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اسم 

 المؤشر

ق اإلجمالية برياض نسبة االلتحا

 األطفال
 1 الرقم المدخالت العنصر

 التعريف
وية عنه كنسبة مئ ا، بغض النظر عن السن، معبرً األطفالإجمالي الملتحقين برياض 

 .األطفالالرسمي لاللتحاق برياض  من السكان في السنِّ 

 الغرض
ما  ذامبكرة،  وه يركز هذا المؤشــر على أهمية التأســيس الصــحيح للطفل في ســنِّ 

 سيعزز من االستثمار في الطلبة في مراحل متقدمة.

البيانات 

 المطلوبة

، أعداد السكان المقيمين في األطفالالمسجلين في سنة ما برياض  الطلبةأعداد 

 سنوات. )5-3( األطفالالرسمية لاللتحاق برياض  الفئة العمرية المناظرة للسنِّ 

مصادر 

 البيانات
 ت العامة.وزارة التعليم، اإلحصاءا

طريقة 

 الحساب

في سنة دراسية معينة مقسوًما  األطفالعدد الملتحقين (المسجلين) في رياض 

الرســــــمية لاللتحاق برياض  على عدد الســــــكان في الفئة العمرية المناظرة للســــــنِّ 

 مضروًبا في مئة. األطفال

 حسب الجنس، والنوع (حكومي، أهلي). نوع التوزيع

 .األطفاللى مدى اإلقبال على رياض تشير النسبة إ التفسير

 القيود

 فالاألطفي الِمئة، بســــــــبب قيد مئة يمكن أن تتجاوز نســــــــبة االلتحاق اإلجمالية 

الذين لم يبلغوا العمر المدرســـــي  األطفالالذين تخطوا العمر المدرســـــي المقرر، و

 المقرر في سن متأخرة أو مبكرة و / أو بسبب إعادتهم الصفوف.
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اسم 
 المؤشر

 2 الرقم العمليات العنصر معدل الترفيع (التقدم)

 التعريف
ـــــî الذين أتموا بنجاح صف الطلبةنسبة  ـــــا معينً ـ  ا وانتقلوا إلى الصف الذيـ

 يليه في السنة التالية. 

 الغرض

قياس أداء النظام التعليمي من حيث انتقال التالميذ من فوج معين 
ليــة للنظــام التعليمي. من صــــــــف إلى آخر، وتــأثيره في الفعــاليــة الــداخ

توقع و الطلبةويشكل هذا المؤشر مقياًسا رئيًسا لتحليل تدفق أفواج 
 نسب تدفقهم من صف إلى آخر في إطار الدورة التعليمية.

البيانات 
 المطلوبة

، عدد المقيدين (t)عدد المقيدين حســــب الصــــف في العام الدراســــي 
 .) (t+1والمعيدين لكل صف في العام الدراسي الذي يليه

مصادر 
 البيانات

 وزارة التعليم.

طريقة 
 الحساب

على  )t+1(قســــمة عدد الملتحقين الجدد بصــــف معين لعام دراســــي 
المنتمين إلى الفوج نفســــه والملتحقين بالصــــف الســــابق  الطلبةعدد 

 .)t(من العام الدراسي المنصرم 
نوع 
 التوزيع

 حسب الجنس، المرحلة (الصف).

 التفسير
المرتفع إلى الفعالية الداخلية للنظام التعليمي، وقدرته يشــــير المعدل 

 .الطلبةعلى تفويج 

 القيود
د الســــــــلطاُت التعليمية االنتقاَل التلقائيَّ بهدف التعامل مع  قد ُتحدِّ
قدرة الصــفوف المحددة على االســتيعاب، لذا وجب الحذر عند تفســير 

 هذا المؤشر، وبخاصة عند المقارنة للنظم التعليمية.
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اسم 
 المؤشر

معدل طالب لمعلم 
 (عضو هيئة تدريس)

 3 الرقم المدخالت العنصر

 التعريف
لكل معلم (عضــــو هيئة تدريس) في مســــتوى  الطلبةمتوســــط عدد 

 تعليمي محدد في عام دراسي معين.

 الغرض

ُيســتخدم هذا المؤشــر في قياس مســتوى مدخالت الموارد البشــرية، 
. وتقارن نســــــــبة الطلبةمع أعداد  من حيث عدد المعلمين بالمقارنة

إلى المعلمين عادة بالمعايير الســائدة على المســتوى الوطني  الطلبة
لكل معلم بكل مســـــتوى تعليمي أو نوع من  الطلبةعدد يخصُّ  فيما

 أنواع التعليم.
البيانات 
 المطلوبة

في المســـتوى التعليمي، أعداد المعلمين (أعضـــاء هيئة  الطلبةأعداد 
 المستوى التعليمي نفسه. التدريس) في

مصادر 
 البيانات

 وزارة التعليم / التعليم العالي.

طريقة 
 الحساب

المســــجلين في مســــتوى تعليمي محدد  الطلبةيقســــم إجمالي عدد 
 على عدد المعلمين في المستوى التعليمي نفسه.

نوع 
 التوزيع

 حسب الجنس، المرحلة التعليمية.

 التفسير
م عدًدا كبييشير المعدل المرتفع إل ن ا مرً ــــــى أن على كل معلم أن ُيعلِّ

ي مقــدار االهتمــام الــذي يحظى بــه الطلبــة ، وهــذا مــا يؤدي إلى تــدنِّ
 الطالب من المعلم.

 القيود

نوعية في العوامل التي قد تؤثر  الحســــبان المؤشــــر ال يأخذ في هذا
والتدريب  مثل االختالفات في مؤهالت المعلمين، م،ــــــّ التعل /التعليم

ــــــــــــــوالخب تربوي،ال  والمواد التعليمية، ووضـــــــع وطرق التدريس، رات،ـ
 .ونوعية الفصول الدراسية
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اسم 
 المؤشر

معدل الكثافة الطالبية 
 في الفصل 

 (حجم الفصل)
 4 الرقم المدخالت العنصر

 التعريف
المســـــجلين في الفصـــــل الواحد في مســـــتوى  الطلبةمتوســـــط عدد 
 تعليمي معين.

 الغرض

لذينالفعلي للطالب  دالعدتعّرف  من قبل معلم  تدريســــــــهميتمُّ  ا
حجم الصـــــفوف الدراســـــية من أبرز  واحد، حيث ُيعدُّ  معتمد في صـــــّف 

تي تواجه قطاع التعليم في العالم العربي، وهي نتيجة ـــــالالمشكالت 
مباشــــــــرة لضــــــــعف االســــــــتثمار في هذا القطاع، وقّلة عدد المباني 

ّية المتوافرة في بعض البلدا ة مباني المدارس المدرســــــــ ن، وبخاصــــــــّ
 الحكومية.

البيانات 
 المطلوبة

 ، أعداد الصفوف.الطلبةأعداد 

مصادر 
 البيانات

 وزارة التعليم.

طريقة 
 الحساب

المقيدين في مســــــــتوى تعليمي محدد على  الطلبةعدد  قســــــــمة
 التعليمي نفسه. للمستوى إجمالي عدد الفصول

نوع 
 التوزيع

 يمية.والمرحلة التعل ،حسب الجنس

 التفسير
كبر حجم الصــــــــف الدراســــــــي قد يؤدي إلى حرمان بعض الطلبة من 
المشــاركة في الحصــة الدراســية، بســبب كثرة عدد الطلبة في الصــف 

 الواحد.
 .ال يوجد القيود
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اسم 
 المؤشر

معدل سنوات الدراسة 
 المتوقعة

 5 الرقم العمليات العنصر

 التعريف

 االلتحاق يتوقع لطفل في ســـــــنِّ إجمالي عدد ســـــــنوات التعليم التي 
بالتعليم أن يمضـــيها في التعليم، بما في ذلك ســـنوات اإلعادة، على 

تراض بقاء أنماط معدالت االلتحاق حسب الفئات العمرية كما هي ـاف
 طيلة حياة الطفل.

 الغرض
ــــــــــإظهار المســـتوى العام لتطور النظام التعلي مي من حيث متوســـط ـ

ـــــــــــعدد ســــنوات الدراســــة ال ـــــــــــفرها النظام التعليتي يوـ مي للســــكان ـ
 المؤهلين، بما في ذلك الذين لم يلتحقوا بالتعليم على اإلطالق.

البيانات 
 المطلوبة

، وعدد المقيدين غير المحددة أعمارهم عدد المقيدين حســـب الســـنِّ 
في جميع مســــــتويات التعليم، أعداد الســــــكان حســــــب الفئة العمرية 

في جميع مســـــــتويات  نِّ األحادية، أو نســـــــب االلتحاق حســـــــب الســـــــ
 التعليم.

مصادر 
 البيانات

 وزارة التعليم، اإلحصاءات العامة.

طريقة 
 الحساب

عوا حسب العمر على  قسمة عدد المقيدين (الملتحقين) الذين لم ُيوزَّ
ــــــــً عدد الملتحقين حسب المستوى التعليمي المقيدين فيه، مضروب ا ـ

افة الناتج إلى في مدة الدراســـة في ذلك المســـتوى التعليمي، وإضـــ
 مجموع نسب االلتحاق حسب العمر.

نوع 
 التوزيع

 حسب الجنس.

 التفسير
ة مد األطفاليشـــــير االرتفاع النســـــبي لهذا المؤشـــــر إلى احتمال بقاء 

أطول في التعليم، كما يشير إلى ارتفاع نسب البقاء في الدراسة في 
 إطار النظام التعليمي.

 القيود
لدول بســــــــبب تفاوت نوعية يجب توخي الحذر عند المقار نات بين ا

 فيالتعليم ومدة العام الدراسي، إضافة الى أن هذا المؤشر ال يأخذ 
 التأثيرات الناتجة عن اإلعادة.الحسبان 
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اسم 
 المؤشر

 6 الرقم العمليات العنصر معدل البقاء في الدراسة

 التعريف

 ىبالصـــف األول من مســـتوالتحق المنتمين إلى فوج  الطلبةنســـبة 
ــــدائيــــة مثًال  ــــذين يصــــــــلون إلى تعليمي معين  (المرحلــــة االبت ) وال

س الســـــاد –الصـــــفوف المتتالية (أو إلى نهاية المســـــتوى التعليمي 
 االبتدائي مثًال)

 الغرض
تقييم الكفـــاءة الـــداخليـــة للنظـــام التعليمي من حيـــث قـــدرتـــه على 

ة (الفوج) في الدراســـ الطلبةفيه، ووضـــعية بقاء  الطلبةبقاء على اإل
 من صف إلى صف آخر، ومعدالت التسرب حسب الصفوف. 

البيانات 
 المطلوبة

دين) حســـــب الصـــــفوف خالل عامين  الطلبةعدد  المســـــجلين (المقيَّ
، عدد المعيدين حسب الصفوف للعام )t+1(و ) (tدراسيين متتاليين 

 .)t+1(الدراسي 
مصادر 
 البيانات

 وزارة التعليم.

طريقة 
 الحساب

المنتمين لفوج معين في مســــــــتوى تعليمي  ةالطلبقســــــــمة عدد 
عدد  لذين يبلغون الصــــــــفوف المتعاقبة على  ي ف الطلبةمعين، وا

ـــــــً (الذين سجلوا مع الطلبةالفوج األصلي من  ا في الصف األول من ـ
 المستوى التعليمي) ، وضرب الناتج في مئة.

 حسب الجنس، المرحلة التعليمية. نوع التوزيع

 التفسير
مرتفع على مســـــــتوى إبقاء عاٍل ونســـــــب متدنية من يدل المعدل ال

ــــــــــــــالتســـــــرب، مع التمي يز بين معدل البقاء في الدراســـــــة، مع إعادة ـ
 إعادة صفوف.ومن دون صفوف 

 القيود
عدد من  هذا المعدل يعتمد على تحليل األفواج التي تعتمد على 
االفتراضات، كبقاء معدالت التدفق ثابتة خالل مدة الحياة الدراسية 

 ج.للفو
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اسم 
 المؤشر

 7 الرقم العمليات العنصر نسبة اإلعادة

 التعريف
المعيدين في صـــــف دراســـــي معين وفي عام دراســـــي  الطلبةعدد 

ـــمحدد، مع بًرا عنه كنسبة مئوية في الصف ذاته في العام الدراسي ـ
 ابق.الّس 

 الغرض
ونماذجها حســـب الصـــفوف بوصـــفها جزًءا  الطلبةقياس مدى إعادة 

 الداخلية للنظام التعليمي. من الكفاءة

البيانات 
 المطلوبة

المعيدين والمقيدين حســـــــب الصـــــــف للعام الدراســـــــي  الطلبةعدد 
 نفسه.

مصادر 
 البيانات

 وزارة التعليم.

طريقة 
 الحساب

المعيدين لصــــــــف دراســــــــي معين في العام  الطلبةقســــــــمة عدد 
المقيدين بالصــــــف نفســــــه في  الطلبةالدراســــــي المعين على عدد 

 ا في مئة.ًـ م الدراسي نفسه مضروبالعا
 حسب الجنس، المرحلة التعليمية. نوع التوزيع

 التفسير
متعلقة بإعادة الصـــــــفوف، مشـــــــكالت يعكس ارتفاع هذه النســـــــبة 

 تضعف من الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي.

 إن وجدت.باإلعادة االطالع على سياسات التعليم المتعلقة  القيود
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اسم 
 المؤشر

 8 الرقم العمليات العنصر عدل التسربم

 التعريف
الذين يغادرون النظام التعليمي دون إكمالهم للصـــف  الطلبةنســـبة 

 الذين يدرسون فيه، في عام دراسي محدد.

 الغرض

من فوج معين من المدرســــــــة/الكلية  الطلبةقياس ظاهرة تســــــــرب 
مي، ـعليتالكفاءة الداخلية للنظام الفي قبل إتمام دراستهم وتأثيرها 

ــــــُ كما ي ، بةالطلهذا المؤشر من المؤشرات الرئيسة لتحليل تدفق  عدُّ ـ
وتوقع معدالت التدفق من صــــــــف إلى صــــــــف آخر في إطار الدورة 

 التعليمية. 

البيانات 
 المطلوبة

بالصــــــــف في العام الدراســــــــي  عدد المقيدين )t(عدد الملتحقين   ،
 .)t+1(والمعيدين لكل صف في العام الدراسي الذي يليه 

مصادر 
 البيانات

 وزارة التعليم.

طريقة 
 الحساب

ُيحسب معدل التسرب حسب الصف الدراسي بحسم مجموع معدل 
 .)100(الترفيع ومعدل اإلعادة من 

 حسب الجنس، المرحلة التعليمية. نوع التوزيع

 التفسير
تتعلق بالكفاءة الداخلية للنظام مشـــــــكالت يعكس المعدل المرتفع 

 التعليمي.

 قيودال
ــــــــً ينبغي توخي الحذر في تفسير هذا المؤشر، خصوص ا عند المقارنة ـ

 .بين نظم التعليم
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اسم 
 المؤشر

 9 الرقم العمليات العنصر معدل اإلتمام

 التعريف

الناجحين في نهاية مرحلة تعليمية معينة، بغض النظر  الطلبةعدد 
في  ةالطلببًرا عنه كنســـبة مئوية من إجمالي عدد ـــــــــــ، مععن الســـنِّ 

الرسمي إلنهاء تلك المرحلة في العام الدراسي نفسه. وُيعرف  السنِّ 
اأيض–هذا المؤشر  ـــً بأنه " معدل القيد اإلجمالي بالسنة األخيرة من  -ـ

 المرحلة التعليمية".

 الغرض
ن أنهوا المراحل التعليمية المختلفة بنجاح، ومن ثم ـــــــــَ نسب م تعّرف

 يمي.قياس الكفاءة الداخلية للنظام التعل

البيانات 
 المطلوبة

الناجحين في نهاية المرحلة التعليمية في العام  الطلبةإجمالي عدد 
النظامي إلنهاء المرحلة  ، إجمالي عدد السكان في السنِّ )t(الدراسي 
 التعليمية.

مصادر 
 البيانات

 وزارة التعليم، اإلحصاءات العامة.

طريقة 
 الحساب

في نهاية المرحلة التعليمية  الناجحين الطلبةقســــــــمة إجمالي عدد 
لدراســــــــي  عدد الســــــــكان في الســــــــنِّ  ) t(في العام ا  على إجمالي 

 النظامي إلنهاء المرحلة التعليمية، مضروًبا في مئة.
 حسب المرحلة، والجنس. نوع التوزيع

 التفسير
يدل على جودة التعليم في  نة  ارتفاع المعدل لمرحلة تعليمية معي

ضــــــه فيعكس مشــــــكالت التســــــرب واإلعادة تلك المرحلة، أما انخفا
 والهدر في التعليم.

 القيود

الذين  الطلبةبســــــبب التحاق  )%100(يمكن أن تتجاوز هذه النســــــبة 
الــــذين لم يبلغوا العمر  الطلبــــةتخطوا العمر المــــدرســــــــي المقرر و

متأخرة أو  المدرســــــــي المقرر بمدارس المرحلة التعليمية في ســــــــنِّ 
 م الصفوف.مبكرة و / أو بسبب إعادته
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اسم 
 المؤشر

نسبة المعلمين 
 المدربين

 10 الرقم المدخالت العنصر

 التعريف

األدنى من البرامج التــدريبيــة (قبــل  المعلمون الحــاصــــــــلون على الحــدِّ 
ـــــــــــــــ) الأثنائهاالخدمة أو  تي تنظمها وتشــــــــترطها الجهات التعلييمية ـ

ــــــــلمستوى تعلي دد ع مي معين، معبًرا عنه كنسبة مئوية من إجماليـ
 المعلمين في ذلك المستوى التعليمي.

 الغرض
قيـــاس مـــدى التحـــاق المعلمين بهـــذه البرامج التـــدريبيـــة، ويعكس 

 المستوى العام لجودة رأس المال البشري المستثمر في التعليم.

البيانات 
 المطلوبة

إجمالي عدد المعلمين في مســـــتوى تعليمي معين حســـــب أوضـــــاع 
 البرامج التدريبية.

مصادر 
 لبياناتا

 وزراة التعليم.

طريقة 
 الحساب

برامج ـــــــــــــــقســــــمة عدد المعلمين الحاصــــــلين على الحد األدنى من ال
) التي تنظمها وتشــــترطها الســــلطات أثنائهاالتدريبية (قبل الخدمة أو 

التعليمية لمســــــــتوى تعليمي معين على إجمالي عدد المعلمين في 
 ذلك المستوى التعليمي، مضروًبا في مئة.

نوع 
 توزيعال

 حسب المستوى التعليمي، والجنس.

 التفسير
تدل النسبة المرتفعة على توافر الكوادر البشرية المدربة، وعلى جودة 

 القوى العاملة في التعليم بعامة.

 .ال يوجد القيود
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اسم 
 المؤشر

 11 الرقم المخرجات العنصر معدل التخرج

 التعريف

ـــــــــــــــإجمــالي عــدد خريجي الصــــــــف األخ رحلــة التعليميــة (أو ير من المـ
ــالمستوى التعلي بًرا عنه كنسبة ـــبغض النظر عن أعمارهم، مع –مي) ـ

السكان ضمن العمر المقابل للتخرج من تلك  عدد مئوية من إجمالي
 المرحلة (أو المستوى). 

 الغرض
تحـــديـــد المســــــــتوى العـــام للتخرج من مرحلـــة تعليميـــة معينـــة (أو 

النظام التعليمي على  مســــــــتوى تعليمي محدد)، ويدل على قدرة
 .الطلبةتخريج 

ــــات  ــــان ــــي ــــب ال
 المطلوبة

ـــــــــــــــإجمــالي عــدد خريجي الصــــــــف األخ ير من المرحلــة التعليميــة (أو ـ
ــــــــــالمســـتوى التعلي مي)، إجمالي عدد الســـكان ضـــمن العمر المقابل ـ

 للتخرج من تلك المرحلة (أو المستوى). 

مصــــــــــــــــــادر 
 البيانات

 وزارة التعليم، اإلحصاءات العامة.

ة طـــــــريـــــــقـــــــ
 الحساب

ــــقسمة إجمالي عدد خريجي الصف األخ ير من المرحلة التعليمية (أو ـ
المستوى التعليمي) على إجمالي عدد السكان ضمن العمر المقابل 

 ا في مئة.ًـ للتخرج من تلك المرحلة (أو المستوى) مضروب
 حسب المرحلة التعليمية، المستوى التعليمي، والجنس. نوع التوزيع

 التفسير
لمعدالت المرتفعة إلى درجة عالية من التخريج، ومن ثم إلى تشــــــير ا

 كفاءة النظام التعليمي وقدرته على توفير الخريجين.

 أحياًنا. )%100(قد يتجاوز المعدل  القيود
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اسم 
 المؤشر

معدل التكافؤ بين الجنسين لنسبة 
 التخرج اإلجمالية

 12 الرقم المخرجات العنصر

 التعريف

خريجات من مرحلة تعليمية معينة خالل عام دراســـــي ال اإلناثنســـــبة 
ــــــــــً معين من إجمالي الســـكان ضـــمن العمر المقابل للتخرج، مقســـوم ا ـ

على نســبة الذكور الخريجين من إجمالي الســكان ضــمن العمر المقابل 
 للتخرج.

 الغرض
يقيس هذا المؤشـــر التقدم نحو تكافؤ الجنســـين في المشـــاركة و/أو 

ر. م المتاحة للذكوـــــّ ، مقارنة بفرص التعللإلناث م المتاحة ـــــّ فرص التعل
 وهو يعكس كذلك مستوى تعزيز وضع النساء في المجتمع.

البيانات 
 المطلوبة

من مرحلة تعليمية معينة  واإلناث إجمالي عدد الخريجين من الذكور 
 خالل عام دراسي معين، إجمالي السكان في العمر المقابل للتخرج.

مصادر 
 البيانات

 ة التعليم، اإلحصاءات العامة.وزار

طريقة 
 الحساب

على نســـبة التخرج لدى الذكور في اإلناث قســـمة نســـبة التخرج لدى 
 عام دراسي معين.

نوع 
 التوزيع

 حسب المرحلة التعليمية، المستوى التعليمي.

 التفسير
اإلناث ) إلى نسبة تخرج أعلى لدى 1.0بر من واحد (ـيشير المعدل األك

وتعزيز وضـــع النســـاء  لإلناث كور، ومن ثم مشـــاركة أكبر منها لدى الذ
 في المجتمع. 

 ال توجد. القيود
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اسم 
 المؤشر

معدل أداء الطلبة في االختبارات 
 التحصيلية الوطنية

 13 الرقم المخرجات العنصر

 في االختبارات التحصيلية الوطنية.  الطلبةمعدل درجات  التعريف

 الغرض
مي ـــ، ومن ثم تقييم المستوى التعليالطلبةلدى  مّـــ قياس نواتج التعل

 الداخلي من خالل أداء الطلبة في هذه االختبارات.

البيانات 
 المطلوبة

 في االختبارات التحصيلية الوطنية.  الطلبةنتائج 

مصادر 
 البيانات

 وزارة التعليم.

طريقة 
 الحساب

ا ًـــ ومسفي االختبارات التحصيلية الوطنية مق الطلبةمجموع معدالت 
المشــــاركين في هذه االختبارات، وضــــرب الناتج في  الطلبةعلى عدد 

 مئة.
نوع 
 التوزيع

 حسب الجنس، المستوى التعليمي.

 التفسير
الدراســـي، ومن ثم  الطلبةيشـــير ارتفاع المعدل إلى تحســـن مســـتوى 

 ارتفاع جودة التعليم.

 ال توجد. القيود
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اسم 
 المؤشر

األداء على مقياس  متوســط
في اختبـــارات   لريـــاضــــــــيـــاتا

 PISA  البيزا
 الرقم المخرجات العنصر

 14 
 أ -

 التعريف

ـــــج  ـــــات في البرنامـ ـــــة الرياضيـ ــار معرفـ ـــ ـــــي اختبـ ـــــة فـ متوسط أداء الطلبـ
 .PISAالدولــي لتقييــم الطلبــة 

وهي دراســـــة دولية تجرى كل ثالث ســـــنوات، تهدف إلى تقييم نظم 
لم، عن طريق اختبــار مهــارات ومعــارف التعليم في جميع أنحــاء العــا

 سنة. )15(البالغين من العمر  الطلبة

 الغرض

ـــــــــــــــ ( قياس مدى امتالك الطلبة في ســــــــنِّ  ســــــــنة) للمهارات  15الـ
والمعارف األســـــــاســـــــية في مجال الرياضـــــــيات، ومدى قدرتهم على 
اســــــــتنبـــاط مـــا يعرفونـــه، وتطبيق هـــذه المعرفـــة التي تعينهم على 

 المجتمع.في لفاعلة اكة رلمشاا

البيانات 
 المطلوبة

 معدل األداء.

مصادر 
 البيانات

 ).OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (

طريقة 
 الحساب

 .OECDحسب منهجية 

نوع 
 التوزيع

 حسب الجنس.

 التفسير
المتوســـط العالي للدولة يضـــعها في ترتيب أفضـــل بين الدول، وهذا 

 رفة الرياضيات.ما يدل على جودة مخرجات التعليم في مع

 ال توجد. القيود
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اسم 
 المؤشر

 مقياس على األداء متوسط
  في اختبارات البيزاالقراءة 

PISA 
 الرقم المخرجات العنصر

 14 - 
 ب

 التعريف

متوسط أداء الطلبــــــــة فــــــــي اختبــــــــار معرفــــــــة القــــراءة في البرنامــــــــج 
تجرى كل ثالث . وهي دراسة دولية PISAالدولــــــي لتقييــــــم الطلبــــــة 

ســـــــنوات، تهدف إلى تقييم نظم التعليم في جميع أنحاء العالم عن 
 سنة. )15(البالغين من العمر  الطلبةطريق اختبار مهارات ومعارف 

 الغرض

ـــــــــة في ســنِّ  ــــــــــ ـــــــــ ( قياس مدى امتالك الطلبـ ســنة) للمهارات  15الـ
ـــــى  ــم علـ ـــ ــدى قدرتهـ ـــ ــال القراءة، ومـ ـــ ـــــي مجـ والمعارف األساسية فـ

ـة اا ـذه المعرفـ ـق هـ ـ ـه وتطبي ـ ـا يعرفون ـ ـتنباط م تعينهم على لتي سـ
 المجتمع.لفاعلة في اكة رلمشاا

البيانات 
 المطلوبة

 معدل األداء.

مصادر 
 البيانات

 ).OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (

طريقة 
 الحساب

 .OECDحسب منهجية 

 حسب الجنس. نوع التوزيع

 التفسير
لعالي للدولة يضــعها في ترتيب أفضــل بين الدول، وهذا المتوســط ا

 ما يدل على جودة مخرجات التعليم في معرفة القراءة.

 ال توجد. القيود
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اسم 
 المؤشر

 مقياس على األداء متوسط
  في اختبارات البيزاالعلوم 

PISA 
 الرقم المخرجات العنصر

 14 - 
 ج

 التعريف

ر معرفــــــــة العــــلوم في البرنامــــــــج متوسط أداء الطلبــــــــة فــــــــي اختبــــــــا
. وهي دراسة دولية تجرى كل ثالث PISAالدولــــــي لتقييــــــم الطلبــــــة 

ســـــنوات، تهدف إلى تقييم نظم التعليم في جميع أنحاء العالم، عن 
 سنة. )15(البالغين من العمر  الطلبةطريق اختبار مهارات ومعارف 

 الغرض

ـــــــــة في ســنِّ  ــــــــــ ـــــــــ (ال قياس مدى امتالك الطلبـ ســنة) للمهارات  15ـ
ـــــى  ــم علـ ـــ ــدى قدرتهـ ـــ ــال العلوم، ومـ ـــ ـــــي مجـ والمعارف األساسية فـ

ـة ا ـذه المعرفـ ـق هـ ـ ـه، وتطبي ـ ـا يعرفون ـتنباط مـ تعينهم على لتي اسـ
 المجتمع.لفاعلة في اكة رلمشاا

البيانات 
 المطلوبة

 معدل األداء.

مصادر 
 البيانات

 ).OECD( منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

طريقة 
 الحساب

 .OECDحسب منهجية 

 حسب الجنس. نوع التوزيع

 التفسير
المتوســط العالي للدولة يضــعها في ترتيب أفضــل بين الدول، وهذا 

 ما يدل على جودة مخرجات التعليم في معرفة العلوم.

 ال توجد. القيود
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اسم 
 المؤشر

األداء على مقياس  متوسط
التيمز  في اختبارات  الرياضيات

TIMSS 
 الرقم المخرجات العنصر

 
15- 
 أ

 التعريف

متوسط أداء الطلبــــــــــــة في الرياضيات في دراسة التوجهات العالمية 
الرياضــــــيات. وهي دراســــــة عالمية دورية تجرى (كل أربع وفي العلوم 

سنوات) على مستوى الدول، لدراسة التوجهات العالمية في العلوم 
ين في  لطلبةاتقييم  والرياضيات. ويتمُّ  والثامن  ياالبتدائ الرابعالصفـــــِّ
 ). /اإلعدادي(الثاني المتوسط

 الغرض
ـــم تحصيل الطلبة في الرياضيات، وتقييم  ـــة لتقييـ ـــارات عالميـ أداة اختبـ
فعالية تعليم الرياضـــيات في مدارس الدول المشـــاركة على مســـتوى 

 العالم. 

البيانات 
 المطلوبة

 معدل األداء.

مصادر 
 تالبيانا

 ).IEAالجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (

طريقة 
 الحساب

 .IEAحسب منهجية 

نوع 
 التوزيع

 حسب الجنس، والصف.

 التفسير
المتوســـط العالي للدولة يضـــعها في ترتيب أفضـــل بين الدول، وهذا 

 ما يدل على جودة مخرجات التعليم في معرفة الرياضيات.

 ال توجد. القيود
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اسم 
 شرالمؤ

 األداء على مقياس متوسط
في اختبارات التيمز العلوم 
TIMSS 

 الرقم المخرجات العنصر
 15- 

 ب

 التعريف

متوسط أداء الطلبــة فــي العلوم في دراسة التوجهات العالمية في 
كل أربع والعلوم  ية تجرى ( عالمية دور يات. وهي دراســـــــــة  ياضــــــــ الر

المية في العلوم سنوات) على مستوى الدول لدراسة التوجهات الع
ين في  الطلبةوالرياضيات. ويتم تقييم  ــــــــِّ الثاني الرابع و الثامن (الصفـ

 ). /اإلعداديالمتوسط

 الغرض
أداة اختبــــــارات عالميــــــة لتقييــــــم تحصيل الطلبة في العلوم، وتقييم 
فعالية تعليم العلوم في مدارس الدول المشـــــــاركة على مســـــــتوى 

 .العالم

البيانات 
 المطلوبة

 ل األداء.معد

مصادر 
 البيانات

 ).IEAالجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (

طريقة 
 الحساب

 .IEAحسب منهجية 

 حسب الجنس، والصف. نوع التوزيع

 التفسير
المتوسط العالي للدولة يضعها في ترتيب أفضل بين الدول، وهذا 

 .ما يدل على جودة مخرجات التعليم في معرفة العلوم

 ال توجد. القيود
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اسم 
 المؤشر

األداء على مقياس  متوسط
في اختبارات البيرلز   القراءة

)PIRLS( 
 16 الرقم المخرجات العنصر

 التعريف
متوســــــط درجة القراءة للطالب في الدراســــــة الدولية لقياس مدى 

م مرة كل خمس سنوات.  تقدم القراءة في العالم، التي ُتَنظَّ

 الغرض

بــــاللغــــة األم لــــدى طالب الصــــــــف الرابع قيــــاس مهــــارات القراءة 
مســـتوى هذه الشـــريحة في مهارات القراءة تعّرف االبتدائي، بهدف 

، ومن ثم العمل لديهاالمختلفة، وتحديد جوانب القوة والضــــــــعف 
على تطوير تلــك المهــارات، واالرتقــاء بهــا بمــا يحقق الوصــــــــول إلى 

بة نســــــ تعّرفاألهداف المرســــــومة حســــــب معايير القراءة، وكذلك 
 والذكور. اإلناثالفروق بين أداء 

البيانات 
 المطلوبة

 معدل األداء.

مصادر 
 البيانات

 ).IEA( الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي

طريقة 
 الحساب

 .)IEA(حسب منهجية 

 حسب الجنس. نوع التوزيع

 التفسير

ة لدى  مؤشـــر مادي وملموس حول مدى تطّور القراءة بصـــفة خاصـــّ
ف الّرابع؛ ومن ثم تحديد مســــــــتوى الّتعليم في الّدولة، طلبة الصــــــــّ 

 وهذا ما يعّزز مخرجاته التربوية، مقارنة بالمستويات العالمية األخرى.
 ويشير المتوسط العالي إلى جودة التعليم.

 ال توجد. القيود
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