 3.6 3.6 3.7 3.8 3.7 
Secondary 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 

All Schools 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 
For overall satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 
indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 
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Parent opinion: involvement in school decisions 2004 to 2009 

“I have an adequate say in school 
decisions affecting my child” 

Overall 
Agreement in 

2004-05 

Overall 
Agreement in 

2005-06 

Overall 
Agreement in 

2006-07 

Overall 
Agreement in 

2007-08 

Overall 
Agreement in 

2008-09 

T
yp

e 

Ministry of Education 2.8 3.1 3.3 3.3 3.0 
Private Arabic 2.9 3.1 3.2 3.2 2.9 
Independent 2.8 3.0 3.2 3.2 3.0 
International No Data No Data No Data No Data 2.8 

S
ta

ge
 Primary 2.9 3.1 3.2 3.2 2.9 

Preparatory 2.8 3.1 3.3 3.3 2.9 
Secondary 2.9 3.1 3.2 3.2 2.9 

All Schools 2.9 3.1 3.2 3.2 3.0 
For overall agreement: 1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement. 
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Parent opinion: satisfaction with how well the school treats their child 2004 to 2009 

“How well the school treats their 
child” 

Overall 
Satisfaction in 

2004-05 

Overall 
Satisfaction in 

2005-06 

Overall 
Satisfaction in 

2006-07 

Overall 
Satisfaction in 

2007-08 

Overall 
Satisfaction in 

2008-09 

T
yp

e 

Ministry of Education 4.0 3.9 4.2 4.2 4.0 
Private Arabic 4.0 3.9 4.1 4.1 3.9 
Independent 4.2 4.0 4.2 4.1 4.0 
International No Data No Data No Data No Data 4.0 

S
ta

ge
 Primary 4.1 4.0 4.2 4.2 4.0 

Preparatory 4.0 3.9 4.1 4.1 3.9 
Secondary 3.8 3.8 4.0 4.0 3.9 

All Schools 4.0 3.9 4.2 4.1 4.0 
For overall satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 
indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 
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Student opinion: satisfaction with school 2004 to 2009 

“That the school is a good one” 
Overall 

Satisfaction in 
2004-05 

Overall 
Satisfaction in 

2005-06 

Overall 
Satisfaction in 

2006-07 

Overall 
Satisfaction in 

2007-08 

Overall 
Satisfaction in 

2008-09 

T
yp

e 

Ministry of Education 3.8 3.7 3.8 3.8 3.8 
Private Arabic 3.7 3.5 3.7 3.7 3.7 
Independent 4.3 4.1 4.0 3.9 4.0 
International No Data No Data No Data No Data 3.9 

S
ta

ge
 Primary 4.2 4.1 4.1 4.2 4.1 

Preparatory 3.6 3.7 3.7 3.7 3.8 
Secondary 3.5 3.5 3.6 3.6 3.7 

All Schools 3.9 3.8 3.8 3.8 3.9 
For overall satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 
indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 
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Student satisfaction with the school [by school type]
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Student opinion: satisfaction about school providing a good education 2004 to 2009 

“That the school provides you with a 
good education” 

Overall 
Satisfaction in 

2004-05 

Overall 
Satisfaction in 

2005-06 

Overall 
Satisfaction in 

2006-07 

Overall 
Satisfaction in 

2007-08 

Overall 
Satisfaction in 

2008-09 

T
yp

e 

Ministry of Education 3.8 3.9 4.0 4.0 4.0 
Private Arabic 3.7 3.8 3.9 3.9 3.9 
Independent 4.4 4.2 4.2 4.1 4.1 
International No Data No Data No Data No Data 4.1 

S
ta

ge
 Primary No Data 4.3 4.3 4.3 4.3 

Preparatory 4.0 3.9 4.0 3.9 4.0 
Secondary 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 

All Schools 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 
For overall satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 
indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. Note that in 2004-05 the data were only available for preparatory and secondary students so the 
information for the 2004-05 school-year for Ministry of Education, Private Arabic, Independent and All schools does not include responses from primary school students.
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Student opinion: how well they enjoy school 2004 to 2009 

“I enjoy going to school” 
Overall 

Agreement in 
2004-05 

Overall  
Agreement in 

2005-06 

Overall  
Agreement in 

2006-07 

Overall 
Agreement in 

2007-08 

Overall 
Agreement in 

2008-09 

T
yp

e 

Ministry of Education 4.0 3.9 3.8 3.7 3.8 
Private Arabic 3.8 3.9 3.6 3.6 3.6 
Independent 4.0 4.0 3.7 3.7 3.7 
International No Data No Data No Data No Data 3.7 

S
ta

ge
 Primary 4.2 4.1 4.0 4.0 4.0 

Preparatory 3.8 3.9 3.6 3.6 3.6 
Secondary 3.5 3.7 3.5 3.5 3.5 

All Schools 3.9 3.9 3.7 3.7 3.7 
For overall agreement: 1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement. 
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Parent opinion: how well their child enjoys school 2004 to 2009 

“My child enjoys going to school” 
Overall 

Agreement in 
2004-05 

Overall  
Agreement in 

2005-06 

Overall  
Agreement in 

2006-07 

Overall 
Agreement in 

2007-08 

Overall 
Agreement in 

2008-09 

T
yp

e 

Ministry of Education 4.2 3.8 4.1 4.1 3.9 
Private Arabic 4.2 3.6 4.1 4.0 3.9 
Independent 4.3 3.9 4.1 4.1 3.9 
International No Data No Data No Data No Data 4.1 

S
ta

ge
 Primary 4.3 4.0 4.3 4.2 4.1 

Preparatory 4.1 3.7 4.0 4.0 3.9 
Secondary 3.9 3.5 3.8 3.8 3.8 

All Schools 4.2 3.8 4.1 4.1 3.9 
For overall agreement: 1.0 to 1.7 indicates strong disagreement; 1.8 to 2.5 indicates disagreement; 2.6 to 3.3 indicates a neutral view; 3.4 to 4.1 indicates agreement; and, 
4.2 to 5.0 indicates strong agreement. 
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Parent opinion: satisfaction with the education provided by the school 2004 to 2009 

“My child is getting a good education 
at this school” 

Overall 
Satisfaction in 

2004-05 

Overall 
Satisfaction in 

2005-06 

Overall 
Satisfaction in 

2006-07 

Overall 
Satisfaction in 

2007-08 

Overall 
Satisfaction in 

2008-09 

T
yp

e 

Ministry of Education 4.1 3.9 4.1 4.1 4.0 
Private Arabic 4.1 3.9 4.0 4.0 3.9 
Independent 4.4 4.1 4.2 4.1 3.9 
International No Data No Data No Data No Data 4.0 

S
ta

ge
 Primary 4.2 4.0 4.2 4.1 4.0 

Preparatory 4.0 4.0 4.1 4.0 3.9 
Secondary 3.9 3.8 3.9 3.9 3.9 

All Schools 4.1 4.0 4.1 4.1 4.0 
For overall satisfaction: 1.0 to 1.7 indicates strong dissatisfaction; 1.8 to 2.5 indicates dissatisfaction; 2.6 to 3.3 indicates neither satisfied nor dissatisfied; 3.4 to 4.1 
indicates satisfaction; and, 4.2 to 5.0 indicates strong satisfaction. 

 

 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
MoE Private Arabic Independent International

Parent satisfaction with the school providing good education [by school type]
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