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دليل املؤشرات املستخدمة �� التعليم والتدريب والبحث والتطوير  ٣
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، ولذلك تم تصميم هذا الدليل ليكون ٢٠١٦ – ٢٠١١، وا���اتي�ية التنمية الوطنية ٢٠٣٠الوطنية 

ًلحساب املؤشرات الخاصة ��ذا القطاع. حيث يتألف من ثالثة فصول م��ا�طة و�� مؤشرات  مرجعا

التعليم، مؤشرات التدريب، ومؤشرات البحث والتطوير.

الدليل بشكل يتوافق مع دليل مؤشرات ال���ية الصادر من اليونسكو وبطريقة إعداد هذا وقد تم 

تتما��� مع االحتياجات الوطنية لدولة قطر، ونأمل أن تتحقق الفائدة املرجوة من هذا الدليل. 

 

  د.صالحبنمحمدالنابت
 يطالتنمويواإلحصاءوزيرالتخط
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٤   دليل املؤشرات املستخدمة �� التعليم والتدريب والبحث والتطوير

 

  مقدمة

��د� دليل مؤشرات التعليم إ�� عرض تعاريف تفصيلية تشمل التعريف وطريقة الحساب والغرض 

البيانات املعتمدة. من حساب كل مؤشر ودوريته باإلضافة إ�� مصدر

��مؤشرات التعليم والتدريب والبحث والتطوير املصدر الر����� لرصد التطورات �� هذا القطاع،  تعت

كما تخدم متخذي القرار �� بناء الخطط وال��ام� املستقبلية، وتساعد الباحث�ن وتن�� الجمهور.

ا�� وقد تم تشكيل فريق ف�� من وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ووزارة التعليم والتعليم الع

ومكتب اليونسكو �� الدوحة، وذلك لتجميع  والثقافة والعلوم الوطنية القطرية لل��بيةواللجنة 

املعلومات الالزمة إلعداد هذا الدليل، مس��شدًا بدليل ال��بية الصادر من اليونسكو مع إضافة 

مؤشرات ذات صلة.

ُشكل قاعدة أساسية يمكن تطبيقها وجدير بالذكر أن هذا الدليل يوفر شرحًا وافيًا للمؤشرات ال�� ت

ع�� أي ُمتغ�� من ُمتغ��ات التعليم. 
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 ١١  دليل�املؤشرات�املستخدمة����التعليم�والتدر�ب�والبحث�والتطو�ر

 -:عدد�السنوات�الدراسية�ل��ر�ج�الواحد .١

 �� األخذ مع معينة، �عليمية مرحلة ب��اية تخرجوا مع�ن فوج تالميذ ال����س��لك�ا السنوات لعدد متوسط �و :التعر�ف
 .واإلعادة ال�سرب �س�ب أ�درت ال�� االعتبار�السنوات

 ما. صف �� اس��لك�ا�التلميذ ال�� املدرسية السنة �ساوي  :مالحظة

 إل��ا يحتاج ال�� السنوات عدد متوسط بتقدير يتعلق ما �� التعليمية للعملية الداخلية الفعالية مدى تقييم :الغرض
 .دراس��م إلتمام ا��ر�جون 

 طر�قة
 :ا��ساب

 �� ا��ر�ج�ن) عدد إ�� الدراسة عن امل�سر��ن عدد (يضاف التالميذ فوج يمض��ا ال�� السنوات عدد مجموع يقسم
��علي��  �ذا اح�ساب يتم .نفسه الفوج إ�� املنتم�ن ل��ر�ج�ن املتتالية الدفعات عدد مجموع ع�� مع�ن مستوى

 .متتاليت�ن لس�ت�ن واملعيدين القيد حول  بيانات وال����ستخدم الفوج تركيب إعادة طر�قة ع�� املؤشر

 )�=gمدخالت�السن�ن�ل�ل�خر�ج�(ل��ر�ج�ن�املنتم�ن�إ���الفوج�

 

 

املنتمون  ا��ر�جون 

الفوج إ��

سن�ن �عد

الدراسة

االعتيادية الدراسة مدة

دورة تفرض�ا ال�� املحددة

مستوى  أو معينة �عليمية

العدد مع�ن �علي��

الصفوف إلعادة به املسموح

مدة الدراسة سنوات عدد

ال�� املحددة الدراسة

معينة �عليمية دورة تفرض�ا

�علي�� مع�ن مستوى  أو

سنوات عدد

الدراسة

من امل�سر�ون 

املنتم�ن الدراسة

الفوج إ��

سن�ن �عد

الدراسة

االعتيادية الدراسة مدة

دورة تفرض�ا ال�� املحددة

مستوى  أو معينة �عليمية

لعددا مع�ن �علي��
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مدة الدراسة سنوات عدد

ال�� املحددة الدراسة

معينة �عليمية دورة تفرض�ا

�علي�� مع�ن مستوى  أو

سنوات عدد

الدراسة
  

 

الفوج إ�� املنتمون  ا��ر�جون 

الدراسة سن�ن �عد

تفرض�ا ال�� املحددة االعتيادية الدراسة مدة

مع�ن �علي�� مستوى  أو معينة �عليمية دورة

الصفوف إلعادة به املسموح العدد

االعتيادية الدراسة مدة الدراسة سنوات عدد

مستوى  أو معينة �عليمية دورة تفرض�ا ال�� املحددة

مع�ن �علي��

  

 

البيانات�
 املطلو�ة:

 استخراج يمكن .نفسه الفوج إ�� املنتم�ن ا��ر�ج�ن عدد ومجموع التالميذ فوج يمض��ا ال���السنوات عدد مجموع
(العام� متتالي�ن عام�ن خالل الصف حسب القيد �ستلزم الذي الفوج تركيبإعادة نموذج باستعمال �ذه�البيانات

t��والعامt+1للعام� الصفوف معيدي )�وعددt+1للعام� وعدد�ا��ر�ج�نt. 

مصادر�
 البيانات:

 .املدر��� التعداد/وامل�� املدر��� ال��ل

 .سنوي  الدور�ة:

 خاصة)./(عامة املؤسسة�التعليمية ونوع حضر)/ر�ف ا��غرا���(إقليم، واملوقع ا���س حسب نوع�التوز�ع:

 �لما محددة �عليمية بمرحلة للدراسة�ا��اصة النظر�ة املدة الصفوف�أو عدد من املؤشر �ذا قيمة اق��بت �لما التفس��:
 الدراسة مدة مع و�املقارنة .وال�سرباإلعادة عن الناجمة السلبية العواقب الداخلية�وتناقصت الفعالية ازدادت

 .الفعالية ا�عدام إ�� و�التا�� �در�املوارد إ�� خر�ج ل�ل السنوات عدد ارتفاع �ش�� االعتيادية،
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 -عدد السكان الكبار األميين: .2
 ال الذين ويعني والكتابة بالقااءة امللمين غير فوق  فما سنة 15 العما من البالغين السكان عدد :التعايف

 .اليومية حياتهم يتناول  را  وقصي بسيطا   نصا   ويفهموا ويكتبوا يقاؤوا أن يستطيعون 

 الذين فوق  وما سنة 15 البالغين األميين السكان وخصائص التواجد أماكن أمكن، وإذا حجم، معرفة :الغاض
 .األمية محو برامج نطاق لتوسيع والجهود الرامية للسياسات هدفا يكون  أن ينبغي

 خالل جمعها يتم التي األميين السكان بعدد الخاصة البيانات باستعمال إما املؤشر هذا احتساب يمكن طايقة الحساب:
 الذين السكان مجموع من والكتابة بالقراءة امللمين البالغين عدد بطرح أو السكاني، التعدادأو  املسح

 .فوق  فما عاما   15 يبلغون 

 .سنة فما فوق  15 العمر من البالغين األميين السكان وعدد السكان عدد البيانا  املطلوبة:

 .العاملة القوى  ومسوح األسر ومسوح السكان تعدادات مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

-20، 19-15) :التالية الخماسية العمر حضر( وفئات/ريف الجغرافي )إقليم، واملوقع الجنس حسب نوع التوزيع:
 فما فوق(. 65، 60-64، .... 25-29، 24

 وبرامج االبتدائي التعليم نطاق توسيع إلى الحاجة ازدادت كلما البالد في األميين السكان عدد ارتفع كلما التفسير:
 املناطق تحديد من خالل الجغرافية املواقع حسب العدد هذا ويمكن توزيع .البالغين لدى األمية محو
 على هذه الجهود على تبني أن املتبعة للسياسات ويمكن .األمية ملحو أكثر جهود بذل إلى تحتاج التي

 .معينة فئات(عمرية )أو وفئة معين لجنس األولوية ذات السكانية املجموعات مستوى 

 
 -+( في باامج محو األمية:15معدل مشاركة األميين من الشباب والكبار )  .3

فأكثر ( األميين الذين راركوا في أي من باامج محو األمية خالل سنة  15عدد الشباب والكبار ) :التعايف
 عام سابق، كنسبة مئوية من السكان في ذا  الفئة العماية وفي ذا  العام.

شاركوا في برامج محو األمية خالل العام السابق على الذين الشباب والكبار األميين معرفة نسبة  :الغاض
 .حساب املؤشر

 :الحساب طايقة
معدل مشاركة الشباب 

+( في برامج محو 15والكبار ) 
 = األمية خالل العام السابق

+( الذين شاركوا في برامج 15عدد للشباب والكبار ) 
 خالل العام السابق محو األمية

 

 ×100 
 +( في منتصف العام السابق15عدد السكان ) 

+( الذين شاركوا في برامج محو األمية خالل العام السابق، وكذلك عدد 15لشباب والكبار ) عدد ا البيانا  املطلوبة:
 .+( في منتصف العام السابق15السكان ) 

 .وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء العالي ووزارة التعليم والتعليم  مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 .حسب الجنس والجنسية والبلدية نوع التوزيع:
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 13  دليل املؤشرات املستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

 -معدل القاائية لدى الشباب: .4
 نص وفهم وكتابة قااءةعلى األقل  يمكنهم الذين سنة24-15العما  فئة إلى املنتمين األشخاص عدد :التعايف

 .نفسها العما فئة في السكان على عدد مقسوما اليومية، حياتهم يتناول  وقصير بسيط

 موجز مقياس فهو .األساس ي التعليم عملية جهود مؤخرا عنها أسفرت التي النتائج املؤشر هذا يعكس :الغاض
 التعليمي. النظام لفعالية

 مجموع على والكتابة القراءة يعرفون  الذين سنة 24-15العمر  فئة إلى املنتمين األشخاص عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100بــ  الناتج ويضرب .نفسه العمر فئة في السكان

معدل القرائية لدى الشباب 
 = 𝑡𝑡 ( في عام15-24)

( امللمين بالقراءة والكتابة 24-15السكان الشباب )
 𝑡𝑡 في عام

 

 ×100 
 𝑡𝑡 ( في عام24-15السكان الشباب )

 . والكتابة القراءة يعرفون  ( الذين24-15الشباب ) وعدد السكان عدد البيانا  املطلوبة:

 .العاملة القوى  ومسوح األسر ومسوح السكان تعدادات مصادر البيانا :

 سنوي . الدورية:

 حضر( ./ريف الجغرافي) إقليم، واملوقع الجنس حسب نوع التوزيع:

 مشاركة على سنة 24 و 15 ما بين العمر من البالغين الشباب صفوف في املرتفع القرائية معدل يدل التفسير:
 من السكان من كبرى  شريحة تمكين في األخير هذا فعالية االبتدائي وكذا التعليم نظام في عاليين وإبقاء

 إجراء إلى تعليمهم باإلضافة ومتابعة اليومية حياتهم في املدونة الكلمة استخدام على القدرة اكتساب
 ولوج بصدد هم العمرية الفئة هذه إلى ينتمون  الذين األشخاص أن وبما .البسيطة الحسابية العمليات

 بالسياسات يتعلق فيما هام أمر والكتابة بالقراءة اإلملام حيث من مراقبة مستوياتهم فإن البالغين، حياة
 .الكبار محو أمية في التقدم وتوقع تتبع عن فضال البشرية، باملوارد الخاصة الوطنية

 

 -ومعدل األمية لدى الكبار: معدل القاائية .5

 مئوية كنسبة عنه معبرا   والكتابة، بالقااءة وامللمين فوق  فما سنة 15 العما من البالغين السكان عدد :التعايف
 يكون  عندما والكتابة، بالقااءة ملما   الشخص ويعتبر، فوق  سنة فما 15 عما في السكان مجموع من
ويتضمن ، اليومية حياته يتناول  وقصيرا   بسيطا   نصا   ويفهم ويكتب يقاأ أن على األقل استطاعته في
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 دليل املؤشرات املستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير   14

 عدد مجموع على والكتابة القراءة يعرفون  والذي فوق  وما سنة 15 العمر من البالغين الكبار عدد يقسم طايقة الحساب:
 من األميين السكان عدد طرح يمكن بديل كخيار. 100 في الناتج ويضرب العمر املناظرة فئات في السكان
 تطبيق يمكن كما .والكتابة امللمين بالقراءة أعداد على للحصول  املالئمة الفئة في السكان عدد إجمالي

 .األمية نسبة الحتساب األميين عدد على ذاتها الطريقة

معدل القرائية لدى الكبار   
 t+( في عام 15)

  t+( في عام 15السكان الكبار امللمين بالقراءة والكتابة )
 ×100 

  t+( في عام 15السكان من الكبار )

 أو  

لدى الكبار  األميةمعدل   
 t+( في عام 15)

  t+( في عام 15السكان الكبار غير امللمين بالقراءة والكتابة )
 ×100 

  t+( في عام 15السكان من الكبار )

 t  =100%+( في عام 15لدى الكبار ) األميةمعدل +  t+( في عام 15معدل القرائية لدى الكبار )حيث:  

 .فوق  فما عاما   15 يبلغون  الذين والكتابة بالقراءةاألميين(  )أو امللمين وعدد السكان عدد البيانا  املطلوبة:

 .العاملة القوى  ومسوح األسر ومسوح السكان تعدادات مصادر البيانا :

 .سنوي  الدورية:

، 24-20، 19-15) :التالية الخماسية العمر حضر( وفئات/ريف الجغرافي )إقليم، واملوقع الجنس حسب نوع التوزيع:
 فما فوق(.  65، 60-64، .... 25-29

 ملحو فعالة برامج أو/و االبتدائي للتعليم فعال نظام وجود على الكبار لدى القرائية معدل ارتفاع يدل التفسير:
 املكتوبة الكلمة استخدام على القدرة اكتساب من من السكان مرتفعة نسبة مكنت التي الكبار أمية

 عرض املمارسات العادية ومن .التعلم في واالستمرار اليومية حياتهم بسيطة(في حسابية عمليات )وإجراء
 تحسينات من يطرأ ما ألن الكبار من لألميين املطلقة األعداد مع جنب إلى جنبا القرائية معدالت وتحليل

 البنى لتغير نتيجة األميين السكان أعداد في بزيادة األحيان بعض في قد يصاحب القرائية معدالت على
 .الديمغرافية
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 -معدل سنوا  الدراسة املاتقبة: .6
 بالتعليم التحاقه احتماال  أن افتراض على قضاءها، معينة، سن في ما، لطفل يتوقع التي التعليم سنوا  عدد :التعايف

 .العما لذلك بالنسبة السائدة لنسب القيد مساوية تبقى ما عما في

 النظام يوفرها التي الدراسة سنين عدد متوسط حيث من التعليمي النظام لتطوير اإلجمالي املستوى  عرض :الغاض
 .اإلطالق على باملدارس يلتحقوا لم الذين بمن فيهم املؤهلين للسكان التعليمي

 طايقة
 :الحساب

 التعليم مستويات وحسب السن حسب التسجيل( القيد )أو نسب مجموع املرتقبة الدراسة سنوات معدل يشكل
 باملدرسة امللتحقين عدد على العمر حسب توزيعهم يتم لم الذين امللتحقين عدد بعمر ويقسم طفل لكل املحددة
 ويضاف .املستوى  ذلك في الدراسة بمدة العدد معين هذا a. يضرب ثم به، يقيدون  الذين التعليمي املستوى  حسب
 .السن حسب القيد نسب مجموع إلى الناتج

 = 𝒕𝒕في عام  𝒂𝒂معدل سنوا  الدراسة املاتقبة بسن 
 

∑ =n
i=𝑎𝑎   

 قيد السكان املنتمين إلى فئة العمر 

(𝑎𝑎 𝑛𝑛 … ،1 + 𝑎𝑎 𝐾𝐾 𝑎𝑎 = 𝑖𝑖في العام  (حيث
إلى الحد النظري األقص ى  𝑛𝑛وتشير  𝑡𝑡الدراس ي 

∑ لسن التعليم +I−التعليم مستويات  

غير  𝑖𝑖قيد السكان املنتمين إلى فئة العمر 
 محدد

 

في العام  𝑖𝑖السكان املنتمين إلى فئة العمر 
إلى مجموع  1. تشير السن على املستوى 𝑡𝑡 الدراس ي

 عدد السكان في عمر الدراسة على هذا املستوى 

في العام  𝑖𝑖السكان املنتمين إلى فئة العمر 
 𝑡𝑡الدراس ي 

l  للمستوى العمر / مدة الدراسة النظرية
 lعلى املستوى 

البيانا  
 املطلوبة:

 فئات حسب والسكان كافة؛ التعليم مستويات في محدد غير عمر ذوي  املقيدين وعدد السن حسب املقيدين عدد
 . كافة التعليم مستويات في السن حسب القيد نسب أو األحادية، العمر

مصادر 
 البيانا :

 والتقديرات السكان ومسوح السن، حسب بالقيد الخاصة البيانات لجمع املدرس ي التعداد/واملسح املدرس ي السجل
 .الدراسة عمر في السكان لبيانات السكانية

 .سنوي  الدورية:

 .والجنس التعليم مستويات حسب نوع التوزيع:

 كما التعليم في أطول  سنين األطفال لبقاء أكبر احتمال إلى املرتقبة الدراسة سنوات ملعدل النسبي االرتفاع يشير التفسير:
 السنين عدد أن إلى اإلشارة وتجدر .التعليمي النظام إطار في الدراسة في البقاء اإلجمالي نسب ارتفاع على يدل

 سنوات معدل أن بما .اإلعادة بسبب التعليم املكملة لصفوف املرتقب العدد مع بالضرورة يتطابق ال املتوقع
 العدد املرتقب يتناقص قد كافة، التعليم مستويات في املشاركة على يرتكز متوسط عن عبارة املرتقبة الدراسة
ا التعليم لسنوات ا باملدرسة يلتحقون  ال الذين األطفال عدد ألهمية نظر   الذين األطفال يستفيد وقد .إطالق 

ا تعليم أكثر سنوات من باملدرسة يلتحقون   .املتوسط من عدد 
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 -:معدل االنتقال .7
 عنه معبرا   معينة لسنة ما دراسية ماحلة من األول  الصف في الطالب( املستجدين )أو التالميذ عدد :التعايف

 الدراسية املاحلة من األخير الصف في املقيدين )أو الطالب( التالميذ مجموع من مئوية كنسبة
 .السابقة السنة في األدنى

 دورة إلى تعليمي مستوى  أو تعليمية دورة من االنتقال أو االلتحاق بدرجة الخاصة املعلومات نقل :الغاض
 أدنى تعليمي مستوى  أو تعليمية دورة خالل من إليه تم النظر ما إذا .أعلى تعليمي مستوى  أو تعليمية

 فهو أعلى مستوى تعليمي أو تعليمية دورة من إليه النظر تم حال وفي املخرجات مؤشر املؤشر يعتبر
ا التعليمي النظام اختيار لدى النسبية االنتقائية تقييم على ويساعد كما .االلتحاق مؤشر يشكل  وفق 

 .املالية أو التربوية للمتطلبات

 التعليمي املستوى  أو املحددة العليا التعليمية الدورة من األول  بالصف الجدد امللتحقين عدد يقسم :الحساب طايقة
 السابقة، الدراسية السنة في األدنى املرحلة من األخير بالصف التالميذ املقيدين عدد على املحدد العالي

 .100 في الناتج ويضرب

 =  )في العام الدراس ي  إلى   دورة تعليمية أو مستوى تعليمي معدل االنتقال )من

 

عدد التالميذ املعيدين للصف االول  في عدد التالميذ املقيدين بالصف االول  في

 1 + 𝑡𝑡 1 في العام الدراس ي + h املستوى  التعليمي     −  1 + 𝑡𝑡 1 في العام الدراس ي + h املستوى  التعليمي
 

 ×100 
  𝑡𝑡 في العام الدراس ي ℎ في املستوى  التعليمي 𝑛𝑛 عدد التالميذ املقيدين بالصف األخير

  

 أو ( في الجدد وامللتحقينt للعام معين تعليمي مستوى  أو معينة تعليمية دورة من األخير بالصف القيد البيانا  املطلوبة:
 املستوى  أو العليا التعليمية الدورة من األول  الصف ) املقيدين عدد من الصفوف معيدي عدد حسم

 .  للعام األعلى التعليمي

 .املدرس ي التعداد/واملسح املدرس ي السجل مصادر البيانا :

 .سنوي  الدورية:

 حضر(./ريف )إقليم، الجغرافي واملوقع التعليم ومستوى  الجنس حسب نوع التوزيع:

 مستوى  إلى معين تعليمي مستوى  من مرتفعة انتقال أو التحاق درجة إلى املرتفع االنتقال معدل يشير التفسير:
 معدل يشير ذلك نقيض وعلى .التالي التعليمي استيعاب املستوى  قدرة ويعكس كما آخر، تعليمي

 إلى سببهايعود  تعليميين مستويين أو تعليميتين دورتين بين الرابط عن ناجمة مشاكل إلى املتدني االنتقال
 األعلى املستوى  أو العليا الدورة في للتالميذ مناسبة غير استيعاب قدرة إلى أو االمتحانات نظام في عجز

 .كالهما أو
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 -:معدل القيد الصافي .8
 املستوى  لهذا املناظاة الاسمية العما فئة في هم ممن معين تعليمي بمستوى  املسجلين عدد مجموع :التعايف

 .املناظاة السكان فئة أفااد من مجموع مئوية كنسبة عنه معبرا   التعليمي،

 إلى املنتمين الشباب أو األطفال جانب من معين تعليمي مستوى  في املشاركة ملدى أدق مقياس نسبة تعطي :الغاض
 .له املناظرة الرسمية العمر فئة

 الرسمية العمر فئة إلى ينتمون  ممن معين تعليمي بمستوى  املسجلين الطالب التالميذ أو عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100في  الناتج ويضرب نفسها، العمر فئة السكان في مجموع على له املناظرة

التمدرس( أو القيد ) معدل
في  ℎباملستوى التعليمي  الصافي

 = 𝑡𝑡العام الدراس ي 

 𝑎𝑎فئة العمر املنتمين إلى سكان املسجلين من العدد 
 𝑡𝑡في العام الدراس ي  ℎباملستوى التعليمي 

 ×100 
التي تناظر رسميا  املستوى  𝑎𝑎سكان فئة العمر ال

 𝑡𝑡في العام الدراس ي  ℎالتعليمي 

 باملستوى  لاللتحاق الرسمية السن في السكان السن؛ حسب معين تعليمي بمستوى  املسجلين عدد البيانا  املطلوبة:
 املعين. التعليمي

 واإلحصاءات السن، حسب باملسجلين الخاصة البيانات لجمع املدرس ي التعداد/واملسح املدرس ي السجل مصادر البيانا :
 املركزي  املكتب من عادة عليها الحصول  يمكن والتي األحادية لفئات السن السكانية التقديرات أو

 .لإلحصاء

 .سنوي  الدورية:

 حضر(./ريف )إقليم، الجغرافي واملوقع التعليم ومستوى  الجنس حسب نوع التوزيع:

 الرسمية العمر فئة جانب من املشاركة من عالية درجة إلى املرتفع الصافي )التمدرس( القيد معدل يشير التفسير:
 الصافي القيد معدل ارتفاع وإن% 100 الصافي للقيد القصوى  وتبلغ القيمة .املعني للمستوى  املناظرة

 الصافي القيد معدل يقارن  وعندما ،املحدد التعليمي املستوى  في املشاركة في تحسنا يعكس الوقت بمرور
 وإذا .فوقها أو الرسمية السن دون  هم ممن األطفال قيد تواتر يعكس الفرق  فإن اإلجمالية، القيد بنسبة
 األطفال لنسبة مقياسا تقدم الفرق  لهذا املئوية النسبة فإن ،%100 من أدنى الصافية نسبة القيد كانت
 في مسجلين يكونون  قد األطفال هؤالء بعض ونظرا ألن .املحدد التعليمي باملستوى  ملتحقين ليسوا الذين

 إلى النسبة مشيرا حال بأي اعتباره ينبغي ال املئوية النسبة في الفرق  هذا فإن التعليم، من أخرى  مستويات
 احتساب يتم املثال، سبيل على االبتدائي، التعليم تعميم ولقياس .املسجلين غير لألطفال الدقيقة املئوية
 للتعليم الرسمية السن في لألطفال املئوية النسبة أساس املعدل على الصافي القيد )التمدرس( معدل

 القيد هو معدل أدق تكميلي مؤشر وثمة .الثانوي  أو االبتدائي التعليم في مسجلين هم والذين االبتدائي
 جانب من التعليم في املشاركة مستوى  يبين الذي (age – specific enrolment rate)معينة  بسن الخاص
 بعينها. سن كل في السكان

 
 

 دليل املؤشرات املستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير   18

 -:معدل القيد حسب السن .9
 في السكن إلجمالي مئوية كنسبة التعليمية، املاحلة كانت أيا   معين، عما من بالتعليم امللتحقين عدد :التعايف

 .العما ذلك

 .السن حسب معين لفوج التعليمية املشاركة مدى إبراز :الغاض

 عدد على التعليمية املستويات كافة في واملقيدين معينة سن البالغين (الطالب أو) التالميذ عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100 في الناتج ويضرب ذاتها، العمرية الفئة في السكان

معدل املقيدين )أو املسجلين( حسب 
في  𝑎𝑎السن من السكان البالغين سن 

 = 𝑡𝑡العام الدراس ي 

عدد املقيدين )أو املسجلين( حسب السن من 
 𝑡𝑡  ×100في العام الدراس ي  𝑎𝑎السكان البالغين سن 

 𝑡𝑡ي العام الدراس ي ف 𝑎𝑎 البالغين سنسكان ال

 .مناظرة سن البالغين السكان عدد و حدة على كل العمر سنوات حسبالتمدرس(  )أو القيد البيانا  املطلوبة:

 التقديرات أو واإلحصاءات السن، حسب القيد لبيانات املدرس ي التعداد/واملسح املدرس ي السجل مصادر البيانا :
 .لإلحصاء املركزي  املكتب من عادة عليها الحصول  والتي يمكن األحادية السن لفئات السكانية

 .سنوي  الدورية:

 حضر(./ريف )إقليم، الجغرافي واملوقع التعليم ومستوى  الجنس حسب نوع التوزيع:

 سن البالغين للسكان التعليمية املشاركة إلى السن حسب السكان من للمقيدين املرتفع املعدل يشير التفسير:
 املرتفعة االتجاهات اعتبار يمكن كما .%100 النظرية القصوى  القيمة وتبلغ .مرتفعة بدرجة معينة

ا  لدى السكان السن التمدرس(حسب )أو القيد معدل كان إذا أما .السن لذلك املشاركة لحسن انعكاس 
ا الفارق  فيكون  %100 من أقل  .املقيدين غير معينة سن البالغين للسكان املئوية للنسبة مقياس 

 
 -:معدل اإلعادة حسب الصف .10

 في الصف نفس في سيدرسون  الذين معينة دراسية سنة في معين بصف امللتحقين التالميذ نسبة :التعايف
 التالي. الدراس ي العام

 الوقت في ويعتبر .التعليمي للنظام الداخلية الفعالية على ذلك وتأثير للصفوف التالميذ إعادة مدى قياس :الغاض
 .التعليمية الحلقة ضمن آلخر صف من التالميذ تدفق لتحليل وإسقاط األساسية املؤشرات من عينه

 الطالب أو التالميذ عدد على الدراس ي العام في معين لصف املعيدين الطالب/التالميذ عدد يقسم :الحساب طايقة
 .العام الدراس ي السابق  في نفسه بالصف املقيدين

في العام  𝑖𝑖معد اإلعادة في الصف 
 = 𝑡𝑡الدراس ي 

1 في العام الدراس ي 𝑖𝑖 عدد معيدي الصف + 𝑡𝑡 
في العام  𝑖𝑖 عدد التالميذ املقيدين بالصف 100× 

 𝑡𝑡 الدراس ي

 في صف حسب نفسه الجيل من املعيدين وعدد tالدراسية  للسنة الصف حسب املقيدين التالميذ عدد البيانا  املطلوبة:
 .التالي  الدراس ي العام
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 -:معدل القيد حسب السن .9
 في السكن إلجمالي مئوية كنسبة التعليمية، املاحلة كانت أيا   معين، عما من بالتعليم امللتحقين عدد :التعايف

 .العما ذلك

 .السن حسب معين لفوج التعليمية املشاركة مدى إبراز :الغاض

 عدد على التعليمية املستويات كافة في واملقيدين معينة سن البالغين (الطالب أو) التالميذ عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100 في الناتج ويضرب ذاتها، العمرية الفئة في السكان

معدل املقيدين )أو املسجلين( حسب 
في  𝑎𝑎السن من السكان البالغين سن 

 = 𝑡𝑡العام الدراس ي 

عدد املقيدين )أو املسجلين( حسب السن من 
 𝑡𝑡  ×100في العام الدراس ي  𝑎𝑎السكان البالغين سن 

 𝑡𝑡ي العام الدراس ي ف 𝑎𝑎 البالغين سنسكان ال

 .مناظرة سن البالغين السكان عدد و حدة على كل العمر سنوات حسبالتمدرس(  )أو القيد البيانا  املطلوبة:

 التقديرات أو واإلحصاءات السن، حسب القيد لبيانات املدرس ي التعداد/واملسح املدرس ي السجل مصادر البيانا :
 .لإلحصاء املركزي  املكتب من عادة عليها الحصول  والتي يمكن األحادية السن لفئات السكانية

 .سنوي  الدورية:

 حضر(./ريف )إقليم، الجغرافي واملوقع التعليم ومستوى  الجنس حسب نوع التوزيع:

 سن البالغين للسكان التعليمية املشاركة إلى السن حسب السكان من للمقيدين املرتفع املعدل يشير التفسير:
 املرتفعة االتجاهات اعتبار يمكن كما .%100 النظرية القصوى  القيمة وتبلغ .مرتفعة بدرجة معينة

ا  لدى السكان السن التمدرس(حسب )أو القيد معدل كان إذا أما .السن لذلك املشاركة لحسن انعكاس 
ا الفارق  فيكون  %100 من أقل  .املقيدين غير معينة سن البالغين للسكان املئوية للنسبة مقياس 

 
 -:معدل اإلعادة حسب الصف .10

 في الصف نفس في سيدرسون  الذين معينة دراسية سنة في معين بصف امللتحقين التالميذ نسبة :التعايف
 التالي. الدراس ي العام

 الوقت في ويعتبر .التعليمي للنظام الداخلية الفعالية على ذلك وتأثير للصفوف التالميذ إعادة مدى قياس :الغاض
 .التعليمية الحلقة ضمن آلخر صف من التالميذ تدفق لتحليل وإسقاط األساسية املؤشرات من عينه

 الطالب أو التالميذ عدد على الدراس ي العام في معين لصف املعيدين الطالب/التالميذ عدد يقسم :الحساب طايقة
 .العام الدراس ي السابق  في نفسه بالصف املقيدين

في العام  𝑖𝑖معد اإلعادة في الصف 
 = 𝑡𝑡الدراس ي 

1 في العام الدراس ي 𝑖𝑖 عدد معيدي الصف + 𝑡𝑡 
في العام  𝑖𝑖 عدد التالميذ املقيدين بالصف 100× 

 𝑡𝑡 الدراس ي

 في صف حسب نفسه الجيل من املعيدين وعدد tالدراسية  للسنة الصف حسب املقيدين التالميذ عدد البيانا  املطلوبة:
 .التالي  الدراس ي العام
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 .املدرس ي التعداد/واملسح املدرس ي السجل مصادر البيانا :

 .سنوي  الدورية:

 .التعليمية واملرحلة حضر(/ريف الجغرافي )إقليم، واملوقع الجنس حسب نوع التوزيع:

 في مشاكل املعدل هذا ارتفاع ويعكس .الصفر إلى اإلعادة معدل يقترب أن يجب املثالية الناحية من التفسير:
ا ذلك يكون  أن ومن املمكن التعليمي للنظام الداخلية الفعالية  ويبين .التدريس من متدن ملستوى  انعكاس 

 مما اإلعادة فيها نسب ترتفع التي الصفوف تلك املختلفة الصفوف بين ما مقارنته حين املؤشر هذا
 .املناسبة الحلول  واقتراح األسباب لتحديد معمقة دراسة يستلزم

 

 -معدل البقاء في الدراسة حسب الصف: .11
 عام في معين تعليمي مستوى  من األول  بالصف التحق فوج إلى املنتمين التالميذ لعدد املئوية النسبة :التعايف

 .املتتالية الصفوف إلى أن يصلوا املتوقع من الذين معين دراس ي

 املتعلقة الوضعية إلى ويشير .فيه التالميذ على اإلبقاء على وقدرته التعليمي للنظام الداخلية الكفاءة تقييم :الغاض
 حسب التسرب معدل وإلى جهة، من آخر صف إلى صف من في الدراسة الفوج )طالب(تالميذ  ببقاء

 .أخرى  جهة من الصفوف

 على االبتدائي التعليم من املتعاقبة الصفوف يبلغون  والذين معين فوج إلى املنتمين التالميذ عدد يقسم :الحساب طايقة
 التعليم من األول  الصف في معا سجلوا الذين أولئك أي التالميذ، األصلي من الفوج في التالميذ عدد

 تستخدم والتي الفوج إعادة تركيب طريقة على املؤشر هذا . يتم احتساب100في  الناتج ويضرب االبتدائي،
 .متتاليتين لسنتين واملعيدين القيد حول  بيانات

معدل البقاء في الدراسة لفوج 
  𝑖𝑖في الصف 𝑔𝑔التالميذ 

 =  𝑘𝑘بالنسبة لعام مرجعي

∑
املرفعون  من مجموع عدد التالميذ املنتمين إلى 

 فوج التالميذ 𝑔𝑔 في عام مرجعي 𝑘𝑘 الذين يمكنهم
𝑡𝑡 في خالل أعوام متتالية 𝑖𝑖 االنضمام إلى صفوف متعاقبة 

𝑚𝑚
𝑡𝑡−1    

 ×100 
مجموع عدد التالميذ املنتمين إلى

𝑘𝑘 في عام مرجعي 𝑔𝑔 فوج التالميذ  

 :حيث
الذين يمكنهم االنضمام  kفي عام مرجعي   من مجموع عدد التالميذ املنتمين إلى فوج التالميذ  املرفعون 

= مجموع عدد التالميذ في العام )االول، الثاني، الثالث،  في خالل اعوام متتالية  إلى صفوف متعاقبة 
التالميذ الذين يعيدون العام عدد  –( ( املنتمين إلى فوج التالميذ في الصف )االول، الثاني، الثالث، 

 (.( املنتمين إلى فوج التالميذ في الصف )االول، الثاني، الثالث، )االول، الثاني، الثالث، 

البيانا  
 املطلوبة:

 الصفوف حسب املعيدين ؛ عددو  متتاليين  عامين خالل الصفوف حسب املسجلين التالميذ عدد
 .الدراسية  للسنة
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 .املدرس ي التعداد/واملسح املدرس ي السجل البيانا :مصادر 

 .سنوي  الدورية:

 توزيع أيضا ويمكن خاصة(./املؤسسة )عامة حضر( ونوع/ريف الجغرافي )إقليم، واملوقع الجنس حسب نوع التوزيع:
 بدونها. أو الصف مع إعادة الدراسة في البقاء معدل

 معدل بين والتمييز .التسرب من متدنية ونسبة عالي إبقاء مستوى  على املرتفع الدراسة في البقاء معدل يدل التفسير:
 التسرب عن الناجم الهدر مدى لتحديد مهم أمر صفوف إعادة وبدون  إعادة صفوف مع الدراسة في البقاء
 اهتمام موضع االبتدائي من التعليم األخير الصف إلى الدراسة في البقاء معدل ويعد، الصفوف وإعادة
 واألهداف للجميع للتعليم الرئيس ي الهدف يعتبر الذي االبتدائي، التعليم تعميم برنامج تتبع و ملراقبة خاص

 .اإلنمائية لأللفية

 
 -:معامل الكفاءة .12

 تعليمية ماحلة إلنهاء معين فوج تالميذ من لعدد ،والتساب الصفوف إعادة غياب في املقارة، أي السنوا  عدد :التعايف
 ومعامل .املاحلة هذه إلنهاء التالميذ عدد نفس يقضيها التي الفعلية عدد السنوا  من مئوية كنسبة معينة

 .الداخلية للكفاءة بديل كمشؤرا ما تستخدم كثيرا التي واملخاجا  املدخال  بين التبادلية النسبة هو الكفاءة
 .واحدة سنة - بتلميذ ما صف في التلميذ يقضيه دراس ي عام كل ويحسب

 على والتسرب الصفوف إعادة عواقب يلخص وهو .التعليمي للنظام الداخلية للكفاءة مرّكب مؤشر الكفاءة معامل :الغاض
 .الخريجين في إنتاج التعليمية العملية كفاءة

 طايقة
 :الحساب

 للسنوات الفعلي العدد على معين فوج خريجي طرف من محددة تعليمية مرحلة إلنهاء املقررة السنوات عدد يقسم
 .100بـ الناتج ويضرب املرحلة، هذه إلنهاء الخريجين عدد نفس يستغرقه. الذي

 = معادل الكفاءة لفوج من التالميذ 

 

∑
 𝑔𝑔 عدد التالميذ املتخرجين من بين فوج املدة العادية املقررة للدراسة 

×   في الصف النهائي 𝑛𝑛 بعد 𝑗𝑗 من سنوات الدراسة  في املستوى  األول  من التعليم

املدة العادية املقررة للدراسة

في املستوى  األول  من التعليم+
عدد مرات إعادة الصف املسموح بها

 

عدد سنوات الدراسة − املدة العادية

املقررة للدراسة في املستوى  األول  من التعليم

  

 

{
 
 
 

 
 
 

∑

عدد التالميذ

املتخرجين من بين فوج

 𝑔𝑔 في الصف النهائي
 𝑛𝑛 بعد 𝑗𝑗 من

 سنوات الدراسة

املدة العادية املقررة

للدراسة في املستوى  األول 

من التعليم+ عدد مرات

 إعادة الصف املسموح بها
عدد سنوات الدراسة −

املدة العادية املقررة

 للدراسة في املستوى 
 األول  من التعليم

×
عدد سنوات

{ الدراسة +

{
 
 
 

 
 
 

∑

عدد التالميذ

(𝑔𝑔 من الفوج)
املتسربون  من

 الدراسة بعد 𝑗𝑗 من
 سنوات الدراسة

املدة العادية املقررة

للدراسة في املستوى  األول 

من التعليم+ عدد مرات

 إعادة الصف املسموح بها
عدد سنوات الدراسة −1

 ×
عدد سنوات

  { الدراسة

 

البيانا  
 املطلوبة:

 تركيب إعادة نموذج باستعمال البيانات هذه على الحصول  يمكن ، واملتسربين والتالميذ املتخرجين التالميذ عدد
 للسنة الصفوف حسب املعيدين عدد متتاليين؛ عامين خالل بامللتحقين الخاصة البيانات الذي يستعمل الفوج

 .للسنة الدراسية  املتخرجين التالميذ وعدد الدراسية 

مصادر 
 البيانا :

 واملعيدين. باملسجلين الخاصة البيانات لجمع املدرس ي التعداد/واملسح املدرس ي السجل
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 دليل املؤشرات املستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير   20

 .املدرس ي التعداد/واملسح املدرس ي السجل البيانا :مصادر 

 .سنوي  الدورية:

 توزيع أيضا ويمكن خاصة(./املؤسسة )عامة حضر( ونوع/ريف الجغرافي )إقليم، واملوقع الجنس حسب نوع التوزيع:
 بدونها. أو الصف مع إعادة الدراسة في البقاء معدل

 معدل بين والتمييز .التسرب من متدنية ونسبة عالي إبقاء مستوى  على املرتفع الدراسة في البقاء معدل يدل التفسير:
 التسرب عن الناجم الهدر مدى لتحديد مهم أمر صفوف إعادة وبدون  إعادة صفوف مع الدراسة في البقاء
 اهتمام موضع االبتدائي من التعليم األخير الصف إلى الدراسة في البقاء معدل ويعد، الصفوف وإعادة
 واألهداف للجميع للتعليم الرئيس ي الهدف يعتبر الذي االبتدائي، التعليم تعميم برنامج تتبع و ملراقبة خاص

 .اإلنمائية لأللفية

 
 -:معامل الكفاءة .12

 تعليمية ماحلة إلنهاء معين فوج تالميذ من لعدد ،والتساب الصفوف إعادة غياب في املقارة، أي السنوا  عدد :التعايف
 ومعامل .املاحلة هذه إلنهاء التالميذ عدد نفس يقضيها التي الفعلية عدد السنوا  من مئوية كنسبة معينة

 .الداخلية للكفاءة بديل كمشؤرا ما تستخدم كثيرا التي واملخاجا  املدخال  بين التبادلية النسبة هو الكفاءة
 .واحدة سنة - بتلميذ ما صف في التلميذ يقضيه دراس ي عام كل ويحسب

 على والتسرب الصفوف إعادة عواقب يلخص وهو .التعليمي للنظام الداخلية للكفاءة مرّكب مؤشر الكفاءة معامل :الغاض
 .الخريجين في إنتاج التعليمية العملية كفاءة

 طايقة
 :الحساب

 للسنوات الفعلي العدد على معين فوج خريجي طرف من محددة تعليمية مرحلة إلنهاء املقررة السنوات عدد يقسم
 .100بـ الناتج ويضرب املرحلة، هذه إلنهاء الخريجين عدد نفس يستغرقه. الذي

 = معادل الكفاءة لفوج من التالميذ 

 

∑
 𝑔𝑔 عدد التالميذ املتخرجين من بين فوج املدة العادية املقررة للدراسة 

×   في الصف النهائي 𝑛𝑛 بعد 𝑗𝑗 من سنوات الدراسة  في املستوى  األول  من التعليم

املدة العادية املقررة للدراسة

في املستوى  األول  من التعليم+
عدد مرات إعادة الصف املسموح بها

 

عدد سنوات الدراسة − املدة العادية

املقررة للدراسة في املستوى  األول  من التعليم

  

 

{
 
 
 

 
 
 

∑

عدد التالميذ

املتخرجين من بين فوج

 𝑔𝑔 في الصف النهائي
 𝑛𝑛 بعد 𝑗𝑗 من

 سنوات الدراسة

املدة العادية املقررة

للدراسة في املستوى  األول 

من التعليم+ عدد مرات

 إعادة الصف املسموح بها
عدد سنوات الدراسة −

املدة العادية املقررة

 للدراسة في املستوى 
 األول  من التعليم

×
عدد سنوات

{ الدراسة +

{
 
 
 

 
 
 

∑

عدد التالميذ

(𝑔𝑔 من الفوج)
املتسربون  من

 الدراسة بعد 𝑗𝑗 من
 سنوات الدراسة

املدة العادية املقررة

للدراسة في املستوى  األول 

من التعليم+ عدد مرات

 إعادة الصف املسموح بها
عدد سنوات الدراسة −1

 ×
عدد سنوات

  { الدراسة

 

البيانا  
 املطلوبة:

 تركيب إعادة نموذج باستعمال البيانات هذه على الحصول  يمكن ، واملتسربين والتالميذ املتخرجين التالميذ عدد
 للسنة الصفوف حسب املعيدين عدد متتاليين؛ عامين خالل بامللتحقين الخاصة البيانات الذي يستعمل الفوج

 .للسنة الدراسية  املتخرجين التالميذ وعدد الدراسية 

مصادر 
 البيانا :

 واملعيدين. باملسجلين الخاصة البيانات لجمع املدرس ي التعداد/واملسح املدرس ي السجل

21المؤشرات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير



 
 

 21  دليل املؤشرات املستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

 .سنوي  الدورية:

 خاصة(./)عامة املؤسسة ونوع حضر(/ريف الجغرافي )إقليم، واملوقع الجنس حسب نوع التوزيع:

 الهدر من ضئيل قدر وإلى الداخلية الكفاءة من إجماال مرتفع مستوى  إلى %100 يقارب الذي الكفاءة معامل يشير التفسير:
 الكفاءة على والتسرب الصفوف إعادة تأثير فتعكس% 100 دون  نسب أما .والتسرب إعادة الصفوف عن الناجم
 عدم وتنشأ واحد؛ هو واملخرجات املدخالت ملعامل املثالي العدد وباملقابل، فإن .الخريجين إنتاج في التعليمية العملية
 .واحد من أكبر نقطة أي من الكفاءة

 
 -:معدل الترفيع .13

 الدراسية السنة في التالي الصف إلى انتقالهم يتم الذين ما لسنة ما صف في املسجلين التالميذ نسبة :التعايف
 .التالية

 الفعالية على تأثيره و آخر إلى صف من معين فوج في التالميذ انتقال حيث من التعليمي النظام أداء قياس :الغاض
ا مؤشر ا القياس ويشكل هذا .التعليمية للنظم الداخلية  نسب وتوقع التالميذ أفواج تدفق لتحليل رئيسي 
 .التعليمية الدورة إطار في آخر إلى صف من تدفقهم

 الفوج إلى املنتمين التالميذ عدد على ᵗ +1الدراس ي  العام في معين بصف الجدد امللتحقين عدد يقسم :الحساب طايقة
 .ᵗاملنصرم  الدراس ي العام السابق من بالصف وامللتحقين نفسه

معدل الترفع / االنتقال إلى 

 = 𝑡𝑡 في العام الدراس ي 𝑖𝑖الصف 

1امللتحقون الجدد بالصف  + 𝑖𝑖 في العام الدراس ي 𝑡𝑡 + 1 
 𝑡𝑡 في العام الدراس ي 𝑖𝑖عدد التالميذ املقيدين بالصف  

 t+1العام  في صف لكل واملعيدين املقيدين وعددᵗالدراس ي  العام في الصف حسب القيد البيانا  املطلوبة:

 الصف حسب واملعيدين بامللتحقين الخاصة البيانات لجمع املدرس ي التعداد/املسح أو املدرس ي السجل مصادر البيانا :

 سنوي . الدورية:

 خاصة(/)عامة املؤسسات ريف(ونوع/حضر )إقليم، الجغرافي واملوقع والجنس الصف حسب نوع التوزيع:

 .التعليمي للنظام الداخلية الفعالية املرتفع املعدل ويعكس مثالي؛ بشكل% 100 املعدل يقارب أن ينبغي التفسير:
 .ضئيال   الترفيع معدل فيها يكون  صفوف معينة إلى النماذج تشير وقد

 
 -معدل التساب حسب الصف الدراس ي: .14

 املسجلين وغير محددة دراسية سنة في معين صف في املسجلين الطالب أو التالميذ من املئوية النسبة :التعايف
 .التالية الدراسية السنة في

 الفعالية على تأثيرها و دراستهم إتمام قبل املدرسة عن معين فوج من التالميذ تسرب ظاهرة قياس :الغاض
 لتحليل الرئيسية املؤشرات من املؤشر هذا يعتبر ذلك، وفضال  عن .التعليمية بالنظم الخاصة الداخلية

 التعليمية. الدورة إطار في آخر صف إلى صف من التدفق نسب وتوقع التالميذ تدفق

 
 

 دليل املؤشرات املستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير   22

 من اإلعادة ومعدل الترفيع معدل مجموع بحسم الدراس ي الصف حسب االنقطاع معدل احتساب يتم طايقة الحساب:
 التعليم مستوى  على الدراس ي لالنقطاع التراكمية النسبة احتساب كما يجري  معين، دراس ي عام في 100

 البقاء(. إلى معدل )انظر معين صف في 100 من الدراسة في البقاء معدل بحسم االبتدائي

 العام في i الصف إلى الترفيع )معدل – t   =100في العام الدراس ي  iمعدل االنقطاع عن الصف 
 (t الدراس ي العام في I للصف اإلعادة + معدل tالدراس ي 

 t+1العام  في صف لكل واملعيدين املقيدين عدد و ᵗالدراس ي  العام في بالصف امللتحقين عدد البيانا  املطلوبة:

 .الصف حسب واملعيدين باملقيدين الخاصة البيانات لجمع املدرس ي التعداد/املسح و املدرس ي السجل مصادر البيانا :

 سنوي . الدورية:

 خاصة(/)عامة املؤسسات ونوع ريف(/حضر )إقليم، الجغرافي واملوقع والجنس الصف حسب نوع التوزيع:

 بالفعالية تتعلق مشاكل التسرب معدل ارتفاع ويعكس مثالي، بشكل املائة في صفر املعدل يقارب أن ينبغي التفسير:
 تستدعي التي املشاكل تحديد يمكن الصفوف عبر املعدالت مقارنة ومن خالل .التعليمي للنظام الداخلية

 .أوسع نطاق على السياسات تركيز

 
 -:نسبة القيد اإلجمالية .15

 من مئوية كنسبة عنه معبرا   السن، عن النظا بغض معين، تعليمي بمستوى  املسجلين عدد مجموع :التعايف
 .معين دراس ي عام في التعليمي بنفس املستوى  لاللتحاق الاسمية السن في السكان

 .التعليم من املستوى  لهذا االستيعابية والطاقة معين تعليمي مستوى  في للمشاركة العام املستوى  بيان :الغاض
 هم من تسجيل مدى لقياس الصافية )التمدرس( القيد نسبة إلى جانب استخدامها أيضا املمكن ومن
 .دونها أو الرسمية السن فوق 

 عدد على السن، عن النظر بغض معين، تعليمي بمستوى  املسجلينالطالب(  أو) التالميذ عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100 في الناتج ويضرب التعليمي املستوى  لنفس املناظرة .الرسمية العمر الفئة سكان

نسبة القيد )التمدرس( 
 ℎاإلجمالية باملستوى التعليمي 

 = 𝑡𝑡في العام الدراس ي 

في العام الدراس ي  ℎعدد املسجلين باملستوى التعليمي 
𝑡𝑡 

 ×100 
التي تناظر رسميا  املستوى  𝑎𝑎عدد سكان فئة العمر 

 𝑡𝑡في العام الدراس ي  ℎالتعليمي 

 املعين. التعليمي باملستوى  لاللتحاق الرسمية السن في السكان معين؛ تعليمي بمستوى  املسجلين عدد البيانا  املطلوبة:

 التعليمية، املستويات حسب باملسجلين الخاصة البيانات لجمع املدرس ي التعداد/واملسح املدرس ي السجل مصادر البيانا :
 املكتب من عادة عليها الحصول  يمكن والتي األحادية السن لفئات التقديرات السكانية أو واإلحصاءات

 .لإلحصاء املركزي 

 .سنوي  الدورية:

 حضر(./ريف )إقليم، الجغرافي واملوقع التعليم ومستوى  الجنس حسب نوع التوزيع:

المؤشرات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير 22



 
 

 دليل املؤشرات املستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير   22

 من اإلعادة ومعدل الترفيع معدل مجموع بحسم الدراس ي الصف حسب االنقطاع معدل احتساب يتم طايقة الحساب:
 التعليم مستوى  على الدراس ي لالنقطاع التراكمية النسبة احتساب كما يجري  معين، دراس ي عام في 100

 البقاء(. إلى معدل )انظر معين صف في 100 من الدراسة في البقاء معدل بحسم االبتدائي

 العام في i الصف إلى الترفيع )معدل – t   =100في العام الدراس ي  iمعدل االنقطاع عن الصف 
 (t الدراس ي العام في I للصف اإلعادة + معدل tالدراس ي 

 t+1العام  في صف لكل واملعيدين املقيدين عدد و ᵗالدراس ي  العام في بالصف امللتحقين عدد البيانا  املطلوبة:

 .الصف حسب واملعيدين باملقيدين الخاصة البيانات لجمع املدرس ي التعداد/املسح و املدرس ي السجل مصادر البيانا :

 سنوي . الدورية:

 خاصة(/)عامة املؤسسات ونوع ريف(/حضر )إقليم، الجغرافي واملوقع والجنس الصف حسب نوع التوزيع:

 بالفعالية تتعلق مشاكل التسرب معدل ارتفاع ويعكس مثالي، بشكل املائة في صفر املعدل يقارب أن ينبغي التفسير:
 تستدعي التي املشاكل تحديد يمكن الصفوف عبر املعدالت مقارنة ومن خالل .التعليمي للنظام الداخلية

 .أوسع نطاق على السياسات تركيز

 
 -:نسبة القيد اإلجمالية .15

 من مئوية كنسبة عنه معبرا   السن، عن النظا بغض معين، تعليمي بمستوى  املسجلين عدد مجموع :التعايف
 .معين دراس ي عام في التعليمي بنفس املستوى  لاللتحاق الاسمية السن في السكان

 .التعليم من املستوى  لهذا االستيعابية والطاقة معين تعليمي مستوى  في للمشاركة العام املستوى  بيان :الغاض
 هم من تسجيل مدى لقياس الصافية )التمدرس( القيد نسبة إلى جانب استخدامها أيضا املمكن ومن
 .دونها أو الرسمية السن فوق 

 عدد على السن، عن النظر بغض معين، تعليمي بمستوى  املسجلينالطالب(  أو) التالميذ عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100 في الناتج ويضرب التعليمي املستوى  لنفس املناظرة .الرسمية العمر الفئة سكان

نسبة القيد )التمدرس( 
 ℎاإلجمالية باملستوى التعليمي 

 = 𝑡𝑡في العام الدراس ي 

في العام الدراس ي  ℎعدد املسجلين باملستوى التعليمي 
𝑡𝑡 

 ×100 
التي تناظر رسميا  املستوى  𝑎𝑎عدد سكان فئة العمر 

 𝑡𝑡في العام الدراس ي  ℎالتعليمي 

 املعين. التعليمي باملستوى  لاللتحاق الرسمية السن في السكان معين؛ تعليمي بمستوى  املسجلين عدد البيانا  املطلوبة:

 التعليمية، املستويات حسب باملسجلين الخاصة البيانات لجمع املدرس ي التعداد/واملسح املدرس ي السجل مصادر البيانا :
 املكتب من عادة عليها الحصول  يمكن والتي األحادية السن لفئات التقديرات السكانية أو واإلحصاءات

 .لإلحصاء املركزي 

 .سنوي  الدورية:

 حضر(./ريف )إقليم، الجغرافي واملوقع التعليم ومستوى  الجنس حسب نوع التوزيع:

23المؤشرات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير



 
 

 23  دليل املؤشرات املستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

 ينتمون  التالميذ أكان سواء املشاركة من عالية درجة إلى املرتفعة اإلجمالية القيد )التمدرس( نسبة تشير التفسير:
 أن على تتجاوزها أو %100 قيمتها تقارب التي النسبة وتدل .ينتمون إليها ال أم الرسمية العمر فئة إلى

 ولكنه التعليم، سن في جميع السكان استيعاب على املبدأ حيث من قادر املعني البلد في التعليمي النظام
 قيمتها إجمالية قيد نسبة بلوغ فإن ذلك، وعلى ،السكان هؤالء من فعال املسجلين نسبة على يدل ال

 القيد )التمدرس( نسبة وتوضح .املؤهلين األطفال لجميع التعليم لتحقيق كافيا وليس أمر ضروري  100%
 التحاق تعميم أجل من املطلوبة تلك تقارب االستيعابية املتوفرة الطاقة أن% 90 تفوق  التي اإلجمالية

 عدد املستقبل تخفيض في تم إذا إال مغزى  اذ يكون  أن التفسير لهذا يمكن وال .الرسمية السن في السكان
 .املتوقعة العمرية الفئة لتالميذ األماكن إفساح أجل من ودونها املقررة السن فوق  التالميذ

 
 -النسبة املئوية للمعيدين: .16

 مئوية كنسبة عنه معبرا   املاضية، السنة به التحقوا الذين نفسه بالصف امللتحقين التالميذ مجموع :التعايف
 .الصف هذا في التالميذ مجموع من

 للتعليم. الداخلية الفعالية من كجزء الصفوف حسب ونماذجها التالميذ إعادة مدى قياس :الغاض

 الطالب أو التالميذ عدد على معين دراس ي عام في معين لصف املعيدين الطالب/التالميذ عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100في  الناتج ويضرب الدراس ي العام نفس في نفسه بالصف املقيدين

 

النسبة املئوية ملعيدي الصفوف

t في العام الدراس ي i في الصف
 

t في العام الدراس ي i معيدي الصف 
 ×100 𝑡𝑡 في العام الدراس ي 𝑖𝑖 عدد التالميذ املقيدين بالصف 

 الدراسية. السنة لنفس الصف حسب واملقيدين املعيدين التالميذ عدد البيانا  املطلوبة:

 حسب واملقيدين املعيدين بالتالميذ الخاصة البيانات لجمع املدرس ي التعداد/واملسح املدرس ي السجل مصادر البيانا :
 الصف.

 .سنوي  الدورية:

 التعليمية.املؤسسة  ونوع حضر(/ريف الجغرافي )إقليم، واملوقع الجنس حسب نوع التوزيع:

 .التعليمي للنظام الداخلية والفعالية الصفوف بإعادة متعلقة جدية مشاكل النسب هذه ارتفاع يعكس التفسير:
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 -نسبة التالميذ إلى املعلمين: .17
 .معين دراس ي عام في معين تعليمي مستوى  في معلم لكل التالميذ )الطالب( عدد متوسط :التعايف

 مع باملقارنة املعلمين عدد حيث من البشرية املوارد مدخالت مستوى  قياس في املؤشر هذا ويستخدم :الغاض
 ما في الوطني املستوى  على السائدة باملعايير عادة املعلمين التالميذ إلى نسبة وتقارن  .التالميذ أعداد
 .التعليم أنواع من نوع أو تعليمي مستوى  بكل معلم لكل التالميذ عدد يخص

 املستوى  نفس في املعلمين عدد على محدد تعليمي مستوى  في املسجلين التالميذ عدد مجموع يقسم :الحساب طايقة
 .التعليمي

 

نسبة التالميذ إلى املعلمين في املستوى 

 =𝑡𝑡 العام الدراس ي في  ℎالتعليمي 

العام في  ℎالتالميذ في املستوى التعليمي  عدد مجموع

  الدراس ي 
 

العام في  ℎمجموع عدد املعلمين في املستوى التعليمي 

  الدراس ي 

 املحدد. التعليمي املستوى  في املسجلين التالميذ وعدد املعلمين عدد مجموع البيانا  املطلوبة:

 .واملعلمين باملسجلين الخاصة البيانات لجمع املدرس ي التعداد/واملسح املعلمين وسجالت املدرس ي السجل مصادر البيانا :

 .سنوي  الدورية:

 حضر(/ريف الجغرافي )إقليم، واملوقع والخاصة( )العامة املؤسسات وأنواع الجنس حسب نوع التوزيع:

 الذي األمر التالميذ، من كبيرا عددا يعلم أن معلم كل على أن املرتفعة املعلمين إلى التالميذ نسبة تعني التفسير:
 انخفاض أن عموما ويفترض املعلم، طرف من التالميذ به الذي يحظى االهتمام مقدار تدني إلى يؤدي
 التالميذ بأفراد زيادة اهتمامه من املعلم يّمكن مما الفصول  حجم صغر يعني املعلمين إلى التالميذ نسبة
 .للتالميذ الدراس ي األداء تحسين في اإلسهام ثم ومن

 
 

 -النسبة املئوية للمعلما : .18
 املعلمين مجموع من مئوية كنسبة عنه معبرا   معينة، تعليمية ماحلة في )املدرسا ( املعلما  عدد :التعايف

ا واملعلما  ا( )ذكور   .معينة مدرسية لسنة هذه املاحلة، في وإناث 

 الفرص تواجد إلى الحاجة تقييم على املؤشر هذا يساعد كما الجنس، حسب التعليم قوى  تركيب تبيان :الغاض
 .معين تعليمي مستوى  في التعليمية األنشطة في على املشاركة النساء لتشجيع الدوافع أو/و

 املعلمين )الذكور  عدد مجموع على معينة تعليمية مرحلة في اإلناث من املعلمين عدد مجموع يقسم :الحساب طايقة
 .100في  الناتج ويضرب معينة، دراسية في سنة نفسها املرحلة في واإلناث(

 

النسبة املئوية للمعلمات في املرحلة 

 =𝑡𝑡 العام الدراس ي في  ℎالتعليمية 

 𝑡𝑡 السنة في  ℎعدد املعلمات في املرحلة التعليمية 
 ×100 

 
مجموع عدد املعلمين )الذكور واإلناث( في املرحلة 

  السنة في  ℎالتعليمية 

 .الجنس حسب املعلمين عدد البيانا  املطلوبة:
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 -نسبة التالميذ إلى املعلمين: .17
 .معين دراس ي عام في معين تعليمي مستوى  في معلم لكل التالميذ )الطالب( عدد متوسط :التعايف

 مع باملقارنة املعلمين عدد حيث من البشرية املوارد مدخالت مستوى  قياس في املؤشر هذا ويستخدم :الغاض
 ما في الوطني املستوى  على السائدة باملعايير عادة املعلمين التالميذ إلى نسبة وتقارن  .التالميذ أعداد
 .التعليم أنواع من نوع أو تعليمي مستوى  بكل معلم لكل التالميذ عدد يخص

 املستوى  نفس في املعلمين عدد على محدد تعليمي مستوى  في املسجلين التالميذ عدد مجموع يقسم :الحساب طايقة
 .التعليمي

 

نسبة التالميذ إلى املعلمين في املستوى 

 =𝑡𝑡 العام الدراس ي في  ℎالتعليمي 

العام في  ℎالتالميذ في املستوى التعليمي  عدد مجموع

  الدراس ي 
 

العام في  ℎمجموع عدد املعلمين في املستوى التعليمي 

  الدراس ي 

 املحدد. التعليمي املستوى  في املسجلين التالميذ وعدد املعلمين عدد مجموع البيانا  املطلوبة:

 .واملعلمين باملسجلين الخاصة البيانات لجمع املدرس ي التعداد/واملسح املعلمين وسجالت املدرس ي السجل مصادر البيانا :

 .سنوي  الدورية:

 حضر(/ريف الجغرافي )إقليم، واملوقع والخاصة( )العامة املؤسسات وأنواع الجنس حسب نوع التوزيع:

 الذي األمر التالميذ، من كبيرا عددا يعلم أن معلم كل على أن املرتفعة املعلمين إلى التالميذ نسبة تعني التفسير:
 انخفاض أن عموما ويفترض املعلم، طرف من التالميذ به الذي يحظى االهتمام مقدار تدني إلى يؤدي
 التالميذ بأفراد زيادة اهتمامه من املعلم يّمكن مما الفصول  حجم صغر يعني املعلمين إلى التالميذ نسبة
 .للتالميذ الدراس ي األداء تحسين في اإلسهام ثم ومن

 
 

 -النسبة املئوية للمعلما : .18
 املعلمين مجموع من مئوية كنسبة عنه معبرا   معينة، تعليمية ماحلة في )املدرسا ( املعلما  عدد :التعايف

ا واملعلما  ا( )ذكور   .معينة مدرسية لسنة هذه املاحلة، في وإناث 

 الفرص تواجد إلى الحاجة تقييم على املؤشر هذا يساعد كما الجنس، حسب التعليم قوى  تركيب تبيان :الغاض
 .معين تعليمي مستوى  في التعليمية األنشطة في على املشاركة النساء لتشجيع الدوافع أو/و

 املعلمين )الذكور  عدد مجموع على معينة تعليمية مرحلة في اإلناث من املعلمين عدد مجموع يقسم :الحساب طايقة
 .100في  الناتج ويضرب معينة، دراسية في سنة نفسها املرحلة في واإلناث(

 

النسبة املئوية للمعلمات في املرحلة 

 =𝑡𝑡 العام الدراس ي في  ℎالتعليمية 

 𝑡𝑡 السنة في  ℎعدد املعلمات في املرحلة التعليمية 
 ×100 

 
مجموع عدد املعلمين )الذكور واإلناث( في املرحلة 

  السنة في  ℎالتعليمية 

 .الجنس حسب املعلمين عدد البيانا  املطلوبة:

25المؤشرات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير



 
 

 25  دليل املؤشرات املستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

 .املعلمين وسجالت املدرس ي التعداد/املسح البيانا :مصادر 

 .سنوي  الدورية:

والخاصة(  )العامة املؤسسات حضر( وأنواع/ريف )إقليم، الجغرافي واملوقع التعليمي املستوى  حسب نوع التوزيع:
 .ومؤهالتهم املعلمين عمر وفئات

 بينما التعليم، قوى  بتركيب يتعلق ما في الجنسين تكافؤ إلى ٪50 تقارب التي للمعلمات املئوية النسبة تشير التفسير:
 مرحلة في التعليمية األنشطة في املشاركة النساء تفضيل إلى أو/و أكبر إلى فرص ٪50 من أكثر قيمة تدل

 .معين تعليمي برنامج أو صف أو ما

 

 -لتالميذ املسجلين بالتعليم الخاص:ل النسبة املئوية .19
 من مئوية كنسبة عنها معبرا   معينة، تعليمية ماحلة في الخاص التعليم بمشؤسسا  امللتحقين أعداد :التعايف

 .املاحلة هذه في املسجلين التالميذ مجموع

 االستيعابية وقدرته الخاص التعليم مستوى  على يدل مما الخاص بالتعليم للقيد النسبي الترجيح قياس :الغاض
 .معين بلد في

 على معين تعليمي مستوى  في الخاصة التعليمية باملؤسسات الطالب امللتحقين التالميذ أو عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100في  الناتج ويضرب نفسه، التعليمي املستوى  والخاص( في القيد )العام مجموع

 

النسبة املئوية للتالميذ امللتحقين 
باملؤسسات الخاصة في املستوى التعليمي 

ℎ  العام الدراس ي في 𝑡𝑡= 

عدد التالميذ امللتحقين باملؤسسات الخاصة في املستوى 

 100×   العام الدراس ي في  ℎالتعليمي 
مجموع عدد التالميذ امللتحقين بكافة أنواع املؤسسات في  

  العام الدراس ي في  ℎاملستوى التعليمي 

 خاصة(./)عامة املؤسسة ونوع التعليمي املستوى  حسب القيد البيانا  املطلوبة:

 .املدرس ي التعداد/املسح مصادر البيانا :

 .سنوي  الدورية:

 .التعليم ريف( ومستوى /حضر الجغرافي )إقليم، واملوقع الجنس حسب نوع التوزيع:

 الدينية الهيئات فيها )بما الحكومي غير القطاع جانب من قوية مشاركة إلى املرتفعة املئوية النسبة تشير التفسير:
 التعليمية البرامج تقديم بهدف األفراد( أو الخاصة والشركات والجمعيات والجماعات األخرى  واملنظمات

 .املنظمة
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 -النسبة املئوية للمعلمين في املشؤسسا  التعليمية الخاصة: .20
 جميع من مئوية كنسبة عنه معبرا   معينة، تعليمية ملاحلة الخاص التعليم مشؤسسا  في املعلمين عدد :التعايف

 .املاحلة هذه في املشؤسسا  التعليمية جميع في العاملين املعلمين

 في البشرية واملوارد املستوى  قياس وبالتالي باملعلمين يتعلق ما في الخاص للتعليم النسبي الترجيح قياس :الغاض
 يشير له، املناظر الواحد للمعلم التالميذ عدد متوسط مع تحليله تم وإذا ما .معين بلد في الخاص التعليم

 .الخاص بالتعليم القيد حيث من التعليم لقوى  النسبي الحجم إلى املؤشر هذا

املعلمين  عدد مجموع على معين تعليمي مستوى  على الخاصة التعليمية املؤسسات في املعلمين عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100في  الناتج ويضرب نفسه، املستوى  سواء( على حد على والخاصة التعليمية العامة املؤسسات )في

 

النسبة املئوية للمعلمين في املؤسسات 

العام في  ℎالخاصة في املستوى التعليمي 

 =𝑡𝑡 الدراس ي 

في  ℎاملعلمون في املؤسسات الخاصة في املستوى التعليمي 

 𝑡𝑡 العام الدراس ي 
 

 ×100 
 

مجموع عدد املعلمين في املؤسسات التعليمية )العامة 

  العام الدراس ي في  ℎوالخاصة( في املستوى التعليمي 

 خاصة(./املؤسسة )عامة ونوع التعليمي املستوى  حسب املعلمون  البيانا  املطلوبة:

 .املعلمين وسجالت املدرس ي التعداد/املسح مصادر البيانا :

 .سنوي  الدورية:

 .التعليم ريف( ومستوى /حضر الجغرافي )إقليم، واملوقع الجنس حسب التوزيع:نوع 

 الدينية الهيئات فيها الحكومي )بما غير القطاع جانب من قوية مشاركة إلى املرتفعة املئوية النسبة تشير التفسير:
 خالل ومن .املنظمة التعليمية البرامج لتقديم األشخاص( أو والشركات الخاصة والجماعات والجمعيات

 املؤسسات في لقوى التعليم النسبية الكمية القدرة تقييم يجوز  املعلمين-للتالميذ املناظرة النسب مقارنة
 .منها بكل القيد بحجم يتعلق ما في والخاصة العامة

 

  

المؤشرات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير 26



 
 

 دليل املؤشرات املستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير   26

 -النسبة املئوية للمعلمين في املشؤسسا  التعليمية الخاصة: .20
 جميع من مئوية كنسبة عنه معبرا   معينة، تعليمية ملاحلة الخاص التعليم مشؤسسا  في املعلمين عدد :التعايف

 .املاحلة هذه في املشؤسسا  التعليمية جميع في العاملين املعلمين

 في البشرية واملوارد املستوى  قياس وبالتالي باملعلمين يتعلق ما في الخاص للتعليم النسبي الترجيح قياس :الغاض
 يشير له، املناظر الواحد للمعلم التالميذ عدد متوسط مع تحليله تم وإذا ما .معين بلد في الخاص التعليم

 .الخاص بالتعليم القيد حيث من التعليم لقوى  النسبي الحجم إلى املؤشر هذا

املعلمين  عدد مجموع على معين تعليمي مستوى  على الخاصة التعليمية املؤسسات في املعلمين عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100في  الناتج ويضرب نفسه، املستوى  سواء( على حد على والخاصة التعليمية العامة املؤسسات )في

 

النسبة املئوية للمعلمين في املؤسسات 

العام في  ℎالخاصة في املستوى التعليمي 

 =𝑡𝑡 الدراس ي 

في  ℎاملعلمون في املؤسسات الخاصة في املستوى التعليمي 

 𝑡𝑡 العام الدراس ي 
 

 ×100 
 

مجموع عدد املعلمين في املؤسسات التعليمية )العامة 

  العام الدراس ي في  ℎوالخاصة( في املستوى التعليمي 

 خاصة(./املؤسسة )عامة ونوع التعليمي املستوى  حسب املعلمون  البيانا  املطلوبة:

 .املعلمين وسجالت املدرس ي التعداد/املسح مصادر البيانا :

 .سنوي  الدورية:

 .التعليم ريف( ومستوى /حضر الجغرافي )إقليم، واملوقع الجنس حسب التوزيع:نوع 

 الدينية الهيئات فيها الحكومي )بما غير القطاع جانب من قوية مشاركة إلى املرتفعة املئوية النسبة تشير التفسير:
 خالل ومن .املنظمة التعليمية البرامج لتقديم األشخاص( أو والشركات الخاصة والجماعات والجمعيات

 املؤسسات في لقوى التعليم النسبية الكمية القدرة تقييم يجوز  املعلمين-للتالميذ املناظرة النسب مقارنة
 .منها بكل القيد بحجم يتعلق ما في والخاصة العامة

 

  

27المؤشرات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير



 
 

 27  دليل املؤشرات املستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

 -النسبة املئوية للمدرسين املدربين: .21
للمدرسين  املنظمة التكاوين أو التدريب من األدنى الحد على األقل على حصلوا الذين املدرسين عدد :التعايف

 معبرا   املحدد، التعليمي املستوى  في للتدريس العامة تشترطها السلطا  ( التيأثنائها أو الخدمة )قبل
 .نفسه التعليمي املستوى  مدرس ي عدد مجموع من مئوية كنسبة عنه

 الدراسية املؤهالت حيث من األساسية الشروط يستوفون  الذين املدرسين نسبة املؤشر هذا يقيس :الغاض
 املستثمر البشري  املال رأس لجودة العام املستوى  إلى يشير وهو.البلد سلطات تحددها كما والبيداغوجية

 .املعني البلد في التدريس في

مة التدريب من املطلوب األدنى الحد على الحاصلين محدد تعليمي مستوى  مدرس ي عدد يقسم :الحساب طايقة  املَنظَّ
 .100في  الناتج ويضرب نفسه، التعليمي املستوى  عدد مدرس ي مجموع على للمدرسين

النسبة املئوية ملدرس ي املستوى 

الحاصلين على  ℎالتعليمي 
املؤهالت الدراسية املطلوبة في 

 = 𝑡𝑡 العام

الحاصلين  ℎمجموع عدد مدرس ي املستوى التعليمي 
  𝑡𝑡 على املؤهالت الدراسية املطلوبة في العام

 في العام ℎمجموع عدد مدرس ي املستوى التعليمي  100× 
𝑡𝑡 

 التدريب. أوضاع حسب املحدد التعليمي املستوى  مدرس ي عدد مجموع البيانا  املطلوبة:

 املعلمين. الخاصة البيانات لجمع املدرس ي التعداد/واملسح املعلمين وسجالت املدرس ي السجل مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 حضر(./ريف )إقليم، الجغرافي واملوقع والخاصة العامة املؤسسات وأنواع التعليمي املستوى  حسب نوع التوزيع:

 املؤهلين املدرسين توافر على املطلوبة املؤهالت على الحاصلين للمدرسين املرتفعة املئوية النسبة تدل التفسير:
 .التدريس مجال في للقوى العاملة العامة الجودة وعلى أكاديميا

 
 -سنة فما فوق: 25املستوى التعليمي للسكان البالغين من العما  .22

 أو بلغوه تعليمي مستوى  أعلى حسب وأكثر عاما 25 العما من البالغين للسكان النسبي التوزيع :التعايف
 .للتعليم املقنن الدولي للتصنيف وفقا أكملوه

ا 25 يبلغون  الذين للسكان التعليمي التكوين إبراز :الغاض  البشري  املال رأس كمية إبراز وبالتالي فوق  فما عام 
 كما .تحسينه في تساهم التي السياسات واعتماد الحاجات بهدف تحديد وذلك معين بلد في ونوعيته
 .البشري  رأس املال تكوين على املتراكم وتأثيره وفعاليته التعليمي النظام بنية املؤشر هذا ويعكس

ا 25 يبلغون  الذين األشخاص عدد يقسم :الحساب طايقة  على بلوغه تم تعليمي مستوى  أعلى حيث من فوق  فما عام 
 .100في  الناتج ويضرب العمر نفسها، فئة في السكان عدد مجموع

 

 25النسبة املئوية للسكان الذين يبلغون 
عاما  فما فوق الذين بلغوا املستوى 

 =𝑡𝑡 العام الدراس ي في  ℎالتعليمي 

عاما  فما فوق الذين بلغوا  25السكان الذين يبلغون 

 100×   العام الدراس ي في  ℎاملستوى التعليمي 
في عاما  فما فوق  25مجموع عدد السكان الذين يبلغون  

 𝑡𝑡العام 
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ا 25 يبلغون  الذين السكان البيانا  املطلوبة:  .بلوغه تم تعليمي مستوى  أعلى حسب فوق  فما عام 

 .العاملة القوى  أو/و األسر ومسوح خاص بشكل للسكان الوطني التعداد مصادر البيانا :

 .سنوي  الدورية:

 .املنهي والقطاع العمر ريف( وفئة/حضر )إقليم، الجغرافي واملوقع الجنس حسب املؤشر هذا توزيع يمكن نوع التوزيع:

 االستيعابية القدرة إلى معين تعليمي مستوى  في البالغين للسكان نسبيا املرتفع التواجد أو التركيز يشير التفسير:
 ومؤهالت بمهارات بعيد حد إلى التعليم تحقيق ويرتبط .التعليمي املناظر باملستوى  التعليمي للنظام

 املال ملجمل رأس والنوعية الكمية الجوانب لتحديد وسيلة اعتباره يجوز  كما معين، بلد في السكان
 .البشري 

 

 -مشؤرا التكافشؤ بين الجنسين: .23
 .للذكور  مثيلتها على لإلناث ما مشؤرا قيمة معدل :التعايف

 املتاحة التعلم فرص أو/و املشاركة في الجنسين تكافؤ نحو التقدم الجنسين بين التكافؤ مؤشر يقيس :الغاض
 في النساء وضع تعزيز مستوى  كذلك يعكس وهو .املتاحة للذكور  التعلم فرص مع باملقارنة لإلناث

 .املجتمع

 .الذكور  لدى املؤشر قيمة على اإلناث لدى املؤشر قيمة تقسم :الحساب طايقة

مؤشر التكافؤ بين الجنسين 

 = 𝑡𝑡 في العام 𝑖𝑖ملؤشر معين 
  𝑡𝑡 لدى اإلناث في العام 𝑖𝑖قيمة مؤشر معين 

 𝑡𝑡 نفسه لدى الذكور في العام 𝑖𝑖قيمة املؤشر معين  

 .والذكور  اإلناث لدى املؤشر قيمة البيانا  املطلوبة:

 املعين . املؤشر مصدر إلى أنظر مصادر البيانا :

 سنوي . الدورية:

 ريف( ./حضر )إقليم، الجغرافي واملوقع )خاصة/)عامة املؤسسات ونوع التعليمي املستوى  حسب نوع التوزيع:

 من أقل قيمة وتشير .والذكور  اإلناث بين تكافؤ على 1 تساوي  التي الجنسين بين التكافؤ مؤشر قيمة تدل التفسير:
ا 1  .النساء/الفتيات لصالح تباين على 1 من أعلى قيمة تدل بينما الرجال،/لصالح الفتيان تباين إلى عموم 

 )مثال مثالي بشكل املائة الصفر في تقارب أن يجب التي املؤشرات تفسير بعيد حد إلى يختلف ولكن
 بين التكافؤ قيمة تدل الحاالت هذه إلخ(. وفي األمية ونسب الدراس ي واالنقطاع باإلعادة الخاصة املؤشرات
 لصالح تباين إلى 1 من أعلى قيمة تشير بينما النساء،/الفتيات لصالح تفاوت إلى 1 األقل من الجنسين
 .الرجال/الفتيان
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ا 25 يبلغون  الذين السكان البيانا  املطلوبة:  .بلوغه تم تعليمي مستوى  أعلى حسب فوق  فما عام 

 .العاملة القوى  أو/و األسر ومسوح خاص بشكل للسكان الوطني التعداد مصادر البيانا :

 .سنوي  الدورية:

 .املنهي والقطاع العمر ريف( وفئة/حضر )إقليم، الجغرافي واملوقع الجنس حسب املؤشر هذا توزيع يمكن نوع التوزيع:

 االستيعابية القدرة إلى معين تعليمي مستوى  في البالغين للسكان نسبيا املرتفع التواجد أو التركيز يشير التفسير:
 ومؤهالت بمهارات بعيد حد إلى التعليم تحقيق ويرتبط .التعليمي املناظر باملستوى  التعليمي للنظام

 املال ملجمل رأس والنوعية الكمية الجوانب لتحديد وسيلة اعتباره يجوز  كما معين، بلد في السكان
 .البشري 

 

 -مشؤرا التكافشؤ بين الجنسين: .23
 .للذكور  مثيلتها على لإلناث ما مشؤرا قيمة معدل :التعايف

 املتاحة التعلم فرص أو/و املشاركة في الجنسين تكافؤ نحو التقدم الجنسين بين التكافؤ مؤشر يقيس :الغاض
 في النساء وضع تعزيز مستوى  كذلك يعكس وهو .املتاحة للذكور  التعلم فرص مع باملقارنة لإلناث

 .املجتمع

 .الذكور  لدى املؤشر قيمة على اإلناث لدى املؤشر قيمة تقسم :الحساب طايقة

مؤشر التكافؤ بين الجنسين 

 = 𝑡𝑡 في العام 𝑖𝑖ملؤشر معين 
  𝑡𝑡 لدى اإلناث في العام 𝑖𝑖قيمة مؤشر معين 

 𝑡𝑡 نفسه لدى الذكور في العام 𝑖𝑖قيمة املؤشر معين  

 .والذكور  اإلناث لدى املؤشر قيمة البيانا  املطلوبة:

 املعين . املؤشر مصدر إلى أنظر مصادر البيانا :

 سنوي . الدورية:

 ريف( ./حضر )إقليم، الجغرافي واملوقع )خاصة/)عامة املؤسسات ونوع التعليمي املستوى  حسب نوع التوزيع:

 من أقل قيمة وتشير .والذكور  اإلناث بين تكافؤ على 1 تساوي  التي الجنسين بين التكافؤ مؤشر قيمة تدل التفسير:
ا 1  .النساء/الفتيات لصالح تباين على 1 من أعلى قيمة تدل بينما الرجال،/لصالح الفتيان تباين إلى عموم 

 )مثال مثالي بشكل املائة الصفر في تقارب أن يجب التي املؤشرات تفسير بعيد حد إلى يختلف ولكن
 بين التكافؤ قيمة تدل الحاالت هذه إلخ(. وفي األمية ونسب الدراس ي واالنقطاع باإلعادة الخاصة املؤشرات
 لصالح تباين إلى 1 من أعلى قيمة تشير بينما النساء،/الفتيات لصالح تفاوت إلى 1 األقل من الجنسين
 .الرجال/الفتيان
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النسبة املئوية ملشاركة الشباب والكبار في باامج التعليم النظامي وغير النظامي والتدريب خالل االثني  .24
 -:عشا رهاا املاضية

نظامية وغير فأكثر ( الذين راركوا في أي من باامج التعليم بأنواعها )  15عدد الشباب والكبار )  :التعايف
نظامية ( والتدريب خالل عام سابق، كنسبة مئوية من السكان في ذا  الفئة العماية وفي ذا  

 العام.

والتدريب خالل العام السابق على حساب شاركوا في برامج التعليم الذين الشباب والكبار معرفة نسبة  :الغاض
 .املؤشر

 :الحساب طايقة
+( الذين 15)النسبة املئوية للشباب والكبار 

شاركوا في برامج تعليمية وتدريبية نظامية 
 =وغير نظامية خالل العام السابق

+( الذين شاركوا في 15عدد للشباب والكبار ) 
برامج تعليمية وتدريبية نظامية وغير نظامية خالل 

 العام السابق

 
 

 +( في منتصف العام السابق15عدد السكان )  100× 

+( الذين شاركوا في برامج تعليمية وتدريبية نظامية وغير نظامية خالل العام 15عدد الشباب والكبار )  البيانا  املطلوبة:
 +( في منتصف العام السابق.15السابق، وكذلك عدد السكان ) 

 .وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة التخطيط التنموي واإلحصاء مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 .حسب الجنس والجنسية والبلدية التوزيع:نوع 

 

 -عدد سنوا  التعليم املجاني املضمون بموجب األطا القانونية حسب املاحلة: .25
. :التعايف  عدد السنوا  التي يكون فيها التعليم مجانا 

 املختلفة.عدد السنوات التي يكون يقدم فيها التعليم بشكل مجاني في املراحل التعليمية معرفة  :الغاض

 املضمون.املجاني عبارة عن رقم واحد يمثل عدد سنوات التعليم  طايقة الحساب:

. البيانا  املطلوبة:  عدد السنوات املحددة قانونا  لتقديم التعليم مجانا 

 وزارة التعليم والتعليم العالي. مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 املرحلة الدراسية.حسب  نوع التوزيع:
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 -عدد سنوا  التعليم اإللزامي املضمون بموجب األطا القانونية حسب املاحلة: .26
. :التعايف  عدد السنوا  التي يكون فيها التعليم إلزاميا 

.معرفة  :الغاض  عدد السنوات التي يكون فيها التعليم إلزاميا 

 املضمون.عبارة عن رقم واحد يمثل عدد سنوات التعليم اإللزامي  طايقة الحساب:

 عدد سنوات التعليم اإللزامي املضمون. البيانا  املطلوبة:

 .وزارة التعليم والتعليم العالي مصادر البيانا :

 . دائم الدورية:

 املرحلة الدراسية.حسب  نوع التوزيع:

 

األقل، مستوى محددا  من الكفاءة الوظيفية للقااءة  يحازون علىالنسبة املئوية من السكان الذين  .27
 -:الفئة العماية حسبوالكتابة، 

من الكفاءة الوظيفية للقااءة  ا  هي النسبة املئوية للسكان الذين يحازون على األقل مستوى محدد :التعايف
 والكتابة من مجموع السكان لنفس الفئة العماية.

من الكفاءة  ا  العام لنسبة السكان الذين يحرزون مستوى محدد يدل هذا املؤشر على املستوى  :الغاض
 الوظيفية للقراءة والكتابة.

 :الحساب طايقة
النسبة املئوية من السكان الذين 

يحرزون على األقل مستوى محددا  من 
 الكفاءة الوظيفية للقراءة والكتابة=

من  ا  السكان الذين يحرزون مستوى محدد
 +(    15الكفاءة الوظيفية للقراءة والكتابة )

 

 ×100 
 +(15السكان )

  +15+ وعدد السكان 15من الكفاءة للقراءة والكتابة  ا  عدد السكان الذين يحرزون مستوى محدد البيانا  املطلوبة:

 .وزارة التعليم والتعليم العالي مصادر البيانا :

 .سنوي  الدورية:

 .حسب الجنس والجنسية نوع التوزيع:
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 -عدد سنوا  التعليم اإللزامي املضمون بموجب األطا القانونية حسب املاحلة: .26
. :التعايف  عدد السنوا  التي يكون فيها التعليم إلزاميا 

.معرفة  :الغاض  عدد السنوات التي يكون فيها التعليم إلزاميا 

 املضمون.عبارة عن رقم واحد يمثل عدد سنوات التعليم اإللزامي  طايقة الحساب:

 عدد سنوات التعليم اإللزامي املضمون. البيانا  املطلوبة:

 .وزارة التعليم والتعليم العالي مصادر البيانا :

 . دائم الدورية:

 املرحلة الدراسية.حسب  نوع التوزيع:

 

األقل، مستوى محددا  من الكفاءة الوظيفية للقااءة  يحازون علىالنسبة املئوية من السكان الذين  .27
 -:الفئة العماية حسبوالكتابة، 

من الكفاءة الوظيفية للقااءة  ا  هي النسبة املئوية للسكان الذين يحازون على األقل مستوى محدد :التعايف
 والكتابة من مجموع السكان لنفس الفئة العماية.

من الكفاءة  ا  العام لنسبة السكان الذين يحرزون مستوى محدد يدل هذا املؤشر على املستوى  :الغاض
 الوظيفية للقراءة والكتابة.

 :الحساب طايقة
النسبة املئوية من السكان الذين 

يحرزون على األقل مستوى محددا  من 
 الكفاءة الوظيفية للقراءة والكتابة=

من  ا  السكان الذين يحرزون مستوى محدد
 +(    15الكفاءة الوظيفية للقراءة والكتابة )

 

 ×100 
 +(15السكان )

  +15+ وعدد السكان 15من الكفاءة للقراءة والكتابة  ا  عدد السكان الذين يحرزون مستوى محدد البيانا  املطلوبة:

 .وزارة التعليم والتعليم العالي مصادر البيانا :

 .سنوي  الدورية:

 .حسب الجنس والجنسية نوع التوزيع:
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في األقل، مستوى محددا  من الكفاءة الوظيفية  يحازون علىالنسبة املئوية من السكان الذين  .28
 -:الفئة العماية حسب، الحساب

من الكفاءة الوظيفية  ا  هي النسبة املئوية للسكان الذين يحازون على األقل مستوى محدد :التعايف
 للحساب من مجموع السكان لنفس الفئة العماية.

من الكفاءة  ا  يدل هذا املؤشر على املستوى العام لنسبة السكان الذين يحرزون مستوى محدد :الغاض
 الوظيفية للقراءة والكتابة.

 :الحساب طايقة
النسبة املئوية من السكان الذين 

من  ا  يحرزون على األقل مستوى محدد
 الكفاءة الوظيفية في الحساب= 

من  ا  السكان الذين يحرزون مستوى محدد
 +(15الكفاءة الوظيفية للحساب )

 
 ×100 

 +(15السكان )

 .+15+ وعدد السكان 15من الكفاءة للحساب  ا  عدد السكان الذين يحرزون مستوى محدد البيانا  املطلوبة:

 ، وزارة التخطيط التنموي واإلحصاءوالتعليم العاليوزارة التعليم  مصادر البيانا :

 .سنوي  الدورية:

 .حسب الجنس والجنسية نوع التوزيع:

 

باالستناد إلى سياسا  قائمة على صيغ  مدى تخصيص املوارد التعليمية للفئا  السكانية املحاومة .29
 -:صايحة

( من ميزانية التعليم.هي امليزانية املخصصة لألسا املتعففة ) األسا األقل  :التعايف  دخال 

 هو أن تنتفع األسر القليلة الدخل من ميزانية التعليم.  :الغاض

 :الحساب طايقة
مدى تخصيص املوارد التعليمية 

 للفئات السكانية املتعففة= 
 نسبة نفقات األسر املتعففة )األسر األقل دخال  (

 ×100 
 ميزانية التعليم

 ميزانية التعليم و ميزانية األسر املتعففة. البيانا  املطلوبة:

 و وزارة التعليم والتعليم العالي. وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء -مسخ دخل وانفاق األسرة مصادر البيانا :

 سنوي . الدورية:

 حسب الجنس. نوع التوزيع:
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األخاى التي تتطلب امتالك مستوى متوسط أجا املعلمين مقارنة بأجور غيرهم من العاملين في املهن  .30
ل التعليمي  .مشابه من املشؤهَّ

 هو مجموع أجور املعلمين على عددهم مقارنة بمجموع اجور املهن األخاى على عددهم. :التعايف

 . بأجور غيرهم من العاملين في املهن األخرى  مقارنة املعلمين أجر متوسط املؤشر نسبة يقيس :الغاض

 :الحساب طايقة
متوسط أجر املعلمين مقارنة بأجور غيرهم من 

 = العاملين في املهن األخرى 
 متوسط أجر املعلم

 ×100 
 متوسط أجر بقية املهن

 .متوسط أجر بقية املهن "ال يشمل مهنة املعلم" -متوسط أجر املعلم البيانا  املطلوبة:

 .واإلحصاءوزارة التخطيط التنموي العاملة  القوى  مسح مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 حسب الجنسية والجنس. نوع التوزيع:

 

ل .31  -املستوى التعليمي: حسبالنمو السنوي ألعداد املعلمين  معدَّ
 التطور النسبي لعدد معلمي املدارس حسب املاحلة التعليمية بين سنة وأخاى. :التعايف

 ة واإلعدادية االبتدائي للمراحل التعليمية املؤشر نسبة الزيادة السنوية ألعداد املعلمين يقيس :الغاض
 والثانوية.

 :الحساب طايقة
ل  النمو السنوي ألعداد املعلمين  معدَّ

 =املستوى التعليمي حسب
 +ن(1عدد املعلمين ملرحلة تعليمية في السنة )

 ×100 
 عدد املعلمين ملرحلة تعليمية في السنة )ن(

 .املستوى التعليمي حسبأعداد املعلمين  البيانا  املطلوبة:
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 سنوي. الدورية:

 .حسب الجنس واملستوى التعليمي نوع التوزيع:
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 حسباة، ـاألخي ا ـا االثني عشـة خالل األرهـاء الخدمـوا تدريبا  أثنـالنسبة املئوية للمعلمين الذين تلق .32
 -:نوع التدريب

 خالل األرها االثني عشا األخيرةالذين تلقوا تدريبا ملدة يومين على األقل نسبة املعلمين العاملين  :التعايف
 إلى مجموع املعلمين. في مجال كإدارة الصف، الطاق التربوية

 .التدريسية قياس الجهد املبذول في تحديث معلومات املعلمين وربطها بوظيفتهم :الغاض

 :الحساب طايقة
النسبة املئوية للمعلمين الذين تلقوا 

تدريبا  أثناء الخدمة خالل األشهر االثني 
 نوع التدريب= حسبعشر األخيرة، 

ملعلمين الذين تلقوا تدريبا  أثناء عدد ا
  الخدمة خالل األشهر االثني عشر األخيرة

 
 ×100 

 الكلي ملعلمينعدد ا

، خالل األشهر االثني عشر األخيرة ملدة يومين على األقل ملعلمين الذين تلقوا تدريبا  أثناء الخدمةعدد ا املطلوبة:البيانا  
 الكلي.  ملعلمينعدد ا

 وزارة التعليم والتعليم العالي. مصادر البيانا :

 .سنوي  الدورية:

 التدريب، نوع الدوام )كامل/جزئي(.الجنسية، الجنس، العمر، البلدية، التخصص، مدة  نوع التوزيع:

كلما كانت النسبة أكبر فإن ذلك يدل على اهتمام الوزارة بالتطوير املنهي للمعلمين من أجل تحديث  التفسير:
 معلوماتهم.

 خاصة ثابتة بيانات على املؤشر يقوم أن أيام التطوير املنهي للمعلم . ينبغي يأخذ املؤشر في االعتبار معايير النوعية:
 األشخاص الذين أنهم على املعلمون  ويعرف .تعليمية مرحلة لكل بالنسبة) الجنس )حسب باملعلمين

 واكتسابهم املعارف لتحصيلهم تعليمية مؤسسة في امللتحقين التالميذ بإرشاد مهنتهم بحكم يضطلعون 
 .منظم منهج دراس ي عليها ينص التي واملهارات القيم

 

 -:(PISAالبرنامج الدولي لتقييم الطلبة )أداء طلبة دولة قطا في  .33

من  )ذكور وإناث(كل ثالثة أعوام بهدف معافة مدى امتالك الطلبة  االختبار الدولي" بيزا"جاى ي :التعايف
ساسية في الاياضيا  والعلوم والقاائية والتي تعينهم على ( سنة للمهارا  واملعارف األ 15العما )

 . املشاركة الفاعلة في املجتمع
 .اليومية الحياة في املشكالت وحل اإلدراك يقيس أنه. ونتائجها التعليمية السياسات إلى تحسين يهدف :الغاض

 يؤخذ املؤشر جاهزا من وزارة التعليم والتعليم العالي. طايقة الحساب:

 والقراءة. في الرياضيات والعلومسنة  15عالمات الطلبة )ذكور وإناث( من العمر  البيانا  املطلوبة:

 الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي، وزارة التعليم والتعليم العالي. مصادر البيانا :

 كل ثالث سنوات. الدورية:

 .لجنس، البلدية، املنطقة، املدرسةالجنسية، ا نوع التوزيع:

املدى الذي يمكن للطالب من خالله استخدام مهارات القراءة  يفيد االرتفاع النسبي لهذا املؤشر التفسير:
 التي تواجههم في حياتهم اليومية.التي تعلموها لحل العديد من التحديات  والحساب والعلوم
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 -:TIMSSمتوسط العالما  في اختبار االتجاها  في الدراسة العاملية للاياضيا  والعلوم  .34

عالما   عاملي، كل أربع سنوا  من خالل سياق في التعليمية النظم يقيس هذا املشؤرا فعالية :التعايف
 طلبة السنوا  الاابعة والثامنة من التعليم في مادتي الاياضيا  والعلوم.

 كل أربع سنوات من خالل ، بنظرائه في العالم واملنطقةةالوطني ةفعالية النظم التعليمي مقارنة :الغاض
 .عليم في مادتي الرياضيات والعلوموالثامنة من التعالمات طلبة السنوات الرابعة 

 يؤخذ املؤشر جاهزا من وزارة التعليم والتعليم العالي. طايقة الحساب:

حسب الجنسية  TIMSSالعالمات في اختبار االتجاهات في الدراسة العاملية للرياضيات والعلوم  البيانا  املطلوبة:
 والجنس.

 .الدولية لتقييم التحصيل التربوي  الهيئة مصادر البيانا :

 كل أربع سنوات للسنوات الرابعة والثامنة. الدورية:

 .لجنس، البلدية، املنطقة، املدرسةالجنسية، ا نوع التوزيع:

يستخدم لتقييم القدرة النسبية لألطفال في قطر باملقارنة مع نظرائهم في العالم والذين يجب أن  التفسير:
 لالختباراتجراءات املعيارية طبقا إل  منافستهم ليستمر أداء قطر االقتصادي املثير لإلعجابيتمكنوا من 

 .العاملية

 
 -االبتدائية:النسبة املئوية لألطفال األكبر سنا  من أعمار صفهم الدراس ي في املاحلة  .35

الاسمية ملن هم في نفس عدد األطفال املقيدين في املاحلة االبتدائية الذين تجاوز سنهم السن  :التعايف
 .الصف الدراس ي في نفس املاحلة

 .ن الرسمية في املرحلة االبتدائيةمعرفة نسبة األطفال الذين تتجاوز أعمارهم الس :الغاض

 :الحساب طايقة
نسبة األطفال األكبر سنا  
من أعمار صفهم الدراس ي 

 في املرحلة االبتدائية=

صفهم الدراس ي في عدد األطفال األكبر سنا  من أعمار 
 صف معين من املرحلة االبتدائية في سنة معينة

 ×100 
عدد األطفال الكلي في ذلك الصف في السن الرسمية في 

 نفس السنة

 .عدد األطفال امللتحقين بصفوف املرحلة االبتدائية البيانا  املطلوبة:

 وزارة التعليم والتعليم العالي. مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 .حسب الجنس والجنسية والعمر والصف الدراس ي والبلدية نوع التوزيع:
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 نفس السنة

 .عدد األطفال امللتحقين بصفوف املرحلة االبتدائية البيانا  املطلوبة:

 وزارة التعليم والتعليم العالي. مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 .حسب الجنس والجنسية والعمر والصف الدراس ي والبلدية نوع التوزيع:

 
  

35المؤشرات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير



 
 

 35  دليل املؤشرات املستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

م قبــل ســنة واحدة من عما االلتحاق الاسمي بالتعليم االبتدائي .36 م املنظَّ  -:معدل املشاركة في الــتعلُّ
هو معدل مشاركة األطفال في تعليم منظم قبل االلتحاق بالصف األول االبتدائي بسنة واحدة  :التعايف

 .عنه كنسبة من عدد السكان في نفس الفئة العماية معبرا  

معرفة كم من السكان من الفئة العمرية التي تقل سنة عن السن الرسمية لاللتحاق بالصف األول  :الغاض
 منظم قبل سنة واحدة من التحاقه بالتعليم االبتدائي .االبتدائي، شارك في تعليم 

 :الحساب طايقة
معدل املشاركة في التعٌلم املنظم 

قبل سنة واحدة من عمر 
االلتحاق الرسمي بالتعليم 

 االبتدائي =

عدد األطفال الذين شاركوا في التعليم املنظم قبل سنة واحدة 
 االبتدائيمن عمر االلتحاق الرسمي بالصف األول 

 ×100 
 عدد السكان في السن الرسمية في نفس السنة

قبل سنة واحدة من االلتحاق بالصف األول االبتدائي، وعدد  منظما   تعليما  عدد األطفال الذين تلقوا  البيانا  املطلوبة:
 .السكان لنفس الفئة العمرية

 التخطيط التنموي واإلحصاء.وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة  مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 حسب الجنس والعمر والجنسية والبلدية. نوع التوزيع:

 

 -:النسبة املئوية لتالميذ التعليم االبتدائي الذين تكون لغتهم األولى أو لغتهم األم هي ذاتها لغة التدريس .37
 يتلقون تعليمهم االبتدائي باللغة العابيةنسبة التالميذ )في مدارس دولة قطا الحكومية( الذين  :التعايف

هو أن ينتفع األطفال وبشكل جيد مما يتلقونه في املدرسة، وفي ذات الوقت تطوير شخصية وهوية  :الغاض
 .التالميذ وتقوية عامل الثقة بالنفس لدى الفرد منهم

 :الحساب طايقة
النسبة املئوية لطلبة التعليم االبتدائي 

هى لغة التدريس الذين لغتهم األم 
 باملدرسة= 

عدد الطلبة في صف معين من التعليم االبتدائي 
 في املدارس الحكومية 

 ×100 
عدد الطلبة في صف معين في التعليم االبتدائي في 

 املدارس الحكومية والخاصة

والعدد الكلي للطلبة في التعليم عدد الطلبة في التعليم االبتدائي في املدارس الحكومية )املستقلة(  البيانا  املطلوبة:
 .االبتدائي في املدارس الحكومية واملدارس الخاصة

 .وزارة التعليم والتعليم العالي - وزارة التخطيط التنموي واإلحصاءفي  السجالت اإلدارية مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 حسب الجنس. نوع التوزيع:
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 -:معدل إتمام التعليم االبتدائي .38

هو العدد اإلجمالي للملتحقين الجدد بالسنة األخيرة من املاحلة االبتدائية، بصاف النظا عن  :التعايف
عنه كنسبة مئوية من إجمالي عدد التالميذ في السن النظاية لاللتحاق بالسنة  معبرا  السن، 

 سنة(. 11األخيرة من املاحلة االبتدائية )

 .االبتدائي التعليم من األخير بالصف األولى للمرة االلتحاقة نسب املؤشر يقيس :الغاض

 معدل إتمام التعليم االبتدائي :الحساب طايقة
= 

العدد اإلجمالي للملتحقين الجدد بالسنة األخيرة من املرحلة 
 االبتدائية

 ×100 
في السنة األخيرة من املرحلة  11عدد التالميذ في السن 

 االبتدائية

عدد التالميذ في السن النظرية  العدد اإلجمالي للملتحقين الجدد بالسنة األخيرة من املرحلة االبتدائية، البيانا  املطلوبة:
 .سنة(11لاللتحاق بالسنة األخيرة من املرحلة االبتدائية )

 وزارة التعليم والتعليم العالي. مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 املنطقة، املدرسة.الجنسية، الجنس، البلدية،  نوع التوزيع:

 ينبئ ارتفاع هذا املؤشر عن الطاقة االستيعابية للنظام التربوي في السنة األخيرة من املرحلة االبتدائية التفسير:

 املقرر  املدرس ي العمر تخطوا الذين األطفال التحاق بسبب %100 النسبة هذه تتجاوز  أن ويمكن معايير النوعية:
/  و مبكرة أو متأخرة سن في االبتدائي التعليم بمدارس املقرر  املدرس ي العمر يبلغوا لم الذين واألطفال

 .الصفوف إعادتهم بسبب أو

 
 -النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالصف األول للمستوى االبتدائي: .39

 السن، عن النظا بغض االبتدائي، التعليمي للمستوى  األول  بالصف الجدد امللتحقين عدد مجموع :التعايف
 .االبتدائية باملدرسة لاللتحاق الاسمية في السن السكان من مئوية كنسبة عنه معبرا  

 على التعليمي النظام قدرة إلى أيضا ويشير االبتدائي بالتعليم لاللتحاق العام املستوى  املؤشر هذا يعكس :الغاض
 .املدارس لدخول  الرسمية السن في هم األول ملن بالصف االلتحاق فرص إتاحة

 الرسمية السن في السكان عدد على السن، عن النظر بغض األول، بالصف الجدد امللتحقين عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100ويضرب الناتج في  املدارس، لدخول 

النسبة االجمالية لاللتحاق في 
 = tالعام الدراس ي 

مجموع عدد امللتحقين الجدد بالصف األول االبتدائي 
 tفي العام الدراس ي 

 ×100 
السكان في السن الرسمية لاللتحاق باملستوى االبتدائي 

a في العام الدراس ي ،t 

 األول(؛ الصف معيدي دون  املسجلين االبتدائي)أو بالتعليمي األول  بالصف الجدد امللتحقين عدد البيانا  املطلوبة:
 االبتدائي. لاللتحاق باملستوى  الرسمية السن في السكان
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 -:معدل إتمام التعليم االبتدائي .38

هو العدد اإلجمالي للملتحقين الجدد بالسنة األخيرة من املاحلة االبتدائية، بصاف النظا عن  :التعايف
عنه كنسبة مئوية من إجمالي عدد التالميذ في السن النظاية لاللتحاق بالسنة  معبرا  السن، 

 سنة(. 11األخيرة من املاحلة االبتدائية )

 .االبتدائي التعليم من األخير بالصف األولى للمرة االلتحاقة نسب املؤشر يقيس :الغاض

 معدل إتمام التعليم االبتدائي :الحساب طايقة
= 

العدد اإلجمالي للملتحقين الجدد بالسنة األخيرة من املرحلة 
 االبتدائية

 ×100 
في السنة األخيرة من املرحلة  11عدد التالميذ في السن 

 االبتدائية

عدد التالميذ في السن النظرية  العدد اإلجمالي للملتحقين الجدد بالسنة األخيرة من املرحلة االبتدائية، البيانا  املطلوبة:
 .سنة(11لاللتحاق بالسنة األخيرة من املرحلة االبتدائية )

 وزارة التعليم والتعليم العالي. مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 املنطقة، املدرسة.الجنسية، الجنس، البلدية،  نوع التوزيع:

 ينبئ ارتفاع هذا املؤشر عن الطاقة االستيعابية للنظام التربوي في السنة األخيرة من املرحلة االبتدائية التفسير:

 املقرر  املدرس ي العمر تخطوا الذين األطفال التحاق بسبب %100 النسبة هذه تتجاوز  أن ويمكن معايير النوعية:
/  و مبكرة أو متأخرة سن في االبتدائي التعليم بمدارس املقرر  املدرس ي العمر يبلغوا لم الذين واألطفال

 .الصفوف إعادتهم بسبب أو

 
 -النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالصف األول للمستوى االبتدائي: .39

 السن، عن النظا بغض االبتدائي، التعليمي للمستوى  األول  بالصف الجدد امللتحقين عدد مجموع :التعايف
 .االبتدائية باملدرسة لاللتحاق الاسمية في السن السكان من مئوية كنسبة عنه معبرا  

 على التعليمي النظام قدرة إلى أيضا ويشير االبتدائي بالتعليم لاللتحاق العام املستوى  املؤشر هذا يعكس :الغاض
 .املدارس لدخول  الرسمية السن في هم األول ملن بالصف االلتحاق فرص إتاحة

 الرسمية السن في السكان عدد على السن، عن النظر بغض األول، بالصف الجدد امللتحقين عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100ويضرب الناتج في  املدارس، لدخول 

النسبة االجمالية لاللتحاق في 
 = tالعام الدراس ي 

مجموع عدد امللتحقين الجدد بالصف األول االبتدائي 
 tفي العام الدراس ي 

 ×100 
السكان في السن الرسمية لاللتحاق باملستوى االبتدائي 

a في العام الدراس ي ،t 

 األول(؛ الصف معيدي دون  املسجلين االبتدائي)أو بالتعليمي األول  بالصف الجدد امللتحقين عدد البيانا  املطلوبة:
 االبتدائي. لاللتحاق باملستوى  الرسمية السن في السكان
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 37  دليل املؤشرات املستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

 السن، حسب الجدد بامللتحقين الخاصة البيانات لجمع املدرس ي التعداد/واملسح املدرس ي السجل مصادر البيانا :
 االبتدائي. باملستوى  التحاق عمر في السكان السكانية لبيانات والتقديرات السكان ومسوح

 .سنوي  الدورية:

 القروي(. أو الحضري  الوسط الجغرافي )الجهة، واملوقع الجنس حسب نوع التوزيع:

 وبالنظراالبتدائي،  التعليم فرص من عالية درجة إلى عموما   لاللتحاق املرتفعة اإلجمالية النسبة تشير التفسير:
 الرسمية السن فوق  األطفال ذلك في بما األول، بالصف جميع امللتحقين يشمل الحساب هذا أن إلى

 اإلجمالية تتجاوز النسبة أن املمكن فمن األولى، للمرة االبتدائية باملدرسة يلتحقون  الذين ودونها
 .%100 لاللتحاق

 

 
 -املعدل الصافي لاللتحاق بالصف األول للمستوى االبتدائي: .40

 االبتدائية، املدرسة لدخول  الاسمية السن إلى املنتمون  االبتدائي األول  بالصف الجدد امللتحقون  :التعايف
 .السن في نفس السكان من مئوية كنسبة عنهم معبرا  

 املدرسة دخول  سن في السكان من له للمؤهلين املتاحة االبتدائي بالتعليم االلتحاق فرص بدقة يقيس :الغاض
 .االبتدائية

 األول  بالصف يلتحقون  الذين االبتدائية املدرسة لدخول  الرسمية السن في األطفال عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100في  الناتج ويضرب السن، نفس في السكان عدد على االبتدائي

املعدل الصافي لاللتحاق 
 = tفي العام الدراس ي 

a عدد االطفال في السن الرسمية لدخول  املدرسة االبتدائية 
t الذين يلتحقون  بالصف األول  االبتدائي في العام الدراس ي

 
 

 ×100 
عدد السكان في السن الرسمية لدخول  املدرسة

t في العام الدراس ي ،a االبتدائية
 

 

 الرسمية السن في السكان السن؛ حسب االبتدائي بالتعليم األول  بالصف الجدد امللتحقين عدد البيانا  املطلوبة:
 االبتدائي. باملستوى  لاللتحاق

 السن، حسب الجدد بامللتحقين الخاصة البيانات لجمع املدرس ي التعداد/واملسح املدرس ي السجل مصادر البيانا :
 االبتدائي. باملستوى  التحاق عمر في السكان السكانية لبيانات والتقديرات السكان ومسوح

 .سنوي  الدورية:

 القروي(. أو الحضري  الوسط الجغرافي )الجهة، واملوقع الجنس حسب نوع التوزيع:

 في لألطفال املتاحة االبتدائي التعليم فرص من عالية درجة إلى املرتفع لاللتحاق الصافي املعدل يشير التفسير:
 شرطا% 100 بنسبة لاللتحاق صافي معدل تحقيق ويعتبر .املدرسة االبتدائية لدخول  الرسمية السن

 .االبتدائي التعليم لتعميم أساسيا
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 -النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالصّف األخير من التعليم االبتدائي: .41
 أعمارهم، عن النظا بغض االبتدائي، التعليم من األخير الصف في املستجدين التالميذ عدد مجموع :التعايف

 . الصف هذا في للقبول  النظاية العماية الفئة في مجموع السكان من مئوية كنسبة عنه معبرا  

 التي السياسات تأثير يعكس انه كما االبتدائي التعليم إتمام لقياس كبديل املؤشر هذا اعتماد يمكن :الغاض
 املعني التعليمي املستوى  من األخير الصف على االبتدائية في املدارس املبكرة الصفوف تكوين في تساهم

 البالغين للسكان التعليم االبتدائي إلتمام فرص إتاحة على التعليمي النظام قدرة إلى املقياس ويشير كما
 .االبتدائي التعليم من صف آخر حتى للقبول  النظرية السن

 في السكان مجموع على أعمارهم، عن النظر بغض االبتدائي، األخير بالصف الجدد امللتحقين عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100 في الناتج ويضرب االبتدائي األخير بالصف للقبول  النظرية العمرية الفئة

اإلجمالية لاللتحاق بالصف النسبة 
في  aمن التعليم االبتدائي  𝐼𝐼األخير 

 =𝑡𝑡 العام الدراس ي

من  𝐼𝐼عدد امللتحقين الجدد بالصف األخير 
 𝑡𝑡 في العام الدراس ي aالتعليم االبتدائي 

 ×100 
 

السكان في السن النظرية لاللتحاق بالصف 
في العام  aمن التعليم االبتدائي  𝐼𝐼األخير 

 𝑡𝑡 الدراس ي

 معيدي عدد منه يطرح املقيدين عدد أو) االبتدائي التعليم من األخير بالصف الجدد امللتحقين عدد البيانا  املطلوبة:
 .االبتدائي التعليم من األخير الصف في للقبول  النظرية البالغين السن والسكان ،(األخير الصف

 أو واإلحصاء الجدد، بامللتحقين خاصة بيانات على للحصول  املدرس ي التعداد/واملسح املدرس ي السجل مصادر البيانا :
 .االبتدائي التعليم من األخير الصف في للقبول  النظرية السن فيبالسكان  الخاصة التقديرات

 سنوي. الدورية:

 ..)حضر/ريف )إقليم، الجغرافي واملوقع الجنس حسب نوع التوزيع:

 االبتدائي. للتعليم الجاري  اإلتمام من عالية درجة إلى املرتفعة االلتحاق نسبة يشير التفسير:
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 دليل املؤشرات املستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير   38

 -النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالصّف األخير من التعليم االبتدائي: .41
 أعمارهم، عن النظا بغض االبتدائي، التعليم من األخير الصف في املستجدين التالميذ عدد مجموع :التعايف

 . الصف هذا في للقبول  النظاية العماية الفئة في مجموع السكان من مئوية كنسبة عنه معبرا  

 التي السياسات تأثير يعكس انه كما االبتدائي التعليم إتمام لقياس كبديل املؤشر هذا اعتماد يمكن :الغاض
 املعني التعليمي املستوى  من األخير الصف على االبتدائية في املدارس املبكرة الصفوف تكوين في تساهم

 البالغين للسكان التعليم االبتدائي إلتمام فرص إتاحة على التعليمي النظام قدرة إلى املقياس ويشير كما
 .االبتدائي التعليم من صف آخر حتى للقبول  النظرية السن

 في السكان مجموع على أعمارهم، عن النظر بغض االبتدائي، األخير بالصف الجدد امللتحقين عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100 في الناتج ويضرب االبتدائي األخير بالصف للقبول  النظرية العمرية الفئة

اإلجمالية لاللتحاق بالصف النسبة 
في  aمن التعليم االبتدائي  𝐼𝐼األخير 

 =𝑡𝑡 العام الدراس ي

من  𝐼𝐼عدد امللتحقين الجدد بالصف األخير 
 𝑡𝑡 في العام الدراس ي aالتعليم االبتدائي 

 ×100 
 

السكان في السن النظرية لاللتحاق بالصف 
في العام  aمن التعليم االبتدائي  𝐼𝐼األخير 

 𝑡𝑡 الدراس ي

 معيدي عدد منه يطرح املقيدين عدد أو) االبتدائي التعليم من األخير بالصف الجدد امللتحقين عدد البيانا  املطلوبة:
 .االبتدائي التعليم من األخير الصف في للقبول  النظرية البالغين السن والسكان ،(األخير الصف

 أو واإلحصاء الجدد، بامللتحقين خاصة بيانات على للحصول  املدرس ي التعداد/واملسح املدرس ي السجل مصادر البيانا :
 .االبتدائي التعليم من األخير الصف في للقبول  النظرية السن فيبالسكان  الخاصة التقديرات

 سنوي. الدورية:

 ..)حضر/ريف )إقليم، الجغرافي واملوقع الجنس حسب نوع التوزيع:

 االبتدائي. للتعليم الجاري  اإلتمام من عالية درجة إلى املرتفعة االلتحاق نسبة يشير التفسير:
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 39  دليل املؤشرات املستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

 -املاتقبة بالصف األخير االبتدائي:النسبة اإلجمالية لاللتحاق  .42
 أعمارهم، عن النظا بغض معينة، سنة في االبتدائي التعليم من األولى السنة في املستجدين عدد :التعايف

 العماية الفئة في السكان مجموع من مئوية كنسبة االبتدائي األخير الصف إلى وصولهم املاتقب
 .السنة لنفس االبتدائي التعليم في للقبول  النظاية

 الحالي العدد على بناء   االبتدائي التعليم من األخير الصف في املستقبلية لاللتحاق اإلجمالية النسبة لتقدير :الغاض
 آخر إلى صف من الحالية االنتقال نسب أن افتراض وعلى التعليم االبتدائي من األول  بالصف للملتحقين

 املتعلقة الجارية سياسات التعليم تأثير توقع في املؤشر هذا يساهم وبالتالي .ثابتة تبقى اإلعادة ونسب
 .األخير بالصف االلتحاق نسبة على )التمدرس( املقبلة التعلم. وسنوات االبتدائي بالتعليم بااللتحاق

 آخر حتى الدراسة في البقاء نسبة في االبتدائي التعليم من األول  بالصف لاللتحاق اإلجمالية النسبة تضرب :الحساب طايقة
 الفوج تركيب إعادة أسلوب على بناء   الدراسة في البقاء نسبة احتساب ويجري  .االبتدائي التعليم من صف
 .عامين متتاليين خالل واملعيدين بامللتحقين الخاصة البيانات يستعمل الذي

 

 اإلجمالية النسبة
 املرتقبة لاللتحاق
 من األخير بالصف
 في االبتدائي التعليم
 𝑡𝑡الدراس ي  العام

= 

النسبة اإلجمالية لاللتحاق 
بالصف األول من التعليم 
 tاالبتدائي في العام الدراس ي 

)انظر إلى املسرد الذي يحتوي 
على تعريف النسبة اإلجمالية 
 لاللتحاق وطريقة احتسابها(

× 

نسبة البقاء في الدراسة لفوج 
في الصف األخير في  gالتالميذ 

)انظر   - 𝑡𝑡السنة املرجعية 
إلى املسرد الذي يحتوي على 

تعريف نسبة البقاء في الدراسة 
 وطريقة احتسابها(

 ᵗالعام في الصف حسب املعيدين وعدد( tو  (t-1متتاليين  عامين خالل الصف حسب امللتحقين عدد البيانا  املطلوبة:
 .ᵗالعام  في االبتدائي التعليم بمدارس لاللتحاق الرسمية البالغين السن امللتحقين ،وعدد

 أو السكان وتعداد واملعيدين، الجدد بامللتحقين بالنسبة املدرس ي التعداد/املسح و املدرس ي السجل مصادر البيانا :
 .بالسكان الخاصة التقديرات

 سنوي. الدورية:

 على املؤشر هذا احتساب لدى الحرص حضر(. ينبغي/ريف الجغرافي )إقليم، واملوقع الجنس حسب نوع التوزيع:
ا النتقال الفرعي الوطني املستوى   .أخرى  إلى منطقة من التالميذ نظر 

 مستقبال  . االبتدائي للتعليم اإلتمام من عالية درجة إلى املرتفع املعدل يشير التفسير:
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 -نسبة التخاج اإلجمالية من التعليم االبتدائي: .43
 عنه معبرا   أعمارهم، عن النظا بغض االبتدائي، التعليم من األخير الصف خايجي عدد مجموع :التعايف

 .األخير الصف في للتخاج النظاية الفئة العماية في السكان مجموع من مئوية كنسبة

 االبتدائي التعليم بإتمام والخاص املؤشر هذا ويشير .االبتدائي التعليم من للتخرج العام املستوى  تحديد :الغاض
 التعلم من املنصرمة السنوات خالل عليها الحصول  تم التي االبتدائيللتعليم  الجارية املخرجات إلى

 كذلك ويدل .التعليم االبتدائي في بااللتحاق املتعلقة السابقة التعليمية السياسات نتيجة )التمدرس(
 للتخرج النظرية السن البالغين للسكان االبتدائي التعليم من التخرج توفير على التعليمي النظام قدرة على

 السن البالغين السكان عدد على أعمارهم، عن النظر بغض االبتدائي، التعليم خريجي عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100في  الناتج ويضرب للتخرج، النظرية

نسبة التخرج اإلجمالية من 
في العام  aالتعليم االبتدائي 

 = 𝑡𝑡 الدراس ي

 𝑡𝑡 في العام الدراس ي aعدد خريجي التعليم االبتدائي 
 ×100 

 
السكان البالغون السن النظرية للتخرج من الصف 

 𝑡𝑡 في العام الدراس ي aاألخير من التعليم االبتدائي 

 الصف من للتخرج النظرية السن البالغين والسكان االبتدائي، التعليم من األخير الصف خريجي عدد البيانا  املطلوبة:
 االبتدائي. التعليم من األخير

 وتعداد بالخريجين، الخاصة البيانات لجمع اإلحصاء أو املدرس ي التعداد/املسح و املدرس ي السجل البيانا :مصادر 
 التعليم من األخير الصف من للتخرج النظرية السن البالغين املتعلقة بالسكان التقديرات أو السكان

 .االبتدائي

 سنوي. الدورية:

 حضر(./ريف )إقليم، الجغرافي واملوقع الجنس حسب نوع التوزيع:

 .االبتدائي بالتعليم الخاصة الجارية املخرجات من عالية درجة إلى املرتفعة اإلجمالية التخرج نسبة تشير التفسير:
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 دليل املؤشرات املستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير   40

 -نسبة التخاج اإلجمالية من التعليم االبتدائي: .43
 عنه معبرا   أعمارهم، عن النظا بغض االبتدائي، التعليم من األخير الصف خايجي عدد مجموع :التعايف

 .األخير الصف في للتخاج النظاية الفئة العماية في السكان مجموع من مئوية كنسبة

 االبتدائي التعليم بإتمام والخاص املؤشر هذا ويشير .االبتدائي التعليم من للتخرج العام املستوى  تحديد :الغاض
 التعلم من املنصرمة السنوات خالل عليها الحصول  تم التي االبتدائيللتعليم  الجارية املخرجات إلى

 كذلك ويدل .التعليم االبتدائي في بااللتحاق املتعلقة السابقة التعليمية السياسات نتيجة )التمدرس(
 للتخرج النظرية السن البالغين للسكان االبتدائي التعليم من التخرج توفير على التعليمي النظام قدرة على

 السن البالغين السكان عدد على أعمارهم، عن النظر بغض االبتدائي، التعليم خريجي عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100في  الناتج ويضرب للتخرج، النظرية

نسبة التخرج اإلجمالية من 
في العام  aالتعليم االبتدائي 

 = 𝑡𝑡 الدراس ي

 𝑡𝑡 في العام الدراس ي aعدد خريجي التعليم االبتدائي 
 ×100 

 
السكان البالغون السن النظرية للتخرج من الصف 

 𝑡𝑡 في العام الدراس ي aاألخير من التعليم االبتدائي 

 الصف من للتخرج النظرية السن البالغين والسكان االبتدائي، التعليم من األخير الصف خريجي عدد البيانا  املطلوبة:
 االبتدائي. التعليم من األخير

 وتعداد بالخريجين، الخاصة البيانات لجمع اإلحصاء أو املدرس ي التعداد/املسح و املدرس ي السجل البيانا :مصادر 
 التعليم من األخير الصف من للتخرج النظرية السن البالغين املتعلقة بالسكان التقديرات أو السكان

 .االبتدائي

 سنوي. الدورية:

 حضر(./ريف )إقليم، الجغرافي واملوقع الجنس حسب نوع التوزيع:

 .االبتدائي بالتعليم الخاصة الجارية املخرجات من عالية درجة إلى املرتفعة اإلجمالية التخرج نسبة تشير التفسير:
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 -نسبة التخاج اإلجمالية املاتقبة من التعليم االبتدائي: .44
 الذين العما، عن النظا بغض معينة، سنة في االبتدائي التعليم من األولى السنة في املستجدين عدد :التعايف

 عنه معبرا   اإلعادة، عن النظا بغض االبتدائي، التعليم األخير من الصف من يتخاجوا أن ياتقب
 .عينها في السنة األخير الصف في للتخاج النظاية العماية الفئة في السكان مجموع من مئوية كنسبة

 من األول  بالصف الجدد للملتحقين الحالي العدد على بناء   االبتدائي للتعليم املرتقبة املخرجات تقدير :الغاض
 وأن ثابتة تبقى اإلعادة ونسب آخر إلى صف من الجاري  نسب االنتقال أن االفتراض مع االبتدائي التعليم
 السياسات تأثير املؤشر على ترقب هذا يساعد بالتالي .حاله على يبقى األخير الصف من التخرج احتمال

 .املقبلة التعلم وسنوات االبتدائي بالتعليم الجدد امللتحقين على الجارية التعليمية

 

 التعليم من األخير بالصف املرتقب لاللتحاق اإلجمالي املعدل بضرب املؤشر هذا احتساب يتم :الحساب طايقة
 إعادة نموذج إلى باالستناد وذلك االبتدائي التعليم من الصف األخير من التخرج باحتمال االبتدائي

 الفوج. تركيب

= املعدل اإلجمالي لاللتحاق  𝑡𝑡الدراس ي  العام في االبتدائي التعليم من املرتقبة اإلجمالي التخرج نسبة
)انظر إلى املسرد الذي يحتوي على تعريف املعدل  tاملرتقب من التعليم االبتدائي في العام الدراس ي 

احتمال التخرج من الصف االخير  xاإلجمالي لاللتحاق املرتقب من التعليم االبتدائي وطريقة حسابه ( 
 .𝑡𝑡للتعليم في العام الدراس ي 

احتمال التخرج من الصف 
من التعليم االبتدائي  𝐼𝐼األخير 
a في العام الدراس ي 𝑡𝑡 = 

 aمن التعليم االبتدائي  𝐼𝐼عدد خريجي الصف األخير 
 𝑡𝑡  ×100 في العام الدراس ي

من التعليم  𝐼𝐼عدد امللتحقين الجدد في الصف األخير  
 𝑡𝑡 في العام الدراس ي aاالبتدائي 

 خالل الصف حسب امللتحقين عدد ،𝑡𝑡الدراس ي  للعام االبتدائي التعليم من األخير الصف خريجي عدد البيانا  املطلوبة:
 السن البالغون  ، السكان𝑡𝑡الدراس ي  العام في الصف حسب املعيدين ( عددtوt-1متتاليين ) عامين

 .𝑡𝑡الدراس ي  العام في باملدرسة لاللتحاق الرسمية

 وتعداد واملعيدين، امللتحقين وعدد الخريجين إحصاء أو املدرس ي التعداد/واملسح املدرس ي السجل مصادر البيانا :
 .الخاصة بالسكان التقديرات أو السكان

 سنوي. الدورية:

 على املؤشر هذا احتساب لدى الحرص حضر(.ينبغي/ريف الجغرافي)إقليم، واملوقع الجنس حسب نوع التوزيع:
ا النتقال الفرعي الوطني املستوى   .أخرى  إلى منطقة من التالميذ نظر 

 بالتعليم الخاصة املقبلة املخرجات من عالية درجة إلى املرتفعة املرتقبة اإلجمالية التخرج نسبة تشير التفسير:
 .االبتدائي

 
  

 
 

 دليل املؤشرات املستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير   42

 -األطفال غير املسجلين بمدارس التعليم االبتدائي: .45
 أو االبتدائية املدارس من بأي مسجلين ليسوا والذين االبتدائي، للتعليم القانونية العما فئة في األطفال :التعايف

 الثانوية

 استهدافهم ينبغي والذين االبتدائي بالتعليم لاللتحاق الرسمية السن البالغين السكان حجم تحديد :الغاض
 .االبتدائي التعليم إلى تعميم التوصل إلى الرامية والجهود بالسياسات

 للتعليم القانونية للفئة ينتمون  الذين الثانوية أو االبتدائية املدارس في املقيدين التالميذ عدد يحسب طايقة الحساب:
 .عينها العمرية في الفئة السكان عدد مجموع من االبتدائي

 بالتعليم واملقيدين عينها العمرية الفئة في التالميذ وعدد االبتدائي للتعليم القانونية للفئة املنتمون  السكان البيانا  املطلوبة:
 .الثانوي  أو االبتدائي

 .بالسكان الخاصة التقديرات أو السكان وتعداد املدرس ي، التعداد/املسح أو املدرس ي السجل مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 حضر(./ريف )إقليم، الجغرافي واملوقع الجنس حسب نوع التوزيع:

 .االبتدائي التعليم تعميم على التركيز إلى الحاجة ازدادت كلما باملدرسة املسجلين غير األطفال عدد ارتفع كلما التفسير:
 اإلطالق على باملدرسة يلتحقوا لم والذين االبتدائي بالتعليم االلتحاق سن األطفال البالغين لبعض املمكن من
 السن بلوغه قبل الدراسة انقطع عن ولكنه التحق قد اآلخر بعضهم يكون  وقد .كمتأخرين يلتحقوا أن

 أن الجغرافية، املواقع حسب توزيعه جرى  ما إذا املؤشر، هذا وبوسع .االبتدائي التعليم إلتمام "الرسمية"
 السكان مجموعات على الجهود تركيز السياسات تستدعي وقد .مكثفة جهود بذل تستدعي املناطق التي يحدد
 .من الجنسين معين جنس على أو التدخل في األولوية ذات

 

تنمية وتابية النسبة املئوية للملتحقين الجدد بالصف األول االبتدائي الذين ارتركوا في باامج  .46
 -الطفولة املبكاة:

 الطفولة وتابية تنمية باامج من منظم بانامج في ارتركوا الذين االبتدائي األول  بالصف الجدد امللتحقين عدد :التعايف
 الجدد امللتحقين عدد مجموع من مئوية كنسبة عنه معبرا   األقل، على مائتي ساعة يعادل ما خالل املبكاة

 .االبتدائي األول  بالصف

 للتعليم اإلعداد من قدرا تلقوا أنهم يفترض الذين االبتدائي األول  بالصف الجدد امللتحقين نسبة تقييم :الغاض
 .املبكرة وتربية الطفولة تنمية برامج إطار في االبتدائي

 الطفولة وتربية تنمية برامج من برنامج في اشتركوا الذين االبتدائي األول  بالصف الجدد امللتحقين عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100في  الناتج ويضرب معين، دراس ي عام في االبتدائي األول  بالصف الجدد امللتحقين .عدد على املبكرة

النسبة املئوية للملتحقين الجدد 
بالصف األول االبتدائي في العام 

الذين اشتركوا في برنامج  𝑡𝑡الدراس ي 
من البرامج املنظمة لتنمية وتربية 

 الطفولة املبكرة=

عدد امللتحقين الجدد بالصف األول االبتدائي في العام 
الذين اشتركوا في برنامج من البرامج املنظمة  𝑡𝑡الدراس ي 

  لتنمية وتربية الطفولة املبكرة
مجموع عدد امللتحقين الجدد بالصف األول االبتدائي في  100× 

  𝑡𝑡العام الدراس ي 

 وتربية لتنمية املنظمة البرامج من برنامج في اشتركوا الذين االبتدائي األول  بالصف الجدد امللتحقين عدد البيانا  املطلوبة:
 االبتدائي. األول  بالصف الجدد امللتحقين عدد املبكرة ومجموع الطفولة
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 -األطفال غير املسجلين بمدارس التعليم االبتدائي: .45
 أو االبتدائية املدارس من بأي مسجلين ليسوا والذين االبتدائي، للتعليم القانونية العما فئة في األطفال :التعايف

 الثانوية

 استهدافهم ينبغي والذين االبتدائي بالتعليم لاللتحاق الرسمية السن البالغين السكان حجم تحديد :الغاض
 .االبتدائي التعليم إلى تعميم التوصل إلى الرامية والجهود بالسياسات

 للتعليم القانونية للفئة ينتمون  الذين الثانوية أو االبتدائية املدارس في املقيدين التالميذ عدد يحسب طايقة الحساب:
 .عينها العمرية في الفئة السكان عدد مجموع من االبتدائي

 بالتعليم واملقيدين عينها العمرية الفئة في التالميذ وعدد االبتدائي للتعليم القانونية للفئة املنتمون  السكان البيانا  املطلوبة:
 .الثانوي  أو االبتدائي

 .بالسكان الخاصة التقديرات أو السكان وتعداد املدرس ي، التعداد/املسح أو املدرس ي السجل مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 حضر(./ريف )إقليم، الجغرافي واملوقع الجنس حسب نوع التوزيع:

 .االبتدائي التعليم تعميم على التركيز إلى الحاجة ازدادت كلما باملدرسة املسجلين غير األطفال عدد ارتفع كلما التفسير:
 اإلطالق على باملدرسة يلتحقوا لم والذين االبتدائي بالتعليم االلتحاق سن األطفال البالغين لبعض املمكن من
 السن بلوغه قبل الدراسة انقطع عن ولكنه التحق قد اآلخر بعضهم يكون  وقد .كمتأخرين يلتحقوا أن

 أن الجغرافية، املواقع حسب توزيعه جرى  ما إذا املؤشر، هذا وبوسع .االبتدائي التعليم إلتمام "الرسمية"
 السكان مجموعات على الجهود تركيز السياسات تستدعي وقد .مكثفة جهود بذل تستدعي املناطق التي يحدد
 .من الجنسين معين جنس على أو التدخل في األولوية ذات

 

تنمية وتابية النسبة املئوية للملتحقين الجدد بالصف األول االبتدائي الذين ارتركوا في باامج  .46
 -الطفولة املبكاة:

 الطفولة وتابية تنمية باامج من منظم بانامج في ارتركوا الذين االبتدائي األول  بالصف الجدد امللتحقين عدد :التعايف
 الجدد امللتحقين عدد مجموع من مئوية كنسبة عنه معبرا   األقل، على مائتي ساعة يعادل ما خالل املبكاة

 .االبتدائي األول  بالصف

 للتعليم اإلعداد من قدرا تلقوا أنهم يفترض الذين االبتدائي األول  بالصف الجدد امللتحقين نسبة تقييم :الغاض
 .املبكرة وتربية الطفولة تنمية برامج إطار في االبتدائي

 الطفولة وتربية تنمية برامج من برنامج في اشتركوا الذين االبتدائي األول  بالصف الجدد امللتحقين عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100في  الناتج ويضرب معين، دراس ي عام في االبتدائي األول  بالصف الجدد امللتحقين .عدد على املبكرة

النسبة املئوية للملتحقين الجدد 
بالصف األول االبتدائي في العام 

الذين اشتركوا في برنامج  𝑡𝑡الدراس ي 
من البرامج املنظمة لتنمية وتربية 

 الطفولة املبكرة=

عدد امللتحقين الجدد بالصف األول االبتدائي في العام 
الذين اشتركوا في برنامج من البرامج املنظمة  𝑡𝑡الدراس ي 

  لتنمية وتربية الطفولة املبكرة
مجموع عدد امللتحقين الجدد بالصف األول االبتدائي في  100× 

  𝑡𝑡العام الدراس ي 

 وتربية لتنمية املنظمة البرامج من برنامج في اشتركوا الذين االبتدائي األول  بالصف الجدد امللتحقين عدد البيانا  املطلوبة:
 االبتدائي. األول  بالصف الجدد امللتحقين عدد املبكرة ومجموع الطفولة
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 باملسجلين. الخاصة البيانات لجمع املدرس ي التعداد/واملسح املدرس ي السجل مصادر البيانا :

 .سنوي  الدورية:

 حضر(./ريف الجغرافي)إقليم، واملوقع الجنس حسب نوع التوزيع:

 من برنامج في اشتركوا الذين االبتدائي األول  بالصف الجدد للملتحقين املرتفعة املئوية النسبة تشير التفسير:
 أنشطة في شاركوا قد األطفال هؤالء من كبيرة نسبة أن إلى الطفولة املبكرة، وتربية لتنمية املنظمة البرامج

 بالقدرات املدرس ي في التعليم تقدم إحراز يقرن  ما وكثيرا .االبتدائية باملدرسة التحاقهم قبل منظمة تعلم
 وتربية تنمية برامج في املشاركة أن عموما به املسلم ومن .املبكرة األعمار في املكتسبة واملعرفية اإلدراكية

 التعلم إزاء املواقف تشكل ألنها املستقبل في الطفل تربية في هاما دورا تلعب أن يمكن الطفولة املبكرة
 التنمية في املبكرة الطفولة وتربية تنمية تأثير أنشطة كان وإن األساسية، االجتماعية املهارات وتنمي

 .فيها يشاركون  التي البرامج باختالف يختلف لألطفال املعرفية

 
 -نسبة القيد اإلجمالية في باامج تنمية وتابية الطفولة املبكاة: .47

 عن النظا بغض املبكاة الطفولة ماحلة في والتربية التنمية باامج في املسجلين األطفال عدد مجموع :التعايف
 .املعنية الاسمية العما فئة في السكانمن  مئوية كنسبة عنه معبرا   السن،

 يدل وهو .املبكرة الطفولة وتربية تنمية برامج في األطفال صغار ملشاركة العام املستوى  املؤشر هذا يقيس :الغاض
 .االبتدائي بالتعليم لاللتحاق األطفال صغار على إعداد البلد قدرة على أيضا

 السكان على السن، عن النظر بغض املبكرة، الطفولة وتربية تنمية ببرامج امللتحقين األطفال عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100في  الناتج ويضرب معينة، دراسية سنة في الرسمية .املعنية العمر فئة في

نسبة االلتحاق اإلجمالي ببرامج 
تنمية وتربية الطفولة املبكرة في 

 = 𝑡𝑡 السنة الدراسية

تنمية وتربية الطفولة عدد األطفال املسجلين ببرامج 
  𝑡𝑡 املبكرة في السنة الدراسية

 ×100 
عدد سكان الفئة العمرية الرسمية املعنية ببرامج  

 𝑡𝑡 تنمية وتربية الطفولة املبكرة في السنة الدراسية

 بهذا لاللتحاق املناسبة السن في السكان املبكرة؛ الطفولة وتربية تنمية ببرامج املسجلين األطفال عدد البيانا  املطلوبة:
 التعليمي. املستوى 

 التقديرات أو واإلحصاءات باملسجلين، الخاصة البيانات لجمع املدرس ي التعداد/واملسح املدرس ي السجل مصادر البيانا :
 .لإلحصاء املركزي  املكتب من عادة عليها الحصول  يمكن التمدرس والتي سن لفئات السكانية

 .سنوي  الدورية:

 .)حضر/ريف )إقليم، الجغرافي واملوقع الجنس حسب التوزيع:نوع 

 املعني البلد قدرة توافر إلى املبكرة الطفولة تربية و تنمية ببرامج اإلجمالية االلتحاق نسبة ارتفاع يشير التفسير:
 البلد ذلك أن على تدل %100 تجاوز  أو تقارب إجمالية التحاق فنسبة .البرامج من النوع هذا تنفيذ على

 .املبكرة الطفولة تربية و املعنية بتنمية الرسمية العمر فئة أطفال استيعاب على املبدأ حيث من قادر
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 -:معدل إتمام املاحلة الدنيا )األولى( من التعليم الثانوي  .48
مجموع السكان من  سنة( الذين أتموا املاحلة اإلعدادية بنجاح من 14هو عدد الطلبة )في سن  :التعايف

 .الفئة العماية نفس

معرفة نسبة الطلبة الذين أتموا املرحلة اإلعدادية وهم في السن الرسمي لهذه املرحلة )أو من أتموا  :الغاض
 .املرحلة األولى من التعليم الثانوي(

معدل إتمام املرحلة  :الحساب طايقة
 =اإلعدادية 

 ( الناجحين في نهاية املرحلة14عدد الطلبة )في سن 
 ×100 

 عدد السكان في السن الرسمية

سنة( والذين أتموا املرحلة اإلعدادية بنجاح في عام دراس ي معين،  14عدد الطلبة في السن الرسمية ) البيانا  املطلوبة:
 .عدد السكان لنفس الفئة العمرية في نفس العام

 واإلحصاء.وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة التخطيط التنموي  مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 حسب الجنس والعمر والجنسية والبلدية. نوع التوزيع:

 
 -: ( من التعليم الثانوي الثانية) العليامعدل إتمام املاحلة  .49

سنة( الذين أتموا املاحلة الثانوية في سنة معينة نسبة إلى مجموع  17هو عدد الطلبة )في سن  :التعايف
 العماية.السكان من نفس الفئة 

ان في السن معرفة من أتموا املرحلة الثانوية في السن الرسمية في سنة معينة نسبة إلى عدد السك :الغاض
 .الرسمية في نفس السنة

معدل إتمام املرحلة  :الحساب طايقة
 =الثانوية 

 ( الناجحين في نهاية املرحلة17عدد الطلبة )في سن 
 ×100 

 عدد السكان في السن الرسمية

عدد الطلبة الذين أتموا املرحلة الثانوية في السن الرسمية في سنة معينة وعدد السكان لنفس الفئة  البيانا  املطلوبة:
 .العمرية في نفس السنة

 )تعداد السكان(وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 حسب الجنس والعمر والجنسية والبلدية. التوزيع:نوع 
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 -:معدل إتمام املاحلة الدنيا )األولى( من التعليم الثانوي  .48
مجموع السكان من  سنة( الذين أتموا املاحلة اإلعدادية بنجاح من 14هو عدد الطلبة )في سن  :التعايف

 .الفئة العماية نفس

معرفة نسبة الطلبة الذين أتموا املرحلة اإلعدادية وهم في السن الرسمي لهذه املرحلة )أو من أتموا  :الغاض
 .املرحلة األولى من التعليم الثانوي(

معدل إتمام املرحلة  :الحساب طايقة
 =اإلعدادية 

 ( الناجحين في نهاية املرحلة14عدد الطلبة )في سن 
 ×100 

 عدد السكان في السن الرسمية

سنة( والذين أتموا املرحلة اإلعدادية بنجاح في عام دراس ي معين،  14عدد الطلبة في السن الرسمية ) البيانا  املطلوبة:
 .عدد السكان لنفس الفئة العمرية في نفس العام

 واإلحصاء.وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة التخطيط التنموي  مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 حسب الجنس والعمر والجنسية والبلدية. نوع التوزيع:

 
 -: ( من التعليم الثانوي الثانية) العليامعدل إتمام املاحلة  .49

سنة( الذين أتموا املاحلة الثانوية في سنة معينة نسبة إلى مجموع  17هو عدد الطلبة )في سن  :التعايف
 العماية.السكان من نفس الفئة 

ان في السن معرفة من أتموا املرحلة الثانوية في السن الرسمية في سنة معينة نسبة إلى عدد السك :الغاض
 .الرسمية في نفس السنة

معدل إتمام املرحلة  :الحساب طايقة
 =الثانوية 

 ( الناجحين في نهاية املرحلة17عدد الطلبة )في سن 
 ×100 

 عدد السكان في السن الرسمية

عدد الطلبة الذين أتموا املرحلة الثانوية في السن الرسمية في سنة معينة وعدد السكان لنفس الفئة  البيانا  املطلوبة:
 .العمرية في نفس السنة

 )تعداد السكان(وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 حسب الجنس والعمر والجنسية والبلدية. التوزيع:نوع 
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النسبة املئوية لألطفال األكبر سنا  من أعمار صفهم الدراس ي في املاحلة الدنيا )األولى( من التعليم  .50
 -:الثانوي 

عدد األطفال املقيدين في املاحلة اإلعدادية الذين تجاوز سنهم السن الاسمية ملن هم في نفس  :التعايف
 .الدراس ي في نفس املاحلةالصف 

 .سن الرسمية في املرحلة اإلعداديةمعرفة نسبة األطفال الذين تتجاوز أعمارهم ال :الغاض

 :الحساب طايقة
نسبة األطفال األكبر سنا  
من أعمار صفهم الدراس ي 

 في املرحلة اإلعدادية=

عدد األطفال األكبر سنا  من أعمار صفهم الدراس ي في 
 املرحلة اإلعدادية في سنة معينةصف معين من 

 ×100 
عدد األطفال الكلي في ذلك الصف في السن الرسمية في 

 نفس السنة

 .عدد األطفال امللتحقين بصفوف املرحلة اإلعدادية البيانا  املطلوبة:

 وزارة التعليم والتعليم العالي. مصادر البيانا :

 سنوي . الدورية:

 .والجنسية والعمر والصف الدراس ي والبلديةحسب الجنس  نوع التوزيع:

 

 -:النسبة املئوية للملتحقين بالتعليم التخصص ي من امللتحقين بالتعليم الثانوي العام .51

السنة  عن النظا بغض الثانوي  الفني )التخصص ي( بالتعليم للملتحقين املئوية النسبة بها يقصد :التعايف
 .الثانوي  بالتعليم امللتحقين والطالبا  الطلبة عدد من الطالب، بها املقيد الدراسية

قياس الجهد الذي تبذله الدولة في توفير هذا النوع من التعليم ولتوفير الكفاءات ذات التأهيل  :الغاض
 املتوسط التي يطلبها سوق العمل من جهة وإلعطاء الفرصة للطالب الذين لهم توجهات غير أكاديمية

 :الحساب طايقة
املئوية للملتحقين بالتعليم النسبة 

 = التخصص ي
 عدد امللتحقين بالتعليم التخصص ي

 ×100 
 عدد امللتحقين بالتعليم الثانوي العام

 عدد الطلبة امللتحقين بالتعليم التخصص ي، عدد الطلبة امللتحقين بالتعليم الثانوي.  البيانا  املطلوبة:

 العالي، وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.وزارة التعليم والتعليم  مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 الجنسية، الجنس، العمر، البلدية. نوع التوزيع:

يفسر مدى األولوية التي يعكسها هذا النوع من التعليم في السياسة التعليمية، ومدى قدرة النظام  التفسير:
 سوق العمل.التعليمي على توفير العمالة متوسطة املهارة التي يطلبها 

 يحسب املؤشر للملتحقين باملدارس التخصصية الثانوية. معايير النوعية:

مالحظة خاصة 
 بالنشا

 .هذا املؤشر منخفض لدولة قطر مقارنة بالدول املتقدمة
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 -النسبة املئوية للقيد بالتعليم الثانوي حسب توجه البرنامج: .52
 ثانوي  عام، ثانوي  :البرامج توجه حسب الثانوي  للقيد )التمدرس( بالتعليم النسبي التوزيع :التعايف

 املعلمين. إعداد فيه بما تقني/فني/منهي
 من للعاملين االحتمالي للعرض إضافة الثانوية التعليمية بالبرامج الخاصة والقدرات التوجهات عكس :الغاض

 .االختصاصات املختلفة في املهارات ذوي 

 على التوجهات حسب املصنفة الثانوية التعليمية البرامج من نوع بكل املقيدين الطالب عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100في  الناتج ويضرب معينة، سنةفي  الثانوي  بالتعليم القيد مجموع

النسبة املئوية للطالب املقيدين 
 =𝑡𝑡في العام الدراس ي  𝑠𝑠بالتوجه 

في العام  𝑠𝑠عدد الطالب املقيدين بالتوجه 
 𝑡𝑡  ×100الدراس ي 

 عدد التوجهات في التعليم الثانوي 

 التعليم. توجهات حسب الثانوي  بالتعليم القيد البيانا  املطلوبة:

 الثانوي. التعليم وبرامج بمؤسسات الخاصة السجالت أو املدرس ي املسح/التعداد مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 ريف(./حضر )إقليم، الجغرافي واملوقع ) خاصة/)عامة املؤسسة ونوع الجنس حسب نوع التوزيع:

 وإلى التفضيل من مرتفعة درجة إلى جهة من معين تعليمي توجه في الطالب لعدد النسبي االرتفاع يشير التفسير:
 وقطاعات املهن حسب النسبية واألجور  العمل فرص يعكس أخرى قد جهة ومن االستيعابية، القدرة
 .املختلفة العمل

 

 -مشؤسسا  التعليم التخصص ي بين آخا سنتين:نسبة نمو عدد  .53
 .التطور النسبي لعدد مشؤسسا  التعليم التخصص ي بين آخا سنتين دراسيتين :التعايف

 .توسيع البنية التحتية الالزمة لتوفير هذا النوع من التعليم قياس الجهد الذي تبذله الدولة في :الغاض

نسبة نمو عدد مؤسسات التعليم  :الحساب طايقة
 التخصص ي بين آخر سنتين =

 100×  +ن(1عدد مؤسسات التعليم التخصص ي في السنة )
 عدد مؤسسات التعليم التخصص ي في السنة )ن(

 .2015/2016 – 2014/2015عدد مؤسسات التعليم التخصص ي في السنتين الدراسيتين األخيرتين  البيانا  املطلوبة:

 والتعليم العالي، وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.وزارة التعليم  مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 مجتمع مدني(، البلدية، النوع )ديني، تجاري، صناعي(. -خاص-القطاع )عام نوع التوزيع:

يفسر مدى توسع هذا النوع من التعليم لتلبية الطلب عليه وتوفير الفرص للطلبة الذين لهم توجهات  التفسير:
 املهارة.في 

 يجب أن يأخذ هذا املؤشر التغيير في االسم الذي قد يحدث لبعض املدارس. معايير النوعية:

مالحظة خاصة 
 بالنشا

 ال يشمل هذا املؤشر مراكز التدريب وإنما املدارس التخصصية فقط. 

المؤشرات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير 46



 
 

 دليل املؤشرات املستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير   46
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النسبة املئوية للطالب املقيدين 
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 47  دليل املؤشرات املستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

 -:نسبة تطور عدد املدرسين العاملين في التعليم التخصص ي .54

 املدرسين في التعليم التخصص ي بين آخا سنتين دراسيتين. التطور النسبي لعدد :التعايف

 مواكبة الطلب على هذا النوع من التعليم. قياس الجهد الذي تبذله الدولة في :الغاض

 :الحساب طايقة
 نسبة تطور عدد املدرسين العاملين

 = في التعليم التخصص ي

 +ن(1عدد املدرسين في التعليم التخصص ي في السنة )
 ×100 

 عدد املدرسين في التعليم التخصص ي في السنة )ن(

 2015/2016 – 2014/2015عدد املدرسين العاملين في التعليم التخصص ي في السنتين الدراسيتين  البيانا  املطلوبة:

 وزارة التعليم والتعليم العالي. مصادر البيانا :

 سنوي . الدورية:

 مجتمع مدني(، البلدية، النوع )ديني، تجاري، صناعي(. -خاص-القطاع )عام الجنسية، الجنس، العمر، نوع التوزيع:

 مدى استجابة النظام التعليمي للطلب على هذا النوع من التعليم. التفسير:

 يمارسون مهام التدريس. يشمل املؤشر املعلمين الذين معايير النوعية:
 

 -:(STEMمجموع طالب التعليم العالي )والتطبيقية من  الطبيعية العلوم كليا  في القيد نسبة .55

 عما عن بغض النظا والتطبيقية الطبيعية العلوم كليا  في القيد لحاال  املئوية النسبة بها يقصد :التعايف
في  عدد الطالب املقيدين من مئويةكنسبة  بها، املقيد الدراسية السنة أو املعهد أو الكلية أو الطالب

 العالي. التعليم مشؤسسا 
باالقتصاد املبني على  إبراز اهتمام السلطات التعليمية بهذا النوع من التعليم وما له من عالقة وطيدة :الغاض

 املعرفة .

 :الحساب طايقة
 العلوم كليات في القيد نسبة

والتطبيقية من مجموع  الطبيعية
 طالب التعليم العالي=

والتطبيقية  الطبيعية العلوم كليات املقيدين في عدد الطالب
 100×  بها  املقيد الدراسية السنة في واملعاهد

 العالي في مؤسسات التعليم عدد الطالب املقيدين

 السنة أو املعهد أو والكلية والتطبيقية حسب العمر الطبيعية العلوم كليات املقيدين في عدد الطالب البيانا  املطلوبة:
 للطالب املقيدين في مؤسسات التعليم العالي .اإلجمالي  العدد بها. املقيد الدراسية

 وزارة التعليم والتعليم العالي، مؤسسات التعليم العالي. مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 ُبعد(. عن والتعليم والكلي الجزئي الدوام القيد )طالب الجنسية، الجنس، العمر، الكلية، البرنامج، ونوع نوع التوزيع:

 بهذه املتعلقة العمل بفرص معينة في برامج أو في كلية محددة الطالب لعدد النسبي االرتفاع يرتبط التفسير:
 هذه البرامج. لتطوير املعتمدة والسياسات القدرات كما ويعكس البرامج

 للمستويات ثابتة وتعاريف العالي بالتعليم بالقيد خاصة ودقيقة كاملة بيانات توافر املؤشر هذا يستدعي معايير النوعية:
 .%100 العالي التعليم كليات كافة في املئوية النسبة تساوي  أن وينبغي املختلفة. والبرامج

مالحظة خاصة 
 بالنشا:

 ليس هناك تعريف جامع مانع للتخصصات التي تدخل ضمن اقتصاد املعرفة.
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 -النسبي لطالب التعليم العالي حسب مستويا  التصنيف الدولي املقنن للتعليم: التوزيع .56
 مئوية كنسبة عنه معبرا   الدولي، التصنيف مستويا  من مستوى  بكل امللتحقين العالي التعليم طالب :التعايف

 .العالي التعليم طالب مجموع من

 على يساعد كما )إسكد(، للتعليم املقنن الدولي التصنيف مستويات على العالي التعليم طالب توزيع إبراز :الغاض
 .املؤهالت وتصنيف الشهادات حيث من العالي البلدان التعليم بها تنظم التي الطريقة فهم

 عام في العالي بالتعليم القيد مجموع على العالي للتعليم إسكد مستوى  كل حسب الطالب عدد يقسم :الحساب طايقة
 . 100في  الناتج ويضرب معين، دراس ي

 

النسبة املئوية لطالب التعليم العالي 

العام في  ℎحسب مستوى اسكد 

 =𝑡𝑡 الدراس ي 

 𝑡𝑡  ×100 السنة في  ℎالقيد بالتعليم العالي حسب مستوى اسكد  
 ∑  القيد بالتعليم العالي حسب مستوى  

 t في العام الدراس ي h إسكدhϵ(5A,5D,6)  

 .إسكد مستويات حسب العالي بالتعليم القيد البيانا  املطلوبة:

 .العالي التعليم وبرامج بمؤسسات الخاصة السجالت أو املدرس ي التعداد/املسح مصادر البيانا :

 .سنوي  الدورية:

 ُبعد(. عن والتعليم والكلي الجزئي الدوام القيد )طالب ونوع الجنس حسب نوع التوزيع:

 بفرص معينة مستويات في أو األمد( قصيرة/محددة )طويلة برامج في الطالب لعدد النسبي االرتفاع يرتبط التفسير:
 .محدد إسكد مستوى  لتطوير املعتمدة والسياسات القدرات كما ويعكس املستويات بهذه املتعلقة العمل

 
 -النسبة املئوية لطالبا  التعليم العالي حسب مستويا  التصنيف الدولي املقنن للتعليم: .57

 كنسبة عنه معبرا   العالي، بالتعليم الخاصة التصنيف مستويا  من مستوى  كل في الطالبا  عدد :التعايف
ا( في والطالبا  الطالب مجموع من مئوية ا وإناث   .التصنيف من املستوى  هذا )ذكور 

 .العالي للتعليم املختلفة املستويات في باملشاركة يتعلق ما في الجنسين بين التباين تقييم :الغاض

 عدد مجموع على إسكد مستوى  حسب العالي التعليم مستويات على اإلناث من الطالب عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100في  الناتج ويضرب معين، دراس ي عام في املستوى  بهذا واإلناث( املقيدين الذكور  )من الطالب

 

النسبة املئوية للطالب من اإلناث في 

العام في  ℎالتعليم العالي بمستوى اسكد 

 =𝑡𝑡 الدراس ي 

في  ℎالطالب من اإلناث في التعليم العالي بمستوى اسكد 

 𝑡𝑡 العام الدراس ي 
 

 ×100 
 

مجموع القيد )الذكور واإلناث( اإلناث في التعليم العالي 

 𝑡𝑡 العام الدراس ي في  ℎبمستوى اسكد 

 .والجنس إسكد مستوى  حسب العالي بالتعليم القيد البيانا  املطلوبة:

 .العالي التعليم وبرامج بمؤسسات الخاصة السجالت أو املدرس ي التعداد/املسح مصادر البيانا :

 .سنوي  الدورية:
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مجموع القيد )الذكور واإلناث( اإلناث في التعليم العالي 
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 ُبعد(. عن والتعليم والكلي الجزئي الدوام القيد )طالب ونوع التعليم مجال حسب نوع التوزيع:

 على النساء من للطالب املئوية النسب بين املقارنة وتجدر الجنسين، بين تكافؤ على ٪ 50 يقارب عدد يدل التفسير:
ا، املؤشر هذا يحدد وقد .التعليم املختلفة ومجاالت مستويات  مجاالت حسب توزيعه تم ما إذا أيض 
 .اهتمامه تثير ال التي وتلك معين جنس اهتمام تثير التي املجاالت إلى التعليم،

 
مجاال  الدراسة الواردة في التصنيف الدولي املقنن التوزيع النسبي لطالب التعليم العالي حسب  .58

 -للتعليم:
للتعليم  املقنن الدولي للتصنيف نسبة الدراسة مجاال  من مجال بكل امللتحقين الطالب عدد :التعايف

 .العالي التعليم في مجموع الطالب من مئوية كنسبة عنه معبرا   )إسكد(،

 مجال لكل االستيعابية والقدرة املتاحة املجاالت بمجموعة يتعلق ما في العالي التعليم تطوير مستوى  تقييم :الغاض
 البشرية للموارد االحتمالي والعرض الطلب سواء حد على يعكس الطالب مما تفضيالت إلى باإلضافة

 .مختلفة اختصاصات في املؤهلة

 دراس ي عام في العالي التعليم بمرحلة القيد مجموع على تعليمي مجال بكل املقيدين الطالب عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100في  الناتج ويضرب معين،

 

النسبة املئوية للطالب املقيدين بمجال 

 =𝑡𝑡 العام الدراس ي في  𝑓𝑓التعليم 

   العام الدراس ي في  𝑓𝑓عدد الطالب املقيدين بمجال التعليم 
 ×100 

 
∑  

مجموع عدد  الطالب املقيدين بمجاالت 

 t التعليم في العام الدراس ي
عدد مجاالت التعليم

f=1  

 .التعليم مجال حسب العالي بالتعليم القيد البيانا  املطلوبة:

 .العالي التعليم وبرامج بمؤسسات الخاصة السجالت أو املدرس ي التعداد/املسح مصادر البيانا :

 .سنوي  الدورية:

 والكلي(. الجزئي )الدوامالقيد  ونوع إسكد مستوى  حسب و الجنس حسب نوع التوزيع:

 بهذه االهتمام من عالية درجة إلى جهة من معينة تعليم مجاالت في الطالب لعدد النسبي االرتفاع يدل التفسير:
 املهن صعيد على النسبية واألجور  العمل فرص أخرى  جهة من وقد يعكس االستيعابية قدرتها وإلى املجاالت

 .املختلفة والقطاعات
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النسبي لخايجي التعليم العالي حسب مجاال  الدراسة الواردة في التصنيف الدولي املقنن التوزيع  .59
 -للتعليم:

 املقنن الدولي التصنيف في املحددة الدراسة مجاال  من مجال كل في العالي التعليم خايجي عدد :التعايف
 .العالي التعليم من الخايجين عدد من مجموع مئوية كنسبة عنه معبرا   )إسكد(، للتعليم

 ما في العالي التعليم تطور  وتعكس كما .الدراسية املجاالت مختلف على العالي التعليم خريجي توزيع إبراز :الغاض
 .مختلفة اختصاصات في املؤهلة البشرية املوارد وعرض املجاالت املتاحة بمجموعة يتعلق

 عام في العالي التعليم مستوى  على الخريجين عدد مجموع على تعليمي مجال كل في الخريجين عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100ويضرب الناتج في  معين، دراس ي

 

النسبة املئوية للطالب الخريجين في مجال 

 ==𝑡𝑡 العام الدراس ي في  𝑓𝑓التعليم 

العام في  𝑓𝑓عدد الطالب الخريجين في مجال التعليم 

 𝑡𝑡  ×100 الدراس ي 
 

∑  
مجموع عدد الطالب الخريجين في مجاالت 

 t التعليم في العام الدراس ي

عدد مجاالت التعليم

f=1
 

 التعليم. مجاالت حسب العالي التعليم خريجو البيانا  املطلوبة:

 العالي. التعليم وبرامج بمؤسسات الخاصة السجالت أو املدرس ي التعداد/املسح مصادر البيانا :

 .سنوي  الدورية:

 العالي. التعليم في إسكد ومستويات الجنس حسب نوع التوزيع:

 املجاالت بهذه االهتمام من عالية درجة إلى معينة تعليم مجاالت في الخريجين لعدد النسبي االرتفاع يشير التفسير:
 .بها املتعلقة العمل وكذا فرص االستيعابية قدرتها وإلى

 

 -عدد طالب التعليم العالي لكل مائة ألف من السكان: .60
 السكان. من ألف مائة لكل معينة أكاديمية لسنة العالي التعليم في املسجلين الطالب عدد :التعايف

( كثافة أو) نسبة إلى إشارته حيث من العالي التعليم في للمشاركة العام املستوى  على املؤشر هذا يدل :الغاض
 .معين بلد في السكان من التالميذ

 سكان البلد عدد على معينة دراسية سنة في العالي بالتعليم املقيدين الطالب عدد مجموع يقسم :الحساب طايقة
 .100000 في الناتج ويضرب

عدد التالميذ في التعليم العالي لكل 
 =𝑡𝑡نسمة في العام  100000

في التعليم العالي  ℎعدد التالميذ املقيدين بمستوى اسكد 
 𝑡𝑡في العام 

 
 ×100000 

 𝑡𝑡سكان البلد في العام  

 السكان. عدد ومجموع العالي بالتعليم القيد البيانا  املطلوبة:

 السكان. وتقديرات العالي التعليم وبرامج بمؤسسات الخاصة السجالت أو املدرس ي املسح/التعداد مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 واإلقليم. الجنس حسب املؤشر هذا توزيع يمكن نوع التوزيع:

 في العالي التعليم في السكان مشاركة من عالية درجة إلى نسمة 100000 لكل املرتفع الطالب عدد يشير التفسير:
 .معين بلد
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النسبي لخايجي التعليم العالي حسب مجاال  الدراسة الواردة في التصنيف الدولي املقنن التوزيع  .59
 -للتعليم:

 املقنن الدولي التصنيف في املحددة الدراسة مجاال  من مجال كل في العالي التعليم خايجي عدد :التعايف
 .العالي التعليم من الخايجين عدد من مجموع مئوية كنسبة عنه معبرا   )إسكد(، للتعليم

 ما في العالي التعليم تطور  وتعكس كما .الدراسية املجاالت مختلف على العالي التعليم خريجي توزيع إبراز :الغاض
 .مختلفة اختصاصات في املؤهلة البشرية املوارد وعرض املجاالت املتاحة بمجموعة يتعلق

 عام في العالي التعليم مستوى  على الخريجين عدد مجموع على تعليمي مجال كل في الخريجين عدد يقسم :الحساب طايقة
 .100ويضرب الناتج في  معين، دراس ي

 

النسبة املئوية للطالب الخريجين في مجال 

 ==𝑡𝑡 العام الدراس ي في  𝑓𝑓التعليم 

العام في  𝑓𝑓عدد الطالب الخريجين في مجال التعليم 

 𝑡𝑡  ×100 الدراس ي 
 

∑  
مجموع عدد الطالب الخريجين في مجاالت 

 t التعليم في العام الدراس ي

عدد مجاالت التعليم
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 التعليم. مجاالت حسب العالي التعليم خريجو البيانا  املطلوبة:

 العالي. التعليم وبرامج بمؤسسات الخاصة السجالت أو املدرس ي التعداد/املسح مصادر البيانا :

 .سنوي  الدورية:

 العالي. التعليم في إسكد ومستويات الجنس حسب نوع التوزيع:

 املجاالت بهذه االهتمام من عالية درجة إلى معينة تعليم مجاالت في الخريجين لعدد النسبي االرتفاع يشير التفسير:
 .بها املتعلقة العمل وكذا فرص االستيعابية قدرتها وإلى

 

 -عدد طالب التعليم العالي لكل مائة ألف من السكان: .60
 السكان. من ألف مائة لكل معينة أكاديمية لسنة العالي التعليم في املسجلين الطالب عدد :التعايف

( كثافة أو) نسبة إلى إشارته حيث من العالي التعليم في للمشاركة العام املستوى  على املؤشر هذا يدل :الغاض
 .معين بلد في السكان من التالميذ

 سكان البلد عدد على معينة دراسية سنة في العالي بالتعليم املقيدين الطالب عدد مجموع يقسم :الحساب طايقة
 .100000 في الناتج ويضرب

عدد التالميذ في التعليم العالي لكل 
 =𝑡𝑡نسمة في العام  100000

في التعليم العالي  ℎعدد التالميذ املقيدين بمستوى اسكد 
 𝑡𝑡في العام 

 
 ×100000 

 𝑡𝑡سكان البلد في العام  

 السكان. عدد ومجموع العالي بالتعليم القيد البيانا  املطلوبة:

 السكان. وتقديرات العالي التعليم وبرامج بمؤسسات الخاصة السجالت أو املدرس ي املسح/التعداد مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 واإلقليم. الجنس حسب املؤشر هذا توزيع يمكن نوع التوزيع:

 في العالي التعليم في السكان مشاركة من عالية درجة إلى نسمة 100000 لكل املرتفع الطالب عدد يشير التفسير:
 .معين بلد
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 51  دليل املؤشرات املستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

 -:البلد املستفيد حسبعدد منح التعليم العالي املمنوحة  .61
 البلد من أجل استكمال دراسته العليا. حسباملادي الذي تعطيه الدولة للطالب  دعمهو ال :التعايف

 البلد املستفيد. حسباملؤشر نسبة منح التعليم العالي  يقيس :الغاض

 مجموع منح التعليم العالي التي تم منحها موزعة حسب البلدان املستفيدة. هو طايقة الحساب:

 املمنوحة سنويا  حسب البلدان املستفيدة.عدد املنح  البيانا  املطلوبة:

 جامعة قطر. – )وزارة الخارجية( إدارة التعاون الدولي –وزارة التعليم والتعليم العالي  مصادر البيانا :

 سنوي . الدورية:

 الجنس.البلدان املستفيدة و  حسب نوع التوزيع:

 

 -القومي اإلجمالي:اإلنفاق الحكومي على التعليم كنسبة مئوية من الدخل  .62
 الدخل من مئوية كنسبة عنه معبرا   التعليم، على والاأسمالي( )الجاري  الحكومي اإلنفاق مجموع :التعايف

 اإلجمالي(. القومي الناتج اإلجمالي )أو القومي

 السلطات تنفقها التي معينة مالية سنة خالل ينتجها التي البلد ثروة من النسبية الحصة املؤشر هذا يبين :الغاض
 (GDP).اإلجمالي  املحلي الناتج إلى استنادا املؤشر كذلك احتساب ويجوز  .التعليم على الحكومية

 في للبلد اإلجمالي القومي الدخل على معينة مالية سنة في التعليم على الحكومي اإلنفاق مجموع يقسم :الحساب طايقة
 .100الناتج في  ويضرب املناظرة، السنة

 

النسبة املئوية لإلنفاق الحكومي 

= t على التعليم في السنة املالية  
 t مجموع اإلنفاق الحكومي على التعليم في السنة املالية 

 ×100 
t الدخل القومي اإلجمالي في السنة املالية 

 .معينة مالية سنة في اإلجمالي القومي والدخل التعليم على الحكومي اإلنفاق مجموع البيانا  املطلوبة:

 وتتوافر .اإلقليمية أو املحلية أو الحكومية واإلدارات الفدرالية أو املركزية الحكومات لدى املالية التقارير مصادر البيانا :
 اإلحصاء أجهزة لدى القومية الحسابات تقارير في عام بشكل اإلجمالي بالدخل القومي الخاصة البيانات
 .املركزية

 .سنوي  الدورية:

 .التعليمية املرحلة وحسب الوطني املستوى  على املؤشر هذا قياس يتم نوع التوزيع:

 بالغ اهتمام إلى التعليم على الحكومي لإلنفاق املكرس اإلجمالي القومي الدخل نسبة ارتفاع يدل املبدأ، في التفسير:
 .بالعكس والعكس في التعليم، لالستثمار الحكومة جانب من
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 -الحكومي على التعليم كنسبة مئوية من مجموع اإلنفاق الحكومي:مجموع اإلنفاق  .63
 مجموع من مئوية كنسبة عنه معبرا   التعليم، والاأسمالي( على الحكومي )الجاري  اإلنفاق مجموع :التعايف

 .محددة مالية سنة خالل الحكومي اإلنفاق

 املقدرة القيمة مع باملقارنة له يكرس الذي واالستثمار التعليم على وتركيزها الدولة سياسة تقييم :الغاض
 .البشري  املال رأس تنمية في باالستثمار الدولة يعكس التزام كما األخرى، الحكومية لالستثمارات

 سنة في الحكومية اإلدارات/الوكاالت كافة به تقوم الذي التعليم على الحكومي اإلنفاق مجموع يقسم :الحساب طايقة
 .100في  الناتج ويضرب نفسها، املالية للسنة الحكومي اإلنفاق مجموع على معينة مالية

 

نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم 
كنسبة مئوية من مجموع اإلنفاق الحكومي 

 =𝑡𝑡  في السنة املالية

 𝑡𝑡  ×100 مجموع اإلنفاق الحكومي على التعليم في السنة املالية
 𝑡𝑡 الدخل القومي اإلجمالي في السنة املالية 

 .الحكومي اإلنفاق ومجموع التعليم على الحكومي اإلنفاق مجموع البيانا  املطلوبة:

 اإلحصاء أجهزة لدى الوطنية الحسابات وتقارير املالية، وزارة تحضرها التي السنوية املالية التقارير مصادر البيانا :
 وزارة وخاصة التعليمية باألنشطة تهتم التي املختلفة الحكومية اإلدارات املالية لدى والتقارير املركزية،
 .التعليم

 .سنوي  الدورية:

 العاملين اإلنفاق )تعويضات من والغرض ريف(/حضر الجغرافي )إقليم، واملوقع اإلداري  املستوى  حسب نوع التوزيع:
 إلخ(. التعليم ومستلزمات

 الدولة سياسة في األولويات من اعتباره إلى التعليم على الحكومي لإلنفاق املئوية النسبة ارتفاع يدل التفسير:
 الصحية والرعاية واألمن الدفاع فيها بما األخرى  لالستثمارات الحكومية املقدرة القيمة مع باملقارنة

 .االقتصادية األخرى  أو االجتماعية واملجاالت واملسنين العمل عن للعاطلين االجتماعي والضمان

 
 -الحكومي الجاري على التعليم حسب املاحلة التعليمية: التوزيع النسبي لإلنفاق .64

 العام اإلنفاق مجموع من مئوية كنسبة عنه ا  معبر  تعليمية، ماحلة كل على الجاري  العام اإلنفاق :التعايف
 .التعليم على الجاري 

 املختلفة، التعليمية املراحل أو املستويات على بالتعليم الخاصة املالية املوارد توزيع كيفية إلى اإلشارة :الغاض
 .التعليم على اإلجمالي اإلنفاق إطار في معين تعليمي مستوى  الحكومي على اإلنفاق تركيز مدى وقياس

 على الجاري  الحكومي اإلنفاق مجموع على تعليمية مرحلة لكل املكرس الجاري  الحكومي اإلنفاق يقسم :الحساب طايقة
 .100في  الناتج ويضرب التعليم،

 

النسبة املئوية لإلنفاق الحكومي الجاري على 

 =𝑡𝑡  في السنة املالية ℎمرحلة التعليم 

 ℎالجاري على مرحلة التعليم مجموع اإلنفاق الحكومي 
 𝑡𝑡  في السنة املالية

 ×100 
∑

 مجموع اإلنفاق الحكومي الجاري  على 
 t في السنة املالية h كافة مراحل التعليم

n
h=1  
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 مجموع من مئوية كنسبة عنه معبرا   التعليم، والاأسمالي( على الحكومي )الجاري  اإلنفاق مجموع :التعايف

 .محددة مالية سنة خالل الحكومي اإلنفاق

 املقدرة القيمة مع باملقارنة له يكرس الذي واالستثمار التعليم على وتركيزها الدولة سياسة تقييم :الغاض
 .البشري  املال رأس تنمية في باالستثمار الدولة يعكس التزام كما األخرى، الحكومية لالستثمارات

 سنة في الحكومية اإلدارات/الوكاالت كافة به تقوم الذي التعليم على الحكومي اإلنفاق مجموع يقسم :الحساب طايقة
 .100في  الناتج ويضرب نفسها، املالية للسنة الحكومي اإلنفاق مجموع على معينة مالية

 

نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم 
كنسبة مئوية من مجموع اإلنفاق الحكومي 

 =𝑡𝑡  في السنة املالية

 𝑡𝑡  ×100 مجموع اإلنفاق الحكومي على التعليم في السنة املالية
 𝑡𝑡 الدخل القومي اإلجمالي في السنة املالية 

 .الحكومي اإلنفاق ومجموع التعليم على الحكومي اإلنفاق مجموع البيانا  املطلوبة:

 اإلحصاء أجهزة لدى الوطنية الحسابات وتقارير املالية، وزارة تحضرها التي السنوية املالية التقارير مصادر البيانا :
 وزارة وخاصة التعليمية باألنشطة تهتم التي املختلفة الحكومية اإلدارات املالية لدى والتقارير املركزية،
 .التعليم

 .سنوي  الدورية:

 العاملين اإلنفاق )تعويضات من والغرض ريف(/حضر الجغرافي )إقليم، واملوقع اإلداري  املستوى  حسب نوع التوزيع:
 إلخ(. التعليم ومستلزمات

 الدولة سياسة في األولويات من اعتباره إلى التعليم على الحكومي لإلنفاق املئوية النسبة ارتفاع يدل التفسير:
 الصحية والرعاية واألمن الدفاع فيها بما األخرى  لالستثمارات الحكومية املقدرة القيمة مع باملقارنة

 .االقتصادية األخرى  أو االجتماعية واملجاالت واملسنين العمل عن للعاطلين االجتماعي والضمان

 
 -الحكومي الجاري على التعليم حسب املاحلة التعليمية: التوزيع النسبي لإلنفاق .64

 العام اإلنفاق مجموع من مئوية كنسبة عنه ا  معبر  تعليمية، ماحلة كل على الجاري  العام اإلنفاق :التعايف
 .التعليم على الجاري 

 املختلفة، التعليمية املراحل أو املستويات على بالتعليم الخاصة املالية املوارد توزيع كيفية إلى اإلشارة :الغاض
 .التعليم على اإلجمالي اإلنفاق إطار في معين تعليمي مستوى  الحكومي على اإلنفاق تركيز مدى وقياس

 على الجاري  الحكومي اإلنفاق مجموع على تعليمية مرحلة لكل املكرس الجاري  الحكومي اإلنفاق يقسم :الحساب طايقة
 .100في  الناتج ويضرب التعليم،

 

النسبة املئوية لإلنفاق الحكومي الجاري على 

 =𝑡𝑡  في السنة املالية ℎمرحلة التعليم 

 ℎالجاري على مرحلة التعليم مجموع اإلنفاق الحكومي 
 𝑡𝑡  في السنة املالية

 ×100 
∑

 مجموع اإلنفاق الحكومي الجاري  على 
 t في السنة املالية h كافة مراحل التعليم

n
h=1  
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 .الحكومي اإلنفاق ومجموع التعليم على الحكومي اإلنفاق مجموع املطلوبة:البيانا  

 اإلحصاء أجهزة لدى الوطنية الحسابات وتقارير املالية، وزارة تحضرها التي السنوية املالية التقارير مصادر البيانا :
 وزارة وخاصة التعليمية باألنشطة تهتم التي املختلفة الحكومية اإلدارات املالية لدى والتقارير املركزية،
 .التعليم

 .سنوي  الدورية:

 العاملين اإلنفاق )تعويضات من والغرض ريف(/حضر الجغرافي )إقليم، واملوقع اإلداري  املستوى  حسب نوع التوزيع:
 إلخ(. التعليم ومستلزمات

 الدولة سياسة في األولويات من اعتباره إلى التعليم على الحكومي لإلنفاق املئوية النسبة ارتفاع يدل التفسير:
 الصحية والرعاية واألمن الدفاع فيها بما األخرى  لالستثمارات الحكومية املقدرة القيمة مع باملقارنة

 .االقتصادية األخرى  أو االجتماعية واملجاالت واملسنين العمل عن للعاطلين االجتماعي والضمان

 
 -كنسبة مئوية من الناتج القومي اإلجمالي للفاد:اإلنفاق العام الجاري على التلميذ  .65

 للفاد اإلجمالي القومي الناتج من مئوية الطالب كنسبة) التلميذ على (للتسيير) الجاري  العام اإلنفاق :التعايف
 .معينة سنة في

 على ويساعد .طالب أو تلميذ كل على تنفق التي للفرد القومي الناتج من النسبية الحصة املؤشر هذا يبين :الغاض
 التعليم، مستويات حسب كذلك ويوضح .البشري  الرأسمال في تطوير البلد استثمار مستوى  تقييم

 إلى استنادا احتساب املؤشر كذلك ويجوز  .التعليم من معين مستوى  على البلد وأولوية النسبية التكاليف
 (GDP).اإلجمالي  املحلي الناتج

 اإلجمالي القومي الناتج على معينة سنة في تعليمي مستوى  كل في التلميذ على الجاري  العام اإلنفاق يقسم :الحساب طايقة
 .100 في الناتج عينها ويضرب السنة في للفرد

 

=
 االنفاق العام الجاري  على التلميذ

 باملستوى  التعليمي h كنسبة مئوية من
t الناتج القومي اإلجمالي للفرد في السنة املالية 

  

 االنفاق العام الجاري 
 على املستوى  التعليمي
 t في السنة املالية h 

  

/ 

 الناتج القومي اإلجمالي 
 t في السنة املالية  

 مجموع املسجلين  100× 
h  التعليمي باملستوى

 t في  العام الدراس ي 
  

 مجموع عدد سكان 
 t البلد في العالم

 

 املستويات حسب املسجلين التالميذ عدد التعليمية؛ املستويات حسب على الجاري  العام اإلنفاق مجموع البيانا  املطلوبة:
 .السكان القومي اإلجمالي؛ الدخل التعليمية؛

 وتتوافر .اإلقليمية أو املحلية أو الحكومية واإلدارات الفدرالية أو املركزية الحكومات لدى املالية التقارير مصادر البيانا :
 اإلحصاء أجهزة لدى القومية الحسابات تقارير في عام بشكل اإلجمالي بالدخل القومي الخاصة البيانات
 واإلحصاءات باملسجلين، البيانات الخاصة لجمع املدرس ي التعداد/واملسح املدرس ي السجل .املركزية

 السكانية

 .سنوي  الدورية:

 .التعليمي املستوى  حسب نوع التوزيع:
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 تصرف التي للفرد اإلجمالي القومي الناتج من الكبيرة الحصة على املؤشر لهذا املرتفعة املئوية النسبة تدل التفسير:
 املعدل وبين التلميذ على اإلنفاق معدل بين يربط ثم ومن .معين تعليمي تلميذ )طالب( في مستوى  كل على

 قد التي الدولي الصعيد على قابلية املقارنة مشكالت ذلك ويجنب .املعني البلد في الفرد لدخل النظري 
 نتوخى أن فعلينا العمالت؛ صرف معدالت إلى باللجوء مشتركة عملة إلى للتلميذ اإلنفاق تحويل عن تنجم

)تسجيل(  قيد نسبة إال يعكس ال قد ذلك ألن نظرا التلميذ على اإلنفاق من عال مستوى  تفسير الحذر في
 للفرد اإلجمالي القومي الناتج من مئوية كنسبة على التلميذ اإلنفاق إلى ننظر أن بالتالي وعلينا .منخفضة

بانخفاض  مقترنا التلميذ على اإلنفاق مستوى  انخفاض ويشير )التسجيل(. القيد نسب إلى النظر مع
 التعليم في التسجيل نسبة انخفاض أو/و اإلنفاق بارتفاع يقارن  عندما االبتدائي، التعليم في القيد نسبة

 نعطي أن نريد كنا إذا سيما ال التعليم، قطاع داخل تخصيص املوارد في النظر إعادة ضرورة إلى العالي،
 .االبتدائي التعليم لتعميم األولوية

 

 -اإلنفاق الحكومي على مستوى تعليمي معين كنسبة مئوية من مجموع اإلنفاق الحكومي على التعليم: .66
 .التعليم على الحكومي اإلنفاق مجموع من معين تعليمي ملستوى  املخصصة الحصة :التعايف

 .التعليم على الحكومي اإلنفاق مجمل إطار في معين تعليمي مستوى  على اإلنفاق من النسبية الحصة إبراز :الغاض

 مستويات كافة على الحكومي اإلنفاق مجموع على معين تعليمي ملستوى  املكرس الحكومي اإلنفاق يقسم :الحساب طايقة
 .100الناتج في  ويضرب التعليم،

اإلنفاق الحكومي على املستوى 

كنسبة مئوية من  𝑖𝑖التعليمي 
مجمل اإلنفاق الحكومي على 

 = 𝑡𝑡التعليم في السنة املالية 

في  𝑖𝑖اإلنفاق الحكومي على مستوى تعليمي معين 
  𝑡𝑡السنة املالية 

في السنة  ℎاإلنفاق الحكومي على مستوى التعليم  100× 
 𝑡𝑡 املالية

 .معين تعليمي مستوى  على الحكومي واإلنفاق التعليم على الحكومي اإلنفاق مجموع املطلوبة:البيانا  

 املركزي، اإلحصاء جهاز لدى الوطنية الحسابات وتقارير املالية، وزارة تعدها التي السنوية املالية التقارير مصادر البيانا :
 .التعليم وزارة وخاصة التعليمية باألنشطة تهتم التي املختلفة الحكومية لدى اإلدارات املالية والتقارير

 سنوي . الدورية:

 واإلقليم . اإلداري  املستوى  حسب نوع التوزيع:

 التعليمية السياسات في األولوية معين تعليمي مستوى  إعطاء إلى نسبيا املرتفعة املئوية النسبة تشير التفسير:
 االلتحاق مستوى  االعتبار بعين األخذ ينبغي املؤشر هذا ولدى تفسير .املوارد تخصيص وإلى الوطنية
ا تلميذ كل على النسبي الجاري  اإلنفاق تقييم تم ومن املناظر،  .لذلك وفق 
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 تصرف التي للفرد اإلجمالي القومي الناتج من الكبيرة الحصة على املؤشر لهذا املرتفعة املئوية النسبة تدل التفسير:
 املعدل وبين التلميذ على اإلنفاق معدل بين يربط ثم ومن .معين تعليمي تلميذ )طالب( في مستوى  كل على

 قد التي الدولي الصعيد على قابلية املقارنة مشكالت ذلك ويجنب .املعني البلد في الفرد لدخل النظري 
 نتوخى أن فعلينا العمالت؛ صرف معدالت إلى باللجوء مشتركة عملة إلى للتلميذ اإلنفاق تحويل عن تنجم

)تسجيل(  قيد نسبة إال يعكس ال قد ذلك ألن نظرا التلميذ على اإلنفاق من عال مستوى  تفسير الحذر في
 للفرد اإلجمالي القومي الناتج من مئوية كنسبة على التلميذ اإلنفاق إلى ننظر أن بالتالي وعلينا .منخفضة

بانخفاض  مقترنا التلميذ على اإلنفاق مستوى  انخفاض ويشير )التسجيل(. القيد نسب إلى النظر مع
 التعليم في التسجيل نسبة انخفاض أو/و اإلنفاق بارتفاع يقارن  عندما االبتدائي، التعليم في القيد نسبة

 نعطي أن نريد كنا إذا سيما ال التعليم، قطاع داخل تخصيص املوارد في النظر إعادة ضرورة إلى العالي،
 .االبتدائي التعليم لتعميم األولوية

 

 -اإلنفاق الحكومي على مستوى تعليمي معين كنسبة مئوية من مجموع اإلنفاق الحكومي على التعليم: .66
 .التعليم على الحكومي اإلنفاق مجموع من معين تعليمي ملستوى  املخصصة الحصة :التعايف

 .التعليم على الحكومي اإلنفاق مجمل إطار في معين تعليمي مستوى  على اإلنفاق من النسبية الحصة إبراز :الغاض

 مستويات كافة على الحكومي اإلنفاق مجموع على معين تعليمي ملستوى  املكرس الحكومي اإلنفاق يقسم :الحساب طايقة
 .100الناتج في  ويضرب التعليم،

اإلنفاق الحكومي على املستوى 

كنسبة مئوية من  𝑖𝑖التعليمي 
مجمل اإلنفاق الحكومي على 

 = 𝑡𝑡التعليم في السنة املالية 

في  𝑖𝑖اإلنفاق الحكومي على مستوى تعليمي معين 
  𝑡𝑡السنة املالية 

في السنة  ℎاإلنفاق الحكومي على مستوى التعليم  100× 
 𝑡𝑡 املالية

 .معين تعليمي مستوى  على الحكومي واإلنفاق التعليم على الحكومي اإلنفاق مجموع املطلوبة:البيانا  

 املركزي، اإلحصاء جهاز لدى الوطنية الحسابات وتقارير املالية، وزارة تعدها التي السنوية املالية التقارير مصادر البيانا :
 .التعليم وزارة وخاصة التعليمية باألنشطة تهتم التي املختلفة الحكومية لدى اإلدارات املالية والتقارير

 سنوي . الدورية:

 واإلقليم . اإلداري  املستوى  حسب نوع التوزيع:

 التعليمية السياسات في األولوية معين تعليمي مستوى  إعطاء إلى نسبيا املرتفعة املئوية النسبة تشير التفسير:
 االلتحاق مستوى  االعتبار بعين األخذ ينبغي املؤشر هذا ولدى تفسير .املوارد تخصيص وإلى الوطنية
ا تلميذ كل على النسبي الجاري  اإلنفاق تقييم تم ومن املناظر،  .لذلك وفق 
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 -اإلنفاق الحكومي الجاري على التعليم كنسبة مئوية من مجموع اإلنفاق الحكومي على التعليم: .67
 على العام اإلنفاق مجموع من مئوية كنسبة عنه معبرا   التعليم، على الجاري  الحكومي اإلنفاق :التعايف

 معينة. مالية لسنة ورأسمالي(، التعليم)جاري 

 الحكومة نموذج يبين مما التعليم على الحكومي اإلنفاق مجموع قيمة من الجاري  اإلنفاق حصة إبراز :الغاض
 الرأسمالي. واإلنفاق الجاري  اإلنفاق بين النسبي يتعلق بالترجيح ما في التعليم مجال في لإلنفاق

 على الحكومي اإلنفاق مجموع على معينة مالية سنة في التعليم على الجاري  الحكومي اإلنفاق يقسم :الحساب طايقة
 .100في  الناتج ويضرب نفسها، املالية السنة في التعليم

النسبة املئوية لإلنفاق الحكومي 
الجاري على التعليم في السنة 

 =𝑡𝑡املالية 

مجموع اإلنفاق الحكومي الجاري على التعليم في 
  𝑡𝑡السنة املالية 

 ×100 
 

مجموع اإلنفاق الحكومي على التعليم في السنة 
 𝑡𝑡املالية 

 والرأسمالي(. )الجاري  التعليم على الحكومي اإلنفاق ومجموع التعليم على الجاري  الحكومي اإلنفاق مجموع البيانا  املطلوبة:

 املركزي، اإلحصاء جهاز لدى الوطنية الحسابات وتقارير املالية، وزارة تعدها التي السنوية املالية التقارير البيانا :مصادر 
 .التعليم وزارة وخاصة التعليمية باألنشطة تهتم التي املختلفة الحكومية لدى اإلدارات املالية والتقارير

 سنوي. الدورية:

 اإلدارية املستويات حسب توزيعه ويجوز  فقط الوطني املستوى  على عادة املؤشر هذا احتساب يتم نوع التوزيع:
 املحلية(. مستوى الحكومة وعلى واإلقليمية )املركزية

 على للمحافظة الحكومي التمويل من أكبر حصة تكريس إلى الحاجة على املرتفعة املئوية النسبة تدل التفسير:
 رواتب مستويات وعلى بالقيد الخاصة واملتوقعة الحالية التغييراتوعلى  التعليمي النظام عمليات

 اإلنفاق نسبة% 100ونسبة املئوية النسبة هذه بين الفارق  ويعكس .األخرى  العملية والتكاليف املوظفين
 .الرأسمالي لإلنفاق املكرس التعليم على الحكومي
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 -:اإلنفاق العام الجاري على التعليم الثانوي اإلنفاق العام الجاري على التعليم التخصص ي كنسبة من  .68

 .مجموع ما تنفقه الدولة من نفقا  جارية على التعليم التخصص ي بأنواعه املختلفة :التعايف

قياس الجهد املالي الذي تبذله الدولة من خالل االنفاق على التعليم التخصص ي مقارنة بما تنفقه على  :الغاض
 التعليم الثانوي.

نسبة اإلنفاق على التعليم التخصص ي  :الحساب طايقة
 = دراسية معينة لسنة

  اإلنفاق العام الجاري على التعليم التخصص ي
 ×100 

 اإلنفاق العام الجاري على التعليم الثانوي 

 .مجموع اإلنفاق على التعليم التخصص ي، مجموع اإلنفاق على التعليم الثانوي  البيانا  املطلوبة:

 وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، وزارة املالية. البيانا :مصادر 

 سنوي. الدورية:

 (، البلدية.تجاريةنوع املدرسة )دينية، صناعية،  نوع التوزيع:

 يعكس هذا املؤشر اهتمام السياسة التعليمية التنموية بهذا النوع من التعليم . التفسير:

% يجب الحرص على أخذ بعين االعتبار االختالف بين السنة 100ال يمكن لهذا املؤشر أن يتجاوز عتبة  النوعية:معايير 
 الدراسية والسنة املالية.

مالحظة خاصة 
 بالنشا

يجب حساب هذا املؤشر بالتعاون بين وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة التخطيط التنموي 
 وزارة إلى التعليم على الحكومي باإلنفاق الخاصة البيانات تشير الحاالت بعض فيواإلحصاء، وزارة املالية. 

ا تنفق التي الجهات األخرى  استثناء إلى يؤدي مما والتعليم العالي فقط التعليم  على ميزانيتها من جزء 
 (.والشؤون اإلسالمية التعليمية. )قطر للبترول، بنك قطر املركزي، وزارة األوقاف األنشطة

 

 -تعويضا  العاملين كنسبة مئوية من اإلنفاق الحكومي الجاري على التعليم: .69
 الحكومي اإلنفاق إجمالي من مئوية كنسبة عنه معبرا   العاملين لتعويضا  املخصص العام اإلنفاق :التعايف

 .التعليم على الجاري 

 ما في التعليم على الجاري  الحكومي اإلنفاق قيمة من املوظفون  عليه يحصل التي التعويض حصة قياس :الغاض
 .إلخ الدراسية واملنح وأدوات التدريس اإلدارة على باإلنفاق يتعلق

 اإلنفاق مجموع على معينة مالية سنة في املوظفين لتعويض املكرس الجاري  الحكومي اإلنفاق يقسم :الحساب طايقة
 .100 في الناتج ويضرب نفسها، املالية السنة في التعليم على الجاري  الحكومي

النسبة املئوية لإلنفاق الحكومي 
املكرس لرواتب الجاري على التعليم 

 =𝑡𝑡في السنة املالية املعلمين 

مجموع اإلنفاق الحكومي الجاري املكرس 
  𝑡𝑡لتعويضات املوظفين في السنة املالية 

 ×100 
 

مجموع اإلنفاق الحكومي الجاري على التعليم 
 𝑡𝑡في السنة املالية 

 املوظفين. تعويض على الجاري  الحكومي واإلنفاق التعليم على الجاري  الحكومي اإلنفاق مجموع البيانا  املطلوبة:
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 -:اإلنفاق العام الجاري على التعليم الثانوي اإلنفاق العام الجاري على التعليم التخصص ي كنسبة من  .68

 .مجموع ما تنفقه الدولة من نفقا  جارية على التعليم التخصص ي بأنواعه املختلفة :التعايف

قياس الجهد املالي الذي تبذله الدولة من خالل االنفاق على التعليم التخصص ي مقارنة بما تنفقه على  :الغاض
 التعليم الثانوي.

نسبة اإلنفاق على التعليم التخصص ي  :الحساب طايقة
 = دراسية معينة لسنة

  اإلنفاق العام الجاري على التعليم التخصص ي
 ×100 

 اإلنفاق العام الجاري على التعليم الثانوي 

 .مجموع اإلنفاق على التعليم التخصص ي، مجموع اإلنفاق على التعليم الثانوي  البيانا  املطلوبة:

 وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، وزارة املالية. البيانا :مصادر 

 سنوي. الدورية:

 (، البلدية.تجاريةنوع املدرسة )دينية، صناعية،  نوع التوزيع:

 يعكس هذا املؤشر اهتمام السياسة التعليمية التنموية بهذا النوع من التعليم . التفسير:

% يجب الحرص على أخذ بعين االعتبار االختالف بين السنة 100ال يمكن لهذا املؤشر أن يتجاوز عتبة  النوعية:معايير 
 الدراسية والسنة املالية.

مالحظة خاصة 
 بالنشا

يجب حساب هذا املؤشر بالتعاون بين وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة التخطيط التنموي 
 وزارة إلى التعليم على الحكومي باإلنفاق الخاصة البيانات تشير الحاالت بعض فيواإلحصاء، وزارة املالية. 

ا تنفق التي الجهات األخرى  استثناء إلى يؤدي مما والتعليم العالي فقط التعليم  على ميزانيتها من جزء 
 (.والشؤون اإلسالمية التعليمية. )قطر للبترول، بنك قطر املركزي، وزارة األوقاف األنشطة

 

 -تعويضا  العاملين كنسبة مئوية من اإلنفاق الحكومي الجاري على التعليم: .69
 الحكومي اإلنفاق إجمالي من مئوية كنسبة عنه معبرا   العاملين لتعويضا  املخصص العام اإلنفاق :التعايف

 .التعليم على الجاري 

 ما في التعليم على الجاري  الحكومي اإلنفاق قيمة من املوظفون  عليه يحصل التي التعويض حصة قياس :الغاض
 .إلخ الدراسية واملنح وأدوات التدريس اإلدارة على باإلنفاق يتعلق

 اإلنفاق مجموع على معينة مالية سنة في املوظفين لتعويض املكرس الجاري  الحكومي اإلنفاق يقسم :الحساب طايقة
 .100 في الناتج ويضرب نفسها، املالية السنة في التعليم على الجاري  الحكومي

النسبة املئوية لإلنفاق الحكومي 
املكرس لرواتب الجاري على التعليم 

 =𝑡𝑡في السنة املالية املعلمين 

مجموع اإلنفاق الحكومي الجاري املكرس 
  𝑡𝑡لتعويضات املوظفين في السنة املالية 

 ×100 
 

مجموع اإلنفاق الحكومي الجاري على التعليم 
 𝑡𝑡في السنة املالية 

 املوظفين. تعويض على الجاري  الحكومي واإلنفاق التعليم على الجاري  الحكومي اإلنفاق مجموع البيانا  املطلوبة:
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 املركزي  الجهاز لدى الوطنية الحسابات وتقارير املالية، وزارة تعدها التي السنوية املالية التقارير مصادر البيانا :
 وزارة وخاصة التعليمية باألنشطة تهتم التي املختلفة الحكومية اإلداراتلدى  والتقارير املالية لإلحصاء،

 .التعليم

 سنوي. الدورية:

 املحلية(. واإلدارة وإقليمي )مركزي  اإلداري  واملستوى  التعليمي املستوى  حسب نوع التوزيع:

 اإلنفاق على سلبي بشكل يؤثر مما املوظفين تعويضات على اإلنفاق كثرة إلى املرتفعة املئوية النسبة تشير التفسير:
 اإلنفاق الحتساب املستعملة الطريقة تؤثر وقد .إلخ الدراسية التدريس واملنح وأدوات باإلدارة الخاص

 )مثل التعليمية وحالة األماكن املعلمين رواتب مثل املختلفة األغراض هذه على وتوزيعه التعليم على
 وغير املعلمين إلى "العاملين" مصطلح يشير و .التعليم نوعية إلخ( على التدريس أدوات على اإلنفاق
 .املعلمين
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 الباب الثاني

 التدريبمشؤراا  
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 الباب الثاني

 التدريبمشؤراا  
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 -التدريب: جهة التوزيع النسبي للمشؤسسا  حسب .1
 مجموعة مشؤسسا  معنية بالتدريب ذا  رهادا  معترفة وموثقة وتنقسم إلى ثالث: وزارا  :التعايف

 الخاصة. التدريب مااكز مختلطة و مشؤسسا  حكومية، ومشؤسسا 

 يدل على العدد العام ملراكز التدريب حسب أنواعها. :الغاض

نسبة املؤسسة التدريبية لجهة  :طايقة الحساب
 = تدريبية معينة

 عدد املؤسسات التدريبية لجهة تدريبية معينة
 ×100 

 إجمالي عدد املؤسسات التدريبية

 عدد املؤسسات التدريبية. البيانا  املطلوبة:

 . وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء استمارات التدريب –سجالت إدارية  مصادر البيانا :

 سنوي . الدورية:

 جهة التدريب ومجال التدريب وفترة التدريب . نوع التوزيع:

نسبة املؤسسة التدريبية لجهة تدريبية معينة هو عدد املؤسسات التدريبية لجهة تدريبية معينة  التفسير:
 .100مقسوما  على إجمالي عدد املؤسسات التدريبية مضروبا  في 

 
والحالة العملية )يعمل /ال  والعما، والجنسية الجنس حسب التدريب بمشؤسسا  امللتحقين عدد .2

 -:يعمل(
 امللتحقين بالبرامج التدريبية ويشمل الذين لديهم عمل أو ليس لديهم عمل.عدد  :التعايف

 يدل على عدد امللتحقين ببرامج التدريب حسب عدة متغيرات. :الغاض

 .ب النسب املئوية حسب متغيرات عدةيمكن حسا طايقة الحساب:

 عدد امللتحقين ببرامج التدريب. البيانا  املطلوبة:

 .وزارة التخطيط التنموي واإلحصاءالتدريب  استمارات– إدارية سجالت مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 الجنسية والجنس والفئة العمرية والحالة العملية والتعليمية. نوع التوزيع:
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 -والعما: والجنسية الجنس حسب التدريبية باملشؤسسا  املدربين عدد .3
 التدريبية. باملشؤسسا  املدربين عدد :التعايف

 والعمر. والجنسية الجنس حسب التدريبية باملؤسسات املدربين حصر عدد :الغاض

 .ب النسب املئوية حسب متغيرات عدةممكن حسا طايقة الحساب:

 .عدد املدربين في مراكز التدريب البيانا  املطلوبة:

 .التنموي واإلحصاءوزارة التخطيط التدريب  استمارات– إدارية سجالت مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 والعمر. والجنسية الجنس حسب نوع التوزيع:

 
 -املصدر: حسب التدريبية املشؤسسا  على االنفاق حجم .4

 النفقا  املتعلقة باملشؤسسا  التدريبية حسب جهة التدريب ومصدر االنفاق . :التعايف

 التدريبية .إبراز حصة االنفاق على املؤسسات والبرامج  :الغاض

اإلنفاق على املؤسسات  حجم :طايقة الحساب
 التدريبية =

 االنفاق الكلي على املؤسسات التدريبية
 ×100 

 إجمالي النفقات

 التدريبية و إجمالي النفقات. املؤسسات على الكلي مجموع االنفاق البيانا  املطلوبة:

 .وزارة التخطيط التنموي واإلحصاءالتدريب  استمارات– إدارية سجالت مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 يتم قياس هذا على املستوى الوطني. نوع التوزيع:

 . 100التدريبية مقسوما  على إجمالي النفقات مضروبا  في  املؤسسات على الكلي تدل نسبة االنفاق التفسير:
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 دليل املؤشرات املستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير   60

 -والعما: والجنسية الجنس حسب التدريبية باملشؤسسا  املدربين عدد .3
 التدريبية. باملشؤسسا  املدربين عدد :التعايف

 والعمر. والجنسية الجنس حسب التدريبية باملؤسسات املدربين حصر عدد :الغاض

 .ب النسب املئوية حسب متغيرات عدةممكن حسا طايقة الحساب:

 .عدد املدربين في مراكز التدريب البيانا  املطلوبة:

 .التنموي واإلحصاءوزارة التخطيط التدريب  استمارات– إدارية سجالت مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 والعمر. والجنسية الجنس حسب نوع التوزيع:

 
 -املصدر: حسب التدريبية املشؤسسا  على االنفاق حجم .4

 النفقا  املتعلقة باملشؤسسا  التدريبية حسب جهة التدريب ومصدر االنفاق . :التعايف

 التدريبية .إبراز حصة االنفاق على املؤسسات والبرامج  :الغاض

اإلنفاق على املؤسسات  حجم :طايقة الحساب
 التدريبية =

 االنفاق الكلي على املؤسسات التدريبية
 ×100 

 إجمالي النفقات

 التدريبية و إجمالي النفقات. املؤسسات على الكلي مجموع االنفاق البيانا  املطلوبة:

 .وزارة التخطيط التنموي واإلحصاءالتدريب  استمارات– إدارية سجالت مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 يتم قياس هذا على املستوى الوطني. نوع التوزيع:

 . 100التدريبية مقسوما  على إجمالي النفقات مضروبا  في  املؤسسات على الكلي تدل نسبة االنفاق التفسير:
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 الباب الثالث

 البحث والتطويامشؤراا  

  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  

 

 

 
 

 الباب الثالث

 البحث والتطويامشؤراا  
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 -عدد البحوث املنشورة في مجال  محكمة: .1
املجلة العلمية املحكمة عبارة عن دورية علمية تنشا أبحاثا  متخصصة في مجال محدد بعد أن  :التعايف

 تقوم بتحكيم هذه األبحاث من قبل عدد من املتخصصين في نفس املجال.

تعتبر من مجالت املنصة األولى التي يستخدمها الباحثون عادة لنشر آخر ما املجلة العلمية املحكمة  :الغاض
 توصلوا له من نتائج أو النتقاد ومناقشة نتائج األبحاث التي نشرت سابقا  

 :طايقة الحساب
نسبة عدد البحوث املنشورة في 

 مجالت محكمة = 

 عدد األبحاث التي تم نشرها في مجالت محكمة
العلمية  تاألبحاث املقدمة للمجال مجموع عدد  100× 

 املحكمة

 .عدد البحوث املنشورة ومجموع عدد األبحاث املقدمة البيانا  املطلوبة:

 .وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء مصادر البيانا :

 .حسب الجنس والجنسية والفئات العمرية نوع التوزيع:

تشير نسبة عدد البحوث املنشورة في مجالت محكمة إلى عدد األبحاث التي تم نشرها مقسوما  على  التفسير:
 .100املحكمة مضروبا  في  مجموع عدد األبحاث املقدمة للمجالت

 
 -عدد بااءا  االختراع: .2

كي يثبت  بااءة االختراع: هي الشهادة التي تمنحها الدولة بواسطة هيئة عمومية مختصة للمخترع :التعايف
 له حق احتكار استغالل اختراعه ماليا  وملدة زمنية محدودة وفي ظاوف معينة.

إن الحق الذي ُيمنح لصاحب االختراع هو منع اآلخرين من صناعة أو استخدام أو بيع أو عرض ذلك  :الغاض
 .االختراع دون الحصول على موافقة من صاحب براءة االختراع

 :طايقة الحساب
 نسبة عدد براءات االختراع = 

 عدد املخترعين الذين تم منحهم الشهادة
 ×100 

 عدد جميع املخترعين املقدمين لبراءة االختراع

 .عدد األفراد املقدمين وعدد األفراد الذين تم اختيارهم ومنحهم الشهادة البيانا  املطلوبة:

 .وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء مصادر البيانا :

 .سنوي  الدورية:

 .حسب الجنس والجنسية والفئات العمرية نوع التوزيع:

شير نسبة االختراع إلى عدد املخترعين الذي تم منحهم الشهادة مقسوما  على جميع املخترعين ت التفسير:
 .100املقدمين مضروبا  في 
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 -اجمالي عدد العاملين في البحث والتطويا حسب القطاع: .3
 خدما  يقّدمون  الذين أولئك وكذلك والتطويا البحث مجال في مباراة العاملين األشخاص كل هم :التعايف

 الذين األشخاص ويستثنى .املكاتب وموّظفي اإلداريين واملسشؤولين والتطويا، البحث كمدياي  مباراة
 .واألمن املطاعم كموظفي مباراة غير خدما  يقدمون 

 العام للمشاركة للبحث والتطويريدل هذا املؤشر على املستوى  :الغاض

 :طايقة الحساب
عدد العاملين في البحث والتطوير 

 حسب القطاع = 

إجمالي عدد الباحثين في البحث والتطوير 
 +ن(1حسب القطاع لسنة )

 ×100 
إجمالي عدد الباحثين في البحث والتطوير 

 حسب القطاع لسنة )ن(

 .الباحثين في البحث والتطوير حسب القطاع للسنة املطلوبةإجمالي عدد  البيانا  املطلوبة:

 .وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء املسح أو التعداد مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 .حسب الجنسية والجنس والقطاع نوع التوزيع:

( على سبيل املثال مقسوما  1يشير هذا املؤشر إلى إجمالي عدد الباحثين في البحث والتطوير لسنة )ن+ التفسير:
 .100في  مضروبا  على إجمالي عدد الباحثين في البحث والتطوير لسنة )ن( 

 

 -املعادل بوقت كامل للعاملين في البحث والتطويا حسب القطاع: .4
 املئوية بالنسبة التجايبية والتنمية البحث مجال في العام طوال وقت من العامل يقضيه ما معدل هو :التعايف

 يكون  التجايبية والتنمية البحث في العام وطوال وقته كل يقض ي ما شخص كان إذا ذلك، على ومثال
 .% 100 له التام الوقت معادل

 .والتطويرتقيس بيانات املعادلين بوقت كامل حجم املوارد البشرية في مجال البحث  :الغاض

 :طايقة الحساب
املعادل بوقت كامل للعاملين في 

 البحث والتطوير حسب القطاع = 

عدد ساعات العاملين بالبحث والتطوير 
 اإلجمالي

 ×100 
عدد ساعات العاملين بالبحث والتطوير بدوام 

 كامل

 ساعات البحث والتطوير بدوام كاملإجمالي عدد ساعات العاملين في البحث والتطوير وعدد  البيانا  املطلوبة:

 .وزارة التخطيط التنموي واإلحصاءاملسح أو التعداد  مصادر البيانا :

يشير هذا املؤشر إلى عدد ساعات العاملين بالبحث والتطوير مقسوما  على عدد ساعات البحث  التفسير:
 100والتطوير بدوام كامل مضروبا  في 
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 -اجمالي عدد العاملين في البحث والتطويا حسب القطاع: .3
 خدما  يقّدمون  الذين أولئك وكذلك والتطويا البحث مجال في مباراة العاملين األشخاص كل هم :التعايف

 الذين األشخاص ويستثنى .املكاتب وموّظفي اإلداريين واملسشؤولين والتطويا، البحث كمدياي  مباراة
 .واألمن املطاعم كموظفي مباراة غير خدما  يقدمون 

 العام للمشاركة للبحث والتطويريدل هذا املؤشر على املستوى  :الغاض

 :طايقة الحساب
عدد العاملين في البحث والتطوير 

 حسب القطاع = 

إجمالي عدد الباحثين في البحث والتطوير 
 +ن(1حسب القطاع لسنة )

 ×100 
إجمالي عدد الباحثين في البحث والتطوير 

 حسب القطاع لسنة )ن(

 .الباحثين في البحث والتطوير حسب القطاع للسنة املطلوبةإجمالي عدد  البيانا  املطلوبة:

 .وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء املسح أو التعداد مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 .حسب الجنسية والجنس والقطاع نوع التوزيع:

( على سبيل املثال مقسوما  1يشير هذا املؤشر إلى إجمالي عدد الباحثين في البحث والتطوير لسنة )ن+ التفسير:
 .100في  مضروبا  على إجمالي عدد الباحثين في البحث والتطوير لسنة )ن( 

 

 -املعادل بوقت كامل للعاملين في البحث والتطويا حسب القطاع: .4
 املئوية بالنسبة التجايبية والتنمية البحث مجال في العام طوال وقت من العامل يقضيه ما معدل هو :التعايف

 يكون  التجايبية والتنمية البحث في العام وطوال وقته كل يقض ي ما شخص كان إذا ذلك، على ومثال
 .% 100 له التام الوقت معادل

 .والتطويرتقيس بيانات املعادلين بوقت كامل حجم املوارد البشرية في مجال البحث  :الغاض

 :طايقة الحساب
املعادل بوقت كامل للعاملين في 

 البحث والتطوير حسب القطاع = 

عدد ساعات العاملين بالبحث والتطوير 
 اإلجمالي

 ×100 
عدد ساعات العاملين بالبحث والتطوير بدوام 

 كامل

 ساعات البحث والتطوير بدوام كاملإجمالي عدد ساعات العاملين في البحث والتطوير وعدد  البيانا  املطلوبة:

 .وزارة التخطيط التنموي واإلحصاءاملسح أو التعداد  مصادر البيانا :

يشير هذا املؤشر إلى عدد ساعات العاملين بالبحث والتطوير مقسوما  على عدد ساعات البحث  التفسير:
 100والتطوير بدوام كامل مضروبا  في 
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 -العليا بقطاع التعليم العالي:إجمالي عدد طلبة الدراسا   .5
 هو مجموع عدد الطلبة املسجلين في الدراسا  العليا بقطاع التعليم العالي لسنة دراسية معينة. :التعايف

 يدل هذا املؤشر على املستوى العام للمشاركة أو للتسجيل للدراسات العليا بقطاع التعليم العالي :الغاض

عدد طلبة الدراسات العليا بقطاع  :طايقة الحساب
 التعليم العالي = 

 +ن(1إجمالي عدد طلبة الدراسات العليا لسنة )
 ×100 

 إجمالي عدد طلبة الدراسات العليا لسنة )ن(

 .إجمالي عدد طلبة الدراسات العليا للسنة املطلوبة البيانا  املطلوبة:

 .التعليم والتعليم العالياملسح أو التعداد أو وزارة  مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 .حسب الجنس والجنسية والفئات العمرية نوع التوزيع:

( على سبيل املثال مقسوما  على 1يشير هذا املؤشر إلى إجمالي عدد طلبة الدراسات العليا لسنة )ن+ التفسير:
 100إجمالي عددهم لسنة )ن( مضروبا  في 

 
 -الدراسا  العليا بقطاع التعليم العالي:املعادل بوقت كامل لطلبة  .6

 هو عدد ساعا  الدراسة لطلبة الدراسا  العليا بقطاع التعليم العالي. :التعايف

الدراسات العليا بقطاع التعليم  تقيس بيانات املعادلين بوقت كامل حجم املوارد البشرية في مجال :الغاض
 .العالي

 :طايقة الحساب
املعادل بوقت كامل لطلبة الدراسات 

 العليا بقطاع التعليم العالي = 

عدد ساعات الدراسة للطلبة في الدراسات 
 100×  العليا اإلجمالي

 عدد ساعات الدراسة للطلبة بدوام كامل

الدراسات العليا إجمالي عدد ساعات الدراسة لطلبة الدراسات العليا و عدد ساعات الدراسة لطلبة  البيانا  املطلوبة:
 .بدوام كامل

 .وزارة التخطيط التنموي واإلحصاءاملسح أو التعداد  مصادر البيانا :

يشير هذا املؤشر إلى عدد ساعات الدراسة للطلبة في الدراسات العليا مقسوما  على عدد ساعات  التفسير:
 .100الدراسة للطلبة بدوام كامل مضروبا  في 
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 -حسب القطاع:إجمالي عدد الباحثين  .7
مجموعة من الباحثين ذوي اختصاصا  بينية متنوعة ومتكاملة وذا  إمكانيا  وخبرا  بحثية  :التعايف

تضمن الجودة وكثافة اإلنتاج إلى جانب باحثين نارئين وطلبة دراسا  عليا الكتساب املهارا  
 .والتماس وضمان االستماارية

 .لعدد الباحثين حسب القطاعيدل هذا املؤشر على املستوى العام  :الغاض

 :طايقة الحساب
 إجمالي عدد الباحثين حسب القطاع = 

 +ن(1إجمالي عدد الباحثين لسنة )
 ×100 

 إجمالي عدد الباحثين لسنة )ن(

 .إجمالي عدد الباحثين حسب القطاع للسنة املطلوبة البيانا  املطلوبة:

 .املسح أو التعداد مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 .حسب الجنس والجنسية والفئات العمرية والقطاع نوع التوزيع:

( على سبيل املثال مقسوما  1إجمالي عدد الباحثين حسب القطاع هو إجمالي عدد الباحثين لسنة )ن+ التفسير:
 .100على إجمالي عددهم لسنة )ن( مضروبا  في 

 
 -العمل:نسبة العاملين في البحث والتطويا إلى إجمالي قوة  .8

 خدما  يقّدمون  الذين أولئك وكذلك والتطويا البحث مجال في مباراة العاملين األشخاص كل :التعايف
 إلى إجمالي قوة العمل. املكاتب وموّظفي اإلداريين واملسشؤولين والتطويا، البحث كمدياي  مباراة

 .والتطوير إلى إجمالي قوة العمليدل هذا املؤشر على املستوى العام لنسبة العاملين في البحث  :الغاض

نسبة العاملين في البحث والتطوير إلى  :طايقة الحساب
 إجمالي قوة العمل = 

 عدد العاملين في البحث والتطوير
 ×100 

 قوة العمل

 .عدد العاملين في البحث والتطوير و قوة العمل البيانا  املطلوبة:

 .وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء املسح أو التعداد مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 .حسب الجنس والجنسية والفئات العمرية نوع التوزيع:

تشير نسبة العاملين في البحث والتطوير إلى قوة العمل التي في البحث والتطوير مقسوما  على قوة  التفسير:
 .100العمل مضروبا في 
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 -حسب القطاع:إجمالي عدد الباحثين  .7
مجموعة من الباحثين ذوي اختصاصا  بينية متنوعة ومتكاملة وذا  إمكانيا  وخبرا  بحثية  :التعايف

تضمن الجودة وكثافة اإلنتاج إلى جانب باحثين نارئين وطلبة دراسا  عليا الكتساب املهارا  
 .والتماس وضمان االستماارية

 .لعدد الباحثين حسب القطاعيدل هذا املؤشر على املستوى العام  :الغاض

 :طايقة الحساب
 إجمالي عدد الباحثين حسب القطاع = 

 +ن(1إجمالي عدد الباحثين لسنة )
 ×100 

 إجمالي عدد الباحثين لسنة )ن(

 .إجمالي عدد الباحثين حسب القطاع للسنة املطلوبة البيانا  املطلوبة:

 .املسح أو التعداد مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 .حسب الجنس والجنسية والفئات العمرية والقطاع نوع التوزيع:

( على سبيل املثال مقسوما  1إجمالي عدد الباحثين حسب القطاع هو إجمالي عدد الباحثين لسنة )ن+ التفسير:
 .100على إجمالي عددهم لسنة )ن( مضروبا  في 

 
 -العمل:نسبة العاملين في البحث والتطويا إلى إجمالي قوة  .8

 خدما  يقّدمون  الذين أولئك وكذلك والتطويا البحث مجال في مباراة العاملين األشخاص كل :التعايف
 إلى إجمالي قوة العمل. املكاتب وموّظفي اإلداريين واملسشؤولين والتطويا، البحث كمدياي  مباراة

 .والتطوير إلى إجمالي قوة العمليدل هذا املؤشر على املستوى العام لنسبة العاملين في البحث  :الغاض

نسبة العاملين في البحث والتطوير إلى  :طايقة الحساب
 إجمالي قوة العمل = 

 عدد العاملين في البحث والتطوير
 ×100 

 قوة العمل

 .عدد العاملين في البحث والتطوير و قوة العمل البيانا  املطلوبة:

 .وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء املسح أو التعداد مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 .حسب الجنس والجنسية والفئات العمرية نوع التوزيع:

تشير نسبة العاملين في البحث والتطوير إلى قوة العمل التي في البحث والتطوير مقسوما  على قوة  التفسير:
 .100العمل مضروبا في 
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 -العاملين في البحث والتطويا:نسبة الباحثا  إلى إجمالي  .9
مجموعة من الباحثين ذوي اختصاصا  بينية متنوعة ومتكاملة وذا  إمكانيا  وخبرا  بحثية هو  :التعايف

 في مباراة العاملين األشخاص كل همإلى إجمالي العاملين الذين  تضمن الجودة وكثافة اإلنتاج
 .والتطويا البحث كمدياي  مباراة خدما  يقّدمون  الذين أولئك وكذلك والتطويا البحث مجال

 .يدل هذا املؤشر على املستوى العام لنسبة الباحثات إلى إجمالي العاملين في البحث والتطوير :الغاض

نسبة الباحثات إلى إجمالي العاملين في  :طايقة الحساب
 البحث والتطوير = 

 عدد الباحثات في البحث والتطوير
 ×100 

 بالبحث والتطوير إجمالي العاملين

 .عدد الباحثات في البحث والتطوير ومجموع عدد العاملين بالبحث والتطوير البيانا  املطلوبة:

 .وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء املسح أو التعداد مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 .حسب الجنس والجنسية والفئات العمرية نوع التوزيع:

تشير نسبة الباحثات إلى العاملين في البحث والتطوير بعدد الباحثات في البحث والتطوير مقسوما  على  التفسير:
 .100العاملين بالبحث والتطوير مضروبا في 

 
 -نسبة الباحثين إلى إجمالي قوة العمل: .10

وخبرا  بحثية مجموعة من الباحثين ذوي اختصاصا  بينية متنوعة ومتكاملة وذا  إمكانيا  هو  :التعايف
 إلى إجمالي قوة العمل. تضمن الجودة وكثافة اإلنتاج

 .يدل هذا املؤشر على املستوى العام لنسبة الباحثين في البحث والتطوير إلى إجمالي قوة العمل :الغاض

 :طايقة الحساب
 =  قوة العملنسبة الباحثين إلى إجمالي 

 عدد الباحثين في البحث والتطوير
 ×100 

 العملقوة 

 .عدد الباحثين في البحث والتطوير وقوة العمل البيانا  املطلوبة:

 .وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء املسح أو التعداد مصادر البيانا :

 سنوي. الدورية:

 .حسب الجنس والجنسية والفئات العمرية نوع التوزيع:

تشير نسبة الباحثين إلى إجمالي قوة العمل بعدد الباحثين في البحث والتطوير مقسوما  على قوة العمل  التفسير:
 .100مضروبا في 
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 -اإلنفاق املحلي اإلجمالي على البحث والتطويا: .11
النفقا  املتعلقة بالبحث والتطويا هي النفقا  الجارية والاأسمالية )بالقطاعين العام والخاص(  :التعايف

على األعمال اإلبداعية التي تتم بطايقة منهجية لغاض االرتقاء باملعارف، بما في ذلك املعارف 
اإلنسانية والثقافية واملجتمعية، واستخدام املعافة في تطبيقا  جديدة. ويغطي البحث والتطويا 

 البحوث األساسية والتطبيقية وعمليا  التطويا التجايبية.

 .على البحث والتطويرإبراز حصة اإلنفاق  :الغاض

نسبة اإلنفاق املحلي اإلجمالي على  :طايقة الحساب
 البحث والتطوير = 

 اإلنفاق الكلي على البحث والتطوير
 ×100 

 إجمالي النفقات

 .مجموع االنفاق املحلي الكلي على البحث والتطوير وإجمالي النفقات البيانا  املطلوبة:

وزارة التخطيط التقارير املالية السنوية التي تعدها وزارة املالية، وتقارير الحسابات الوطنية لدى  مصادر البيانا :
 .التنموي واإلحصاء

 .سنوي  الدورية:

 .على املستوى الوطني يتم قياس هذا املؤشر نوع التوزيع:

الكلي على البحث والتطوير تدل نسبة اإلنفاق املحلي اإلجمالي على البحث والتطوير على اإلنفاق  التفسير:
 .100مقسوما  على إجمالي النفقات مضروبا  في 

 
 -قيمة تمويل الحكومة من اإلنفاق املحلي اإلجمالي على البحث والتطويا: .12

تلجأ الحكومة للتمويل عن طايق اإلقااض من األفااد واملشاوعا  التي ليس لها طبيعة مالية أو  :التعايف
لهدا القاض سندا  متعددة األركال تستهلك خالل مدة مختلفة وبأسعار مصافية وتصدر الدولة 

 .متباينة

 .نرى أن الغرض من هذا املؤشر هو تطوير املشاريع الخاصة أو العامة :الغاض

قيمة تمويل الحكومة من االنفاق  :طايقة الحساب
 =  املحلي على البحث والتطوير

 قيمة إنفاق الحكومة على البحث والتطوير
 ×100 

 اإلنفاق اإلجمالي على البحث والتطوير

 قيمة انفاق الحكومة على البحث والتطوير واإلنفاق اإلجمالي على البحث والتطوير البيانا  املطلوبة:

 .التقارير املالية السنوية التي تعدها وزارة املالية على البحث والتطوير مصادر البيانا :

 .املؤشر على املستوى الوطنييتم قياس هذا  نوع التوزيع:

قيمة إنفاق الحكومة على البحث  :تدل قيمة تمويل الحكومة من اإلنفاق املحلي على البحث والتطوير التفسير:
 .100والتطوير مقسوما  على اإلنفاق اإلجمالي على البحث والتطوير مضروبا  في 
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 -اإلنفاق املحلي اإلجمالي على البحث والتطويا: .11
النفقا  املتعلقة بالبحث والتطويا هي النفقا  الجارية والاأسمالية )بالقطاعين العام والخاص(  :التعايف

على األعمال اإلبداعية التي تتم بطايقة منهجية لغاض االرتقاء باملعارف، بما في ذلك املعارف 
اإلنسانية والثقافية واملجتمعية، واستخدام املعافة في تطبيقا  جديدة. ويغطي البحث والتطويا 

 البحوث األساسية والتطبيقية وعمليا  التطويا التجايبية.

 .على البحث والتطويرإبراز حصة اإلنفاق  :الغاض

نسبة اإلنفاق املحلي اإلجمالي على  :طايقة الحساب
 البحث والتطوير = 

 اإلنفاق الكلي على البحث والتطوير
 ×100 

 إجمالي النفقات

 .مجموع االنفاق املحلي الكلي على البحث والتطوير وإجمالي النفقات البيانا  املطلوبة:

وزارة التخطيط التقارير املالية السنوية التي تعدها وزارة املالية، وتقارير الحسابات الوطنية لدى  مصادر البيانا :
 .التنموي واإلحصاء

 .سنوي  الدورية:

 .على املستوى الوطني يتم قياس هذا املؤشر نوع التوزيع:

الكلي على البحث والتطوير تدل نسبة اإلنفاق املحلي اإلجمالي على البحث والتطوير على اإلنفاق  التفسير:
 .100مقسوما  على إجمالي النفقات مضروبا  في 

 
 -قيمة تمويل الحكومة من اإلنفاق املحلي اإلجمالي على البحث والتطويا: .12

تلجأ الحكومة للتمويل عن طايق اإلقااض من األفااد واملشاوعا  التي ليس لها طبيعة مالية أو  :التعايف
لهدا القاض سندا  متعددة األركال تستهلك خالل مدة مختلفة وبأسعار مصافية وتصدر الدولة 

 .متباينة

 .نرى أن الغرض من هذا املؤشر هو تطوير املشاريع الخاصة أو العامة :الغاض

قيمة تمويل الحكومة من االنفاق  :طايقة الحساب
 =  املحلي على البحث والتطوير

 قيمة إنفاق الحكومة على البحث والتطوير
 ×100 

 اإلنفاق اإلجمالي على البحث والتطوير

 قيمة انفاق الحكومة على البحث والتطوير واإلنفاق اإلجمالي على البحث والتطوير البيانا  املطلوبة:

 .التقارير املالية السنوية التي تعدها وزارة املالية على البحث والتطوير مصادر البيانا :

 .املؤشر على املستوى الوطنييتم قياس هذا  نوع التوزيع:

قيمة إنفاق الحكومة على البحث  :تدل قيمة تمويل الحكومة من اإلنفاق املحلي على البحث والتطوير التفسير:
 .100والتطوير مقسوما  على اإلنفاق اإلجمالي على البحث والتطوير مضروبا  في 
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