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 مقدمة
 

هو تقديم مجموعة من في التعليم ز ّـ اإلقليمي للجودة والتمي أهداف المركزمن أبرز 
التعليمي تســهم في قياس ومتابعة جودة  في المجالالمؤشــرات والمعايير الدولية 

ار صـــانعي القرراســـمي الســـياســـات والتعليم في الوطن العربي بطرق علمية تســـاعد 
افة باإلضــ .على معرفة جوانب الضــعف والقوة في أنظمتهم التعليمية وتشــخيصــها

يانات تعليمية ومؤشـــــــرات إحصـــــــائية ذات جودة عالية تســـــــاعدهم على إلى تقديم ب
م، بما في ذلك الجوانب التي تحتاج ّـــ هم العوامل المؤثرة في جودة التعليم والتعلَـــ ف

لنظام اوإمكانات إلى تطوير، إضــــــــافة إلى تقييم المبادرات التعليمية، وتنمية قدرات 
سياسات، ، وستراتيجياتاير وتعزيز في تطواإلسهام التعليمي وتطويرها، ليتمكن من 

 وآليات التقييم التعليمي. 
ها روافد منارة واحدراس ـــن التقدم العلمي والتقني للدول يعد نبأومما ال شك فيه 

اس مقي االقتصـــــادية نحو التنمية المســـــتدامة المطلوبة، ومن هذا المنطلق لم يعدّْ 
، الوطنية وحدهاللمعايير ا ــــــــــً على مدى التحسن والتطور وفق اجودة التعليم مقتصرً 

 أحـــدفضــــــــًال عن الـــدولي بـــات اإلقليمي ولكن األداء والمقـــارنـــة على المســــــــتوى 
لى إوذلك لتحديد النقاط التي تحتاج  ؛المؤشـــرات األســـاســـية للحكم على هذا النجاح

 في نطاق السياسات التعليمية للدول بشكل عام. تحسين وتطوير
 حداث نقلة نوعيةعليها السعي إللدول العربية أن لا ـــــــً بات جلي ةعلى هذه الرؤي وبناءً 

شــــــــاملة في تطوير النظام التعليمي لها والســــــــعي المســــــــتمر لمواكبته ومقارنته 
لدولية وقياس مؤشرات جودة األداء بطرق علمية صحيحة وتعديل المسار ابالمعايير 

ا بأول أوًال   لمتطلبات الميدان التعليمي واحتياجات سوق العمل.وفقـً
ــــــــــّ وفي ضـــوء هذا الحرص المتزايد يقدم المركز اإلقليمي للجودة والتمي ز العديد من ـ

التي تســـــــهم في توجيه مســـــــار تطوير التعليم وتقييم مخرجاته المهمة المؤشـــــــرات 
 السامية. أهدافها لتحقيق 
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 هداف األ
 

ا  ز لتأســـيس منظومة من المؤشـــرات ـــــــــــّ المركز اإلقليمي للجودة والتميمن ســـعيـــــــــــ�
التعليمية التي تســــــــهم في قياس ومتابعة جودة التعليم في الوطن العربي بطرق 

م في جودة التعلي"علمية مستندة إلى مجموعة من المؤشرات التعليمية، يأتي تقرير 
لمؤشــرات جودة التعليم محدًدا ليكون " إحصــائية ومقارناتالوطن العربي: مؤشــرات 

لعربي، يمكن من خالله وصـــــف وقياس ومتابعة حالة جودة التعليم في في الوطن ا
 ة، ويهدف هذاالتعليميلالرتقاء بمســـــــتوى األداء في مؤســـــــســـــــاتها الوطن العربي، 

 : التقرير إلى
 البيــــانــــات، وذلــــك من خالل لــــة جودة التعليم في الوطن العربيحــــا تعّرف   .1

 .العربية في مجموعة الدول التعليمجودة المتعلقة برقام األو
 وبيان أهم في الوطن العربي،التعليم  جودةة عن واقع يتقديم صــــــــورة حقيق .2

 النتائج المتوقعة.
نات .3 يا  الالزمة والمؤشــــــــرات المتعلقة بجودة التعليم، تقديم مجموعة من الب

ر والتي توضـــــح مكامن القوة والضـــــعف متخذي القرالراســـــمي الســـــياســـــات و
 . في الوطن العربي لتطوير التعليمواالحتياجات المختلفة 

 تعليم بين الدول العربية.مؤشرات جودة اللإجراء مقارنات إحصائية  .4
 وضـــــــع مجموعة من التوصـــــــيات التي تســـــــاعد في االرتقاء بالعملية التعليمية .5

 . وتطويرها

 
 منهجية ال
 

يانات وأرقام تمَّ  باع المنهج الوصــــــــفي التحليلي لب  التعليم فيجودة ومؤشــــــــرات ات
المســــتخدمة في البيانات واألرقام والمؤشــــرات تعريف أهم وســــيتمُّ ، الوطن العربي

بطريقة إحصــــائية  )م2015 – 2011خالل الســــنوات األحدث (واســــتعراضــــها التقرير، 
  البيانية.واألشكال مدعمة بالرسومات علمية 
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  البياناتمصادر 
 

  :فيمن مصادر مختلفة تتمثل الواردة في التقرير  البياناتالحصول على تمَّ 
 . معهد اليونسكو لإلحصاء -1
 . وزارات التعليم والمراكز اإلحصائية في مختلف دول الوطن العربي -2
 .العامة في مختلف دول الوطن العربياإلحصاءات مراكز   -3

 

 مرجعية البيانات
 

 )م2015 – 2011رة (ـالفتإلى  مؤشرات جودة التعليم في الوطن العربيتعود بيانات 
، والمراكز اإلحصـــــــائية في مختلف دول معهد اليونســـــــكو لإلحصـــــــاءفي  الموجودة

ا ، باســــتثناء الدول التي تتعرض الوطن العربي ـــــــــــً لبعض الظروف الســــياســــية غير حاليـ
 سوريا).، ليبيا ،اليمن ،المستقرة (العراق

 

 هيكلية التقرير
 

 ،إلى الملخص التنفيذي ومقدمة التقرير باإلضـــافةفصـــول،  أربعةيتضـــمن هذا التقرير 

 كما يلي: 

 : التعريف بمؤشرات جودة التعليم في الوطن العربيالفصل األول:  .1
ادقيقتفصـــــيًال يقدم هذا الفصـــــل  من خالل لمؤشـــــرات جودة التعليم  ـــــــــــــً

 ا وطريقة احتسابها والهدف منها. تعريفه
 :مؤشرات جودة التعليمالفصل الثاني:  .2

قيم مؤشـــــــرات الجودة في الدول العربية في جداول يقدم هذه الفصـــــــل 
 لنتائجها.تفسير ورسوم بيانية مع 

 :النتائج والتوصياتالفصل الثالث:  .3
ا يقدم هذا الفصل  ــــــــً ألهم النتائج التي تضمنها التقرير، باإلضافة استعراضـ

 على تلك النتائج. بناًء إلى وضع التوصيات 
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 الفصل األول

التعليم في الوطن  التعريف بمؤشرات جودة

 العربي
 .مفهوم الجودة في التعليم −
 .مؤشرات الجودة في التعليم −
 .دليل مؤشرات جودة التعليم −
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 مفهوم الجودة في التعليم
 

تمُّ يلكن ما الذي تعنيه الجودة؟ وكيف  –يتفق الجميع أن جودة التعليم شيء مهم 
ت دراسة هذا الموضوع بشكل كبير من قبل المنظمات الدولية ـَّ تعريفها؟ لقد تم
بما في ذلك  ،واالجتماعية االقتصاديةحجر أساسي للتنمية  باعتبارهالمعنية بالتعليم 

البنك الدولي ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبرنامج 
)، OECDوالتنمية ( االقتصادي )، ومنظمة التعاونUNDPاألمم المتحدة اإلنمائي (

 وقد نشرت كل هذه المنظمات تقارير حول هذا الموضوع.
مسألة جودة التعليم مركز الصدارة في الندوة الوزارية  اتخذتوفي المنطقة العربية، 

وإعالن الدوحة من أجل تعليم جيد للجميع.  م،2010العربية حول جودة التعليم عام 
أنشــــــــأ البنك الدولي ووزراء التربية والتعليم العرب مبادرة ، االجتماعاتونتيجة لهذه 
. ويهدف هذا ")ARAIEQالبرنامج العربي لتحســــــــين جودة التعليم (" :جديدة بعنوان

برعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  م2012البرنامج، الذي بدأ في عام 
 من خالل وواقعيتها ة)، لتحســــــــين نوعية الخدمات التعليمية في المنطقالكســــــــو(

، وشـــــبكة من الخبراء، ومورد لألدوات بحوثتعاون إقليمي، فضـــــًال عن عمله كمركز 
لدولية ا االختباراتوالمعرفة الالزمة لصــــــناع القرار، أما بالنســــــبة للبنك الدولي، تعتبر 

عن جودة التعليم في مهمة مؤشرات  PIRLS، وTIMSS، وPISAللطالب من قبيل 
 الدول العربية.

تشــــــــير الجودة في المجــال التعليمي إلى مجموعــة من المعــايير واإلجراءات يهــدف 
ت التعليمي، وتشــير كذلك إلى المواصــفاالمنتج تنفيذها إلى التحســين المســتمر في 

 تتحقق من واألنشــــــطة التي وفي العملياتالمنتج في هذا  والخصــــــائص المتوقعة
تســــاعد المؤســــســــات  تكاملةوأســــاليب مأدوات توافر خاللها تلك المواصــــفات مع 
 مرضية.التعليمية على تحقيق نتائج 

إرضــــــــاء  أنهاب) Taylor & Hillمن (وتعني الجودة في مجال التعليم كما عّرفها كل 
متطلباته الحالية والمســـــــتقبلية وتحقيقها ســـــــواء كانوا زبائن داخليين وتعّرف الزبون 

والمؤســــــــســــــــات التي ســــــــيعمل بها كالطالب والمعلمين أو خارجيين كأولياء األمور 
إضـــافة إلى التحســـين اليومي المســـتمر لتأكيد تطابق المواصـــفات  ،الخريج مســـتقبًال 

 والمعايير التي تحددها متطلبات الزبائن.
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 مجموعة من العوامل في مدخالتويمكن النظر الى الجودة في التعليم على انها 
خدمات تحقق الرضــــــــا  يتم من خاللها النظام التعليمي وعملياته ومخرجاته تقديم 

ـــــــــّ الت  ة.الضــمنيوام لألعضــاء الداخلين والخارجين من خالل تحقيق توقعاتهم الصــريحة ـ
مجموعة من المؤشــــرات التعليمية المتعلقة بجودة إلى التوصــــل على ذلك تمَّ وبناًء 

 ج المدخالت والعمليات والمخرجات على النحو التالي:ذالتعليم وفق نمو
 

 

 

 الجودة في التعليممؤشرات 
 

مَّ تللتوصـــــل الى مجموعة من المؤشـــــرات التعليمية التي تقيس الجودة في التعليم 
البحث في جميع المؤشــرات التعليمية التي تصــدرها المنظمات الدولية في تقاريرها 

عرضـــــــها ومناقشـــــــتها في وتمَّ لمؤشـــــــرات جودة التعليم، أولية والخروج بمجموعة 
بما في ذلك خبراء  ،جموعة من الخبراء في مجال التعليمورشة عمل خاصة حضرها م

من معهد اليونسكو لإلحصاء، بغرض التوصل واالتفاق على مجموعة من المؤشرات 
ــــائج تلــــك  ــــة التي تقيس جودة التعليم في الوطن العربي. وخلصـــــــــــت نت التعليمي

للتعرف على جودة التعليم في الوطن مؤشــــــــًرا  )16(اســــــــتخدام إلى المناقشــــــــات 
 عربي، وهي:ال
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 مالحظات المؤشر 
  نسبة االلتحاق اإلجمالية برياض األطفال 1
  معدل الترفيع (التقدم) 2
  معدل طالب لمعلم (أو عضو هيئة تدريس) 3

 معدل الكثافة الطالبية في الفصل (حجم الفصل) 4
ذا لهبيانات تتوافر ال 

 المؤشر
  معدل سنوات الدراسة المتوقعة 5
  البقاء في الدراسةمعدل  6
  نسبة اإلعادة 7
  معدل التسرب 8
  معدل اإلتمام 9

  نسبة المعلمين المدربين 10
  معدل التخرج 11
  معدل التكافؤ بين الجنسين لنسبة التخرج اإلجمالية 12

 معدل أداء الطلبة في االختبارات التحصيلية 13
ذا لهبيانات تتوافر ال 

 المؤشر

14 
 في األداء على مقياس العلوم والرياضياتمتوسط 

 زّـ اختبارات التمي
 

15 
والرياضيات العلوم  متوسط األداء على مقياس

 اختبارات البيزا فيوالقراءة 
 

16 
اختبارات  في القراءة متوسط األداء على مقياس

 البيرلز
 

 

 دليل مؤشرات جودة التعليم
ا  دليل مؤشرات "تمَّ إعداد هم مشترك لهذه المؤشرات َـ من المركز على وجود فحرصـً

، يتضــــمن التعريف ةلكل مؤشــــر على حد وصــــف دقيقجودة التعليم" بغرض تقديم 
بالمؤشـــــر، والغرض منه، والبيانات المطلوبة لحســـــابه ومصـــــادرها، وطريقة حســـــاب 

 مَّ تالقيود الالزم معرفتها عند تفســـــير نتيجته. إضـــــافة إلى المؤشـــــر وتفســـــير نتائجه، 
 .وضع الدليل في الملحق
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 الفصل الثاني
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 في رياض االطفال حسب الجنس والدولة ونالمقيد 
 
في ) أعداد الطالب المقيدين في رياض االطفال حسب الجنس 1ن الجدول رقم (ّـ يبي

الــدول العربيــة. ويالحظ من خالل الجــدول ان المغرب احتلــت المرتبــة مجموعــة من 
لديها حيث بلغ  م2015 عاماالولى في  ، شــــــــكلت طفًال )729,676(عدد األطفال 

، م2012 عام طفل )682,701، فيما كان عددهم (أطفال  )316,929(منهم اإلناث 
يها عدد األطفال لدوجاءت المملكة العربية الســــــــعودية في المرتبة الثانية حيث بلغ 

 )330,359(إلى وارتفعــت أعــدادهم لتصـــــــــل م، 2011عــام في  أطفــال )209,508(
نصــــــــفهم، وفي المرتبة الثالثة  من ما يقرباإلناث شــــــــكلت  .م2015 عامفي  طفًال 

بلغــت أطفــال، و ) 238,208(األطفــال اإلجمــالي لــديهــا حلــت تونس حيــث بلغ عــدد 
 .م2015 عاموذلك في  أطفال, )116,403منهم ( أعداد اإلناث

 الملتحقين في رياض االطفال لكل من (لبنان، أعداد األطفال بلغت أخرى من جهة 
ـــــــــــــــُ عوالكويــت، و، واألردنفلســــــــطين، و، واإلمــارات  م2015 عــامقطر) في ومــان، ـ

 طــفــًال  )42,615 ،75,395، 80,853، 118,386، 134,876، 155,483، 188,334(
حيث ألخيرة افيما جاءت كٌل من البحرين وجيبوتي في المرتبة قبل  وبالترتيب نفســـــه.

وتجــدر  .م2015 عــاموفي نفس الترتيــب لطفًال، ) 1,856)، (33,186( همبلغ عــدد
الصــــومال) لم والســــودان، ومصــــر، وجزر القمر، واإلشــــارة هنا الى أن كل من (الجزائر، 

  جزء منها.أو بياناتهم خالل كامل فترة الدراسة تتوافر 
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 (ذكر/ أنثى) والدولة حسب الجنس) م2015-2011(من خالل الفترة في مجموعة من الدول العربية المقيدين في رياض االطفال  األطفال أعداد): 1( رقم جدول

الدولة/ 
 عامال

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011

 إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور

 729,676 316,929 412,747 740,342 323,341 417,001 679,268 290,890 388,378 682,701 290,284 392,417 - - - المغرب

 330,359 165,950 164,409 305,517 168,719 136,798 246,385 149,302 97,083 241,831 - - 209,508 - - السعودية

 238,208 116,403 121,805 225,967 111,352 114,615 211,934 106,753 105,181 - - - - - - تونس

 188,334 90,858 97,476 208,750 100,627 108,123 172,404 83,235 89,169 158,873 76,969 81,904 154,168 74,845 79,323 لبنان

 155,483 75,964 79,519 165,533 80,389 85,144 145,401 70,805 74,596 135,051 65,421 69,630 130,575 63,595 66,980 اإلمارات

 134,876 65,402 69,474 127,440 63,069 64,371 111,582 54,318 57,264 96,772 47,037 49,735 95,725 46,426 49,299 فلسطين

 118,386 56,857 61,529 118,037 57,161 60,876 111,771 53,363 58,408 110,165 52,599 57,566 103,544 49,271 54,273 األردن

 80,853 39,032 41,821 81,783 39,861 41,922 83,044 40,398 42,646 82,209 40,146 42,063 77,884 38,294 39,590 الكويت

 75,395 37,189 38,206 - - - 58,500 29,066 29,434 56,679 27,835 28,844 56,464 27,716 28,748 عمان

 42,615 20,892 21,723 37,821 18,486 19,335 33,204 16,174 17,030 - - - 29,516 14,469 15,047 قطر

 36,182 19,905 16,277 11,136 6,215 4,921 - - - - - - - - - موريتانيا

 33,186 16,305 16,881 32,868 15,957 16,911 30,285 14,740 15,545 27,891 13,572 14,319 27,080 13,425 13,655 البحرين

 1,856 852 1,004 - - - - - - 1,595 794 801 1,857 907  4 جيبوتي

 -  -   -   - - - - 490,035 241,922 248,113 الجزائر

 - - - 13,478 6,852 6,626 14,836 7,473 7,363 - - - - - - جزر القمر

 - - - 1,176,597 564,817 611,780 934,920 445,895 489,025 938,572 447,408 491,164 911,779 434,432 477,347 مصر

 - - - - - - 927,379 525,350 402,029 816,074 390,556 425,518 749,981 378,482 371,499 السودان

 - - - - - - - - - - - - - - - الصومال

 
 اإلجمالي

1,444,824 1,383,784 3,038,116 1,653,961 1,452,621 3,348,413 1,767,970 1,887,762 3,760,913 1,688,423 1,556,846 3,245,269 1,142,871 1,022,538 2,165,409 
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 نسبة االلتحاق االجمالية لرياض االطفال  .1
 
ــــّ يبي في رياض االطفال اإلجمالية ) نسبة االلتحاق 1(رقم ) والشكل 2ن الجدول رقم (ـ

ـــــــــــــــّ الدول العربية.  ويتبي(ذكر /أنثى) في مجموعة من حســــــــب الجنس  ن من خالل ـ
) %83.7اســــتحوذت على أعلى نســــبة التحاق حيث بلغت (دولة اإلمارات الجدول أن 

)، فيما جاءت لبنان في المرتبة %2.0على الرغم من أن معدل االنخفاض الكلي بلغ (
). وحلت قطر %8.7بلغ ()، بمعدل انخفاض كلي %77.6الثانية حيث بلغت النســـــــبة (

من نت لكل )، وكا%9.9)، وبمعدل نمو كلي بلغ (%61.1الثالثة بنســـــبة (في المرتبة 
ــــــــــــــُ )، وع%56.9( المغرب  ).%52.2)، وفلســـــــطين (%53.4)، والبحرين (%55.6مان (ـ

) %44.0حيث كانت (كلية وعلى نفس الصــــعيد، احتلت الســــعودية أعلى نســــبة نمو 
في المركز ت ّـ ) وحل%17.4(اإلجمالية ترة الدراسة، فيما بلغت نسبة االلتحاق ـخالل ف

)، ولألردن %43.9لتونس (اإلجمالية اللتحاق بلغت نســــــــبة اأخرى العاشــــــــر. من جهة 
 عــامفي دولــة جيبوتي وذلــك  )%4.7قيمــة للمؤشــــــــر ( أدنيبلغــت  )، فيمــا32.2%(

 .م2015
 

83.7

77.6

61.1

56.9

55.6

53.4

52.2

43.9

32.2

17.4

10.6

4.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

االمارات
لبنان
قطر

المغرب
عمان

البحرین
فلسطین
تونس
االردن
ةالسعودی
اموریتانی
جیبوتي

م لعا في مجموعة من الدول العربية األطفالفي رياض اإلجمالية نسبة االلتحاق ): 1( رقم الشكل

 م2015



 

 14 

في مجموعة من الدول العربية اإلجمالية لألطفال في رياض األطفال ): نسبة االلتحاق 2(رقم جدول 
 حسب الدولة (%) م2015- 2011 الفترة منخالل 

الدولة/ 
 العام

 نسبة التغير الكلية معدل التغير السنوي 2015م 2014م 2013م 2012م 2011م

 %2.0- %0.5- 83.7 92.0 83.9 82.1 85.4 اإلمارات 
 %8.7- %2.2- 77.6 94.9 84.5 83.2 84.9 لبنان
 %9.9 %2.4 61.1 58.5 54.2 - 55.6 قطر

-  المغرب  57.7 55.9 59.2 56.9 * * 
-  50.1 52.3 54.3 عـُمان   55.6 0.5% 2.2% 

 %3.6 %0.9 53.4 55.2 52.7 50.5 51.5 البحرين
 %27.3 %6.2 52.2 50.7 45.6 40.6 41.0 فلسطين

-  تونس   -  41.2 42.8 43.9 * * 
 %3.2 %0.8 32.2 32.8 31.8 32.2 31.2 األردن 

 %44.0 %9.5 17.4 16.3 13.5 13.6 12.1 السعودية
-  موريتانيا   -   -   -  10.6 * * 
-  4.1 4.8 جيبوتي   -  4.7 -0.4% -1.6% 
-  79.2 الجزائر   -   -  - * * 

-  جزر القمر   -  23.1 20.5 - * * 
 * * - 30.3 24.6 25.1 24.8 مصر

-  81.0 الكويت   -   -  - * * 
-  42.1 37.4 34.7 السودان  - * * 
 * * - - - - - الصومال
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 )(اإلعداديةمعدل الترفيع الفعلي من المرحلة االبتدائية إلى المتوسطة .2
 (ذكور/إناث) كال الجنسين .أ

الجنسين  لكل منمعدل الترفيع الفعلي ) 2( رقم والشكل) 3ن الجــــــــــــــدول رقم (ـــــــّ يبيــــــــــــــ
 في عدد من الدول (اإلعدادية) المتوســطةالمرحلة إلى المرحلة االبتدائية (ذكر/أنثى) في 

). ويظهر من الجــدول أن قيمــة المؤشــــــــر بلغــت م2015 -2011( الفترة منخالل  العربيــة
، م2015) في ســـنة %76.2وانخفضـــت لتصـــل إلى ( ،م2011) في ســـنة %86.8لجيبوتي (

، م2014) في ســـــنة %99.0لتصـــــل إلى ( م2011) في ســـــنة %97.7(لدى الجزائر وبلغت 
) %99.9وارتفعت بشــــــكل طفيف ( ،م2011) في ســــــنة %99.8(لدى البحرين فيما كانت 

قطر، لبنان، فلســطين،  للدول:، وعلى نفس الصــعيد بلغت قيم المؤشــر م2014في ســنة 
وبنفس  م2014) في ســــنة %59.2( )،%94.6( )،%98.6( )،%99.5عودية، موريتانيا (الســــ

 .م2015الدول في عام ألغلبية البيانات تتوافر الترتيب، فيما لم 

 
من المرحلة االبتدائية  (ذكور /إناث) الجنسينلكل من ): معدل الترفيع الفعلي 3( رقم جدول

-2011(من  خالل الفترة في عدد من الدول العربية (اإلعدادية) إلى المرحلة المتوسطة
 )(%)م2015

 2015م 2014م 2013م 2012م 2011م /العامالدولة
 76.2 80.2 - - 86.8 جيبوتي
 - 99.0 98.5 98.5 97.7 الجزائر
 - 99.9 99.9 99.9 99.8 البحرين
 - 89.4 98.3 98.3 96.3 لبنان

 - 59.2 - - 57.5 موريتانيا
 - 98.6 97.9 97.9 98.3 فلسطين

 - 99.5 99.7 99.7 - قطر
 - 94.6 99.3 99.3 96.8 السعودية

 - - 99.7 99.7 99.6 عـُمان 
 - - 90.4 90.4 88.6 المغرب
 - - 98.3 98.3 99.4 الكويت
 - - 95.9 95.9 94.0 السودان
 - - 92.8 92.8 - تونس

 - - 98.4 98.4 99.4 اإلمارات 
 - - - - - الصومال 

 - - - - - جزر القمر
 - - - - - مصر

 - - - - - األردن 
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رحلة إلى الممن المرحلة االبتدائية (ذكور/إناث) الجنسين لكل من معدل الترفيع الفعلي  ):2( رقم الشكل

 م2014لعام في عدد من الدول العربية المتوسطة (اإلعدادية) 
 اإلناث  .ب

إلى المرحلة ) معدل الترفيع الفعلي لإلناث من المرحلة االبتدائية 4ن الجــــــــدول رقم (ــــّ يبيــــــــ
عدد من الدول العربية خالل الفترة (اإلعدادية) المتوســــــــطة  ). م2015 -2011( منفي 

 ،م2011) في ســــــــنة %80.6جيبوتي (دى ويظهر من الجدول أن قيمة المؤشــــــــر بلغت ل
) في %100.0(لدى السعودية ، وبلغت م2015في سنة ) %74.9وانخفضت لتصل إلى (

وارتفعت  ،م2011) في ســــــنة %99.8لبحرين (دى اترة ونهايتها، فيما كانت لـــــــــــــــبداية الف
) في ســنة %100.0فلســطين (دى ، وكانت لم2014) في ســنة %100.0بشــكل طفيف (

ا وريتانيقطر، الجزائر،  لبنان، م: ، وعلى نفس الصــــــــعيد بلغت قيم المؤشــــــــر للدولم2014
 وبنفس الترتيب. م2014في سنة  )55.9%( )،89.7%( )،98.0%( )،99.0%(
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إلى المرحلة المتوسطة معدل الترفيع الفعلي لإلناث من المرحلة االبتدائية  ):4( رقم جدول
 )%( )م2015-2011(خالل الفترة من   ) في عدد من الدول العربية(اإلعدادية

 
 2015م 2014م 2013م 2012م 2011م /العامالدولة

 74.9 78.7 - - 80.6 جيبوتي
 - 100.0 100.0 100.0 100.0 السعودية
 - 100.0 99.9 99.9 99.8 البحرين
 - 100.0 99.1 99.1 96.6 فلسطين
 - 99.0 100.0 100.0 - قطر
 - 98.0 97.0 97.0 95.3 الجزائر
 - 89.7 99.3 99.3 97.3 لبنان

 - 55.9 - - 54.0 موريتانيا
 - - 100.0 100.0 100.0 عـُمان 

 - - 99.7 99.7 100.0 الكويت
 - - 97.3 97.3 94.1 السودان
 - - 94.8 94.8 - تونس

 - - 98.7 98.7 100.0 اإلمارات 
 - - 86.8 86.8 84.5 المغرب

 - - - - - الصومال 
 - - - - - جزر القمر

 
 ذكورال .ج

 إلى المرحلة) معدل الترفيع الفعلي للذكور من المرحلة االبتدائية 5ن الجــــــدول رقم (ـــّ يبيــــــ
ية (اإلعدادية) المتوســــــــطة  لدول العرب عدد من ا ) م2015 -2011(خالل الفترة من في 

 ،م2011) في ســــــــنة %92.6جيبوتي (دى ويظهر من الجدول أن قيمة المؤشــــــــر بلغت ل
) في %100.0لجزائر (دى ا، وبلغت لم2015) في ســــــنة %77.2وانخفضــــــت لتصــــــل إلى (

،  وبلغت قيمة م2014) في ســــــــنة %100.0قطر (دى بداية الفترة ونهايتها، فيما كانت ل
فلســــطين دى ترة ونهايتها، وكانت لــــــــــــ) في  بداية الف%99.8لبحرين من (دى االمؤشــــر  ل

، وانخفضـــــت م2014) في %97.4( إلى وانخفضـــــت لتصـــــل ،م2011) في ســـــنة 99.9%(
) في %89.7لتصــــل إلى ( م2011) في ســــنة %93.6ة المؤشــــر في الســــعودية من (قيم

 م.2014) في سنة %89.0لبنان (دى ، وكانت ل2014سنة 
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 طةالمتوس إلى المرحلة): معدل الترفيع الفعلي للذكور من المرحلة االبتدائية 5( رقم جدول
 )%( )م2015-2011( خالل الفترة من في عدد من الدول العربية

 
 2015م 2014م 2013م 2012م 2011م / العامالدولة

 77.2 81.5 - - 92.6 جيبوتي
 - 100.0 100.0 100.0 100.0 الجزائر
 - 100.0 99.4 99.4 .. قطر
 - 99.8 100.0 100.0 99.8 البحرين
 - 97.4 96.9 96.9 99.9 فلسطين
 - 89.7 98.6 98.6 93.6 السعودية

 - 89.0 97.4 97.4 95.4 لبنان
 - 62.6 - - 61.0 موريتانيا
 - - 97.0 97.0 98.7 الكويت
 - - 93.7 93.7 92.3 المغرب

 - - 99.4 99.4 99.3 عـُمان 
 - - 94.6 94.6 94.0 السودان
 - - 90.8 90.8 .. تونس

 - - 98.1 98.1 98.9 اإلمارات 
 - - - - - الصومال 

 - - - - - جزر القمر
 - - - - - مصر

 - - - - - األردن 

 
 
 (أو عضو هيئة تدريس)معدل طالب لكل معلم  .3
 لمرحلة االبتدائيةا .أ

المرحلة االبتدائية  معلم فيطالب إلــــــى  معدل) 3( رقم والشكل )6ــــــن الجــــــدول رقم (ّـــ يبي
ــــرة ( ـــــ من الدول العربية. ويتبين من خالل الجدول أن في عدد ) م2015 – 2011خالل الفتـ

) طالب لكل معلم خالل كامل فترة 9( المعدل بلغ حيثاألول الكويت تصــــــــدرت المركز 
ا ) 11( بمعدلالثاني الدراســـة، فيما احتلت المملكة المركز  ــــــــــً ، وحلت قطر لكل معلمطالبـ

ا) طالب11حيث بلغت قيمة المؤشــــــــر ( الثالثفي المركز  ـــــــــــــــً  م2011 عامفي  لكل معلم ـ
ا )12وارتفعت إلى ( ) خالل فترة %3.1( وبمعدل ارتفاع كلي بلغ م2015 عامفي  طالبــــــــــــــً

 المقارنة.
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 خالل الفتــرةفي عدد من الدول العربية ): معدل طالب إلــى معلم في المرحلة االبتدائية 6( رقم جدول

 )م2015 – 2011( من

 نسبة التغير الكلية معدل التغير السنوي م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 /العامالدولة

 %2.3 %0.6 9 9 9 9 9 الكويت

 %1.0- %0.3- 11 11 11 11 11 السعودية

 %3.1 %0.8 12 11 10 10 11 قطر

 %3.2- %0.8- 12 12 12 12 12 البحرين

 %9.0- %2.3- 16 17 17 17 17 تونس

 %38.7 %8.5 24 19 16 18 17 اإلمارات 

 %2.4 %0.6 24 24 23 23 23 الجزائر 

 %6.4- %1.6- 24 24 24 24 26 فلسطين

 %2.0- %0.5- 26 26 26 26 26 المغرب

 %6.3- %1.6- 33 33 34 35 35 جيبوتي

 %8.9- %2.3- 36 34 35 40 39 موريتانيا

 * * -  - 28 -  28 جزر القمر

 * * - 23 23 -  -  مصر

 * * - 12 12 14 14 لبنان

 * * - - - - - األردن 

 * * - - - - - عـُمان 

 * * - - - - - الصومال

 * * - - - - - السودان
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لعام  في عدد من الدول العربية في المرحلة االبتدائية ): معدل طالب لكل معلم3( رقم الشكل

 م2015

 

 (اإلعدادية) المرحلة المتوسطة .ب

المرحلة  معلم فيطالب إلــــــــــــــى  معدل) 4(رقم والشكل ) 7ن الجــــــــــــــدول رقم (ـــــــّ يبيــــــــــــــ
ـــــــــرة (في عدد من الدول العربية  (المتوســطة)المتوســطة ــــــــــ . )م2015 – 2011خالل الفتـ

) طالب 10( المعدل بلغ حيثاألول  ويتضح من خالل الجدول أن المملكة تصدرت المركز 
 بمعدلالثاني في المركز ، فيما جاءت كل من البحرين وقطر م2015 عاملكل معلم في 

ا ) 11( حيث  الثالثاإلمارات في المركز  ، وحلت م2015 عام في لكل معلم وذلكطالبـــــــــــً
ا) طالب17بلغت قيمة المؤشـــر ( ــــــــــً . وفي الســـياق نفســـه بلغت قيمة عاملكل معلم في  ـ

وفي نفس الترتيب  ،)53، 28، 21موريتانيا، (فلســـــطين، جيبوتي،  :المؤشـــــر لكل من الدول
 .األخيرة  السنةعن  بياناتهاتتوافر باقي الدول العربية لم  بينما. م2015 عامل
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 في المرحلة المتوسطة لكل من الجنسين (ذكور وإناث)معلم إلى طالب  معدل): 7( رقم جدول

 )م2015 -2011(خالل الفترة من  لعدد من الدول العربية (اإلعدادية)

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 /العامالدولة
معدل التغير 

 السنوي
نسبة التغير 

 الكلية
 * * 10 11 10     السعودية

 %10.3- %2.7- 11 11 11 11 12 البحرين

 * * 11 11 10 10   قطر

 * * 17 -  -  -   - اإلمارات 

 %0.8 %0.2 21 21 21 21 21 فلسطين

 %11.3- %3.0- 28 29 30 32 32 جيبوتي

 %13.5 %3.2 53 52 57 -  47 موريتانيا

 * * - 11 11 -  15 جزر القمر

 * * - 17 17 -  -  مصر

 * * - -  -  8  - الكويت

 * * - 8 8 -  11 لبنان

 * * - - - - - الجزائر 

 * * - - - - - الصومال

 * * - - - - - األردن 

 * * - - - - - السودان

 * * - - - - - تونس

 * * - - - - - المغرب

 * * - - - - - عمان
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 م2015لعام  (اإلعدادية) في المرحلة المتوسطة ): معدل طالب لكل معلم4( رقم الشكل
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 المرحلة الثانوية .ج

ن   طالب إلــــــــى معلم في المرحلة االبتدائية معدل) 5( رقم والشكل) 8الجــــــــدول رقم (يبيــــّ
ـــرة  لعدد من الدول العربية ــــ ويتبين من خالل الجدول أن  .)م2015 – 2011(من خالل الفتـ

ــــــــــ) طالب لكل معلم خالل كامل ف9( المعدل حيث بلغاألول  رين تصـــدرت المركز البح ترة ـ
، فيما احتلت قطر المركز الثاني طالب )8( المعدل حيث بلغ م2012 عامعدا  الدراســـــة ما

 فيوحلت فلســطين  ســنتين من ســنوات المقارنة،آخر ) طالب لكل معلم في 10( بمعدل
ا) طالب18الثالث حيث بلغت قيمة المؤشــــــــر (المركز  ـــــــــــــــً ثم  م2011 عاملكل معلم في  ـ

ا )16انخفضت إلى ( ـــــــً ) خالل فترة %14.3( بلغ وبمعدل ارتفاع كلي م2015 عامفي  طالبـ
ا )17( وموريتانياوفي السياق نفسه بلغت قيمة المؤشر لكل من جيبوتي المقارنة.   طالبــــــــً

 .م2015 عاموفي نفس الترتيب ل
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 م2015لعام  لعدد من الدول العربية ): معدل طالب لكل معلم في المرحلة الثانوية5( رقم الشكل
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لعدد في المرحلة الثانوية  لكل من الجنسين (ذكور وإناث)طالب الى معلم  معدل): 8( رقم جدول
  )م2015 -2011(خالل الفترة من العربية من الدول 

 

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 عامالبلد/ ال
 التغيرمعدل 

 السنوي
 التغيرنسبة 

 الكلية
 %0.2 %0.1 9 9 9 8 9 البحرين

 * * 10 10 9 9 .. قطر

 * * 11  11 11 .. .. السعودية

 %14.3- %3.8- 16 17 17 18 18 فلسطين
 %22.1- %6.0- 17 20 20 20 22 جيبوتي
 * * 17 17 .. - - موريتانيا

 * * - 6 6 - - جزر القمر

 * * - - - - - الجزائر 

 * * - 12 - - - مصر

 * * - 9 9 - - األردن 

 * * - - - - - الكويت

 * * - 8 9 - 8 لبنان

 * * - - - - - المغرب

 * * - - - - - عـُمان 

 * * - - - - - الصومال

 * * - - 17 15 - السودان

 * * - - - - - تونس

 * * - - - - - اإلمارات 

 

 التعليم العالي .د

ــ ـــ ــدول رقم (ّـــ يبيـ ـــ ــى عضو هيئة تدريس  معدل) 6( رقم والشكل) 9ن الجـ ـــ لكل من طالب إلـ
ـــــــــــرةخالل  لعدد من الدول العربية التعليم العالي في الجنســــين (ذكور وإناث) ــــــــــــ  من الفتـ

 بلغ حيثاألول المركز  قطر تصــــــــدرتويتضــــــــح من خالل الجدول أن . \)م2015 – 2011(
) في 13ثم ارتفعت لتصــــــل إلى ( ،م2011 عام) طالب لكل عضــــــو تدريس في 9( المعدل

الثــاني في المركز )، فيمــا جــاءت البحرين %38.3بلغــت ( يوبنســــــــبــة نمو كل ،م2015عــام 
ا ) 15( بمعدل في المركز   ، وَحلت ُعمان م2015 عاملكل عضــــو هيئة تدريس في طالبـــــــــــــً

ا ) 18الثالث حيث بلغت قيمة المؤشر (  . عاملكل عضو هيئة تدريس لنفس الطالبـً
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ا ) 19(لإلمارات فيما بلغت قيمة المؤشر   م2011 عاملكل عضو هيئة تدريس في طالبـــــــــً
ا )18وانخفضـــت لتصـــل إلى ( وفي الســـياق ). %6.9غت (وبنســـبة انخفاض كلية بل طالبـــــــــــً

ا) طالب19الخامس حيث بلغت قيمة المؤشر (في المركز ت المملكة ّـــ نفسه حل ــً لكل عضو  ـ
ا ) 20وارتفعت لتصـــل إلى ( م2011 عامهيئة تدريس في  ــــــــــً وبنســـبة نمو كلية بلغت طالبـ

 )،22، الجزائر، فلســــــــطين (األردنبلغت قيمة المؤشــــــــر لكل من أخرى من جهة و ).5.3%(
 الســـنةفي  بياناتهاتتوافر أن باقي الدول العربية لم فيما يذكر  ب.) وبنفس الترتي26( )،24(

 .األخيرة
 

لعدد من الدول لكل من الجنسين (ذكور وإناث)  ): معدل طالب إلــى عضو هيئة تدريس9( رقم جدول

 )م2015 -2011(خالل الفترة من العربية 

 ليةالك نسبة التغير معدل التغير السنوي م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 /العامالبلد

 %38.3 %8.4 13 13 12 11 9 قطر
 * * 15 17 20 22 - البحرين

 %12.5- %3.3- 16 16 16 - 18 عـُمان 
 %6.9- %1.8- 18 17 18 18 19 اإلمارات 

 %5.3 %1.3 20 20 21 20 19 السعودية
 * * 22 - - - - األردن 

 %14.5- %3.8- 24 24 25 26 28 الجزائر 
 %3.4- %0.8- 26 26 26 27 27 فلسطين
 * * - 26 26 25 24 جزر القمر
 * * - - 43 45 42 موريتانيا
 * * - 15 15 16 17 تونس

 * * - 46 46 42 - السودان
 * * - 24 25 - - مصر
 * * - 5 - 7 8 لبنان

 * * - - - - 19 جيبوتي
 * * - - - - - الكويت
 * * - - - - - المغرب
 * * - - - - - الصومال
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في عدد من الدول  مرحلة التعليم العاليفي  عضو هيئة تدريس): معدل طالب لكل 6(رقم الشكل 

 م2015لعام  العربية

 

تتوافر ال  –معدل الكثافة الطالبية في الفصـــــــــل (حجم الفصـــــــــل)  .4
 بيانات لهذا المؤشر

 
 معدل السنوات الدراسية المتوقعة  .5

 معدل سنوات الدراسة المتوقعة حسب الجنس) 7( رقم والشكل) 10رقم (يبيــن الجــدول 
ـــــــرة في عدد من الدول العربية والدولة (ذكور وإناث) ــــــــ . )م2015 – 2011( من خالل الفتـ

) 15المؤشـــــر (بلغت قيمة  حيثاألول ويتبين من خالل الجدول أن تونس تصـــــدرت المركز 
ا خالل  ـــــً ـــــفعامـ مان ترة الدراسة، فيما احتلت ـ ـــــُ ا )14المركز الثاني بمعدل (عـ ـــــً لكل من  عامـ

ا ) 13إلناث (دى اوكانت ل الجنســـين ا ) 15أقل منها للذكور (عامــــــــــــً وذلك في عام عامــــــــــــً
ا ) 13حيث بلغت قيمة المؤشر ( الثالثفي المركز ت فلسطين ـــــــّ ، وحلم2015 خالل عامـــــــً

ا ) 12لذكور (دى افترة المقارنة كاملة فيما كانت ل ا ) 14إلناث (ا دىولعامـً وذلك في عامـً
 من سنوات الدراسة. األخير  عامال

ثم ارتفعت م 2011) سنوات في عام 8وفي نفس السياق بلغت قيمة المؤشر لموريتانيا (
)، فيما كانت قيمة %14.0وبنسبة نمو كلي بلغت ( م2015) سنوات في عام 9لتصل إلى (
ا ) 13لبنان (دى المؤشر ل ا )11وانخفضت لتصل إلى ( م2011في عام عامـً في عام  عامـً
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ا ) 16أن قيمة المؤشر للمملكة بلغت (كما  ).%16.2وبنسبة انخفاض كلي ( م2015 عامـً
 .عن األعوام األخيرةالدول عن باقي البيانات تتوافر  فيما لم  ،م2014و م2013في عامي 

 
لدى عدد من  (ذكور وإناث) السنوات الدراسية المتوقعة حسب الجنس ): معدل10جدول رقم (

 )م2015-2011(خالل الفترة من الدول العربية 
 

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011  /العامالدولة
 التغيرمعدل 

 السنوي
 التغيرنسبة 

 الكلية

 تونس

 * * - - - - 14 ذكر

 * * - - - - 15 اناث

 %0 %0.0 15 15 15 - 15 المجموع

 عـُمان 
 %3.2- %0.8- 13 - 13 - 14 ذكر
 %10.4 %2.5 15 - 15 - 14 اناث

 %2.9 %0.7 14 - 14 - 14 المجموع

 فلسطين
 %4.3- %1.1- 12 12 12 12 13 ذكر
 %2.4- %0.6- 14 14 14 14 14 اناث

 %3.3- %0.8- 13 13 13 13 13 المجموع

 موريتانيا

 %13.1 %3.1 9 - 9 8 8 ذكر

 %15.0 %3.5 9 - 8 8 8 اناث
 %14.0 %3.3 9 - 8 8 8 المجموع

 لبنان
 * * - 12 12 13 14 ذكر

 * * - 11 12 12 13 اناث
 %16.2- %4.3- 11 11 12 12 13 المجموع

 السعودية
 * * - 17 16 - - ذكر
 * * - 15 15 - - اناث

 * * - 16 16 - - المجموع

 مصر
 * * - 13 13 13 13 ذكر
 * * - 13 13 13 12 اناث

 * * - 13 13 13 12 المجموع

 جزر القمر
 * * - 11 11 - - ذكر
 * * - 11 11 - - اناث

 * * - 11 11 - - المجموع

 السودان
 * * - - 7 7 7 ذكر
 * * - - 7 7 6 اناث

 * * - - 7 7 7 المجموع

 المغرب
 * * - - - 13 12 ذكر
 * * - - - 12 11 اناث

 * * - - - 12 12 المجموع

 الكويت
 * * - - 13 - - ذكر
 * * - - 14 - - اناث

 * * - - 13 - - المجموع

 األردن  
 * * - - - 12 12 ذكر
 * * - - - 13 13 اناث
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لدى عدد من  (ذكور وإناث) السنوات الدراسية المتوقعة حسب الجنس ): معدل10جدول رقم (

 )م2015-2011(خالل الفترة من الدول العربية 
 

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011  /العامالدولة
 التغيرمعدل 

 السنوي
 التغيرنسبة 

 الكلية
 * * - - - 13 13 المجموع

 جيبوتي

 * * - - - - 7 ذكر

 * * - - - - 6 اناث
 * * - - - - 6 المجموع

 الجزائر

 * * - - - - 14 ذكر

 * * - - - - 15 اناث
 * * - - - - 14 المجموع

 قطر

 * * - - - - - ذكر

 * * - - - - - اناث
 * * - - - - - المجموع

 الصومال

 * * - - - - - ذكر

 * * - - - - - اناث
 * * - - - - - المجموع

 اإلمارات 

 * * - - - - - ذكر

 * * - - - - - اناث
 * * - - - - - المجموع

 البحرين

 * * - - - - - ذكر

 * * - - - - - اناث
 * * - - - - - المجموع
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 م2015لعام  لمجموعة البالد العربية ): معدل السنوات الدراسية المتوقعة7( رقم الشكل 



 

ز في التعليم  جودة التعليم في العالم العربي -  المركز اإلقليمي للجودة والتميـّ

28 

 معدل البقاء في الدراسة .6
 لمرحلة االبتدائية ا .أ

 كال الجنسين:

ــ ـــ ــدول رقم (ن ّـــ يبيـ ـــ ــاألخمعدل البقاء للصف ) 8( رقم والشكل) 11الجـ  الجنسينير لكل من ـ
ــخالل الفالدول العربية لدى عدد من في المرحلة االبتدائية  (ذكور وإناث)  -2011( ترة منـ

ويتبين من خالل الجدول أن فلســــــــطين احتلت المرتبة االولى حيث بلغ معدل  .)م2014
إلى وانخفض   م2011) في ســــــــنة % 99.3المرحلة االبتدائية (في األخير البقاء للصــــــــف 

الجنســــين في األخير لكل من ، فيما كان معدل البقاء للصــــف م2014) في ســــنة 96.9%(
) في سنة %93.8وارتفع ليصل إلى ( ،م2011) في سنة %92.8المرحلة االبتدائية للجزائر (

وارتفعت  ،م2011في ســــنة  ) %88.2، تلتها المغرب حيث بلغت قيمة المؤشــــر  (م2014
، فيما لم تتوافر بيانات باقي الدول م2014) في ســـنة %88.8بشـــكل طفيف لتصـــل إلى (

 من سنوات الدراسة.األقل  على األخيرة العربية للسنة 
 

 في المرحلة االبتدائيةاألخير للجنسين (ذكور وإناث) ): معدل البقاء للصف 11(رقم جدول 
 )م2014 -2011(خالل الفترة من  العربية في عدد من الدول

 
 م2014 م2013 م2012 م2011 / العامالدولة

 96.9 97.5 96.5 99.3 فلسطين
 93.8 93.4 96.2 92.8 الجزائر
 88.8 89.3 91.6 88.2 المغرب
 - - - 97.8 البحرين
 - 70.9 - - جزر القمر
 - 84.4 75.9 - جيبوتي
 - - - - مصر

 - - - - األردن 
 - - 95.7 94.1 الكويت
 - 90.2 - 93.3 لبنان

 - - 64.1 .. موريتانيا
 - - 98.7 93.6 عمان
 - - 97.7 - قطر

 - - - 98.7 السعودية
 - - - - الصومال
 - - 79.4 79.9 السودان
  94.0 94.1 - تونس

 - - 92.0 - اإلمارات 
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ي ففي المرحلة االبتدائية  األخير لكل من الجنسين (ذكور وإناث)): معدل البقاء للصف 8( رقم الشكل

 م2013لعام العربية  عدد من الدول

 

 معدل البقاء للصف االخير لإلناث

دد في علإلناث في المرحلة االبتدائية األخير ) معدل البقاء للصف 12ن الجــدول رقم (ّـ يبيــ
ن من خالل الجــدول أن الجزائر ويتبيّ  .)م2014 -2011( الفترة منخالل الــدول العربيــة من 

ة لإلناث في المرحلة االبتدائيير ــــــــــاألخحيث بلغ معدل البقاء للصف األولى احتلت المرتبة 
لإلناث في ير ـــــــــــاألخ، فيما كان معدل البقاء للصـــف 2014و 2011ســـنتي ) في % 94.6(

وانخفض بشــــــــكل  م2011) في ســــــــنة %87.8(في المملكة المغربية المرحلة االبتدائية 
لم تتوافر بيانات باقي الدول العربية  ، فيمام2014) في ســــنة %86.9طفيف ليصــــل إلى (

 .األخيرةللسنة 
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 في عدد من الدوللإلناث في المرحلة االبتدائية األخير ): معدل البقاء للصف 12( رقم جدول
 ) م2014 -2011(العربية خالل الفترة من 

 
 م2014 م2013 م2012 م2011 /العامالدولة
 94.6 94.5 97.7 94.6 الجزائر

 86.9 88.8 91.3 87.8 المغرب
 - - - 96.5 البحرين

  78.0 - - جزر القمر
 - - 70.8 - جيبوتي

 - - - - مصر
 - - - - األردن 

 - - 96.0 95.2 الكويت
  93.8 .. 96.3 لبنان

 - - 63.4 .. موريتانيا
 - - 98.2 95.1 عـُمان 

 - - 98.8 98.7 فلسطين
 - - 96.2 - قطر

 - - - - السعودية
 - - - - الصومال 

  .. 79.1 78.8 السودان
 - 95.2 93.0 - تونس

 - - 93.2 - اإلمارات 

 

 للذكوراألخير معدل البقاء للصف 

ــ ـــ ـــــدول رقم (ّـــ يبيـ د لعدللذكور في المرحلة االبتدائية ير ـــاألخ ) معدل البقاء للصف 13ن الجـ
ــــــــخالل الفالدول العربية من  ويتبين من خالل الجدول أن الجزائر  .)م2014 -2011( ترة منـ

ية ئللذكور في المرحلة االبتدااألخير حيث بلغ معدل البقاء للصــــــــف األولى احتلت المرتبة 
، فيما كان م2014)  في ســـــنة %93.0صـــــل إلى (يل وارتفع، م2011) في ســـــنة % 91.1(

ـــــــــــاألخ معدل البقاء للصــــف  ) في ســــنة %88.7للذكور في المرحلة االبتدائية للمغرب (ير ـ
عن باقي فيما لم تتوافر بيانات  ،م2014) في ســــــنة %90.7وارتفع ليصــــــل إلى ( ،م2011

 سنوات الدراسة.األقل عن على األخيرة الدول العربية للسنة 
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 لعدد من الدولللذكور في المرحلة االبتدائية األخير   ): معدل البقاء للصفِّ 13( رقم جدول
 )م2014 -2011(العربية خالل الفترة من 

 
 م2014 م2013 م2012 م2011 /العامالدولة

 93.0 92.3 94.8 91.1 الجزائر
 90.7 89.7 91.8 88.7 المغرب
 - - - 99.1 البحرين
 - 64.6 - - جزر القمر
 - - 80.3 - جيبوتي
 - - - - مصر

 - - - - األردن 
 - - 95.4 93.0 الكويت
 - 86.9 - 90.5 لبنان

 - - 64.9 - موريتانيا
 - - 99.1 92.1 عـُمان 

 - - 94.3 99.9 فلسطين
 - - 99.3 - قطر

 - - - - السعودية
 - - - - الصومال 

 - - 79.8 80.7 السودان
 - 92.8 95.3 - تونس

 - - 90.8 - اإلمارات 

 

 في المرحلة االبتدائيةاإلعادة معدل  .7
 كال الجنسين .أ

(ذكور وإناث) الجنسين اإلعادة لكل من معدل ) 9(رقم والشكل ) 14يبيــــــن الجــــــدول رقم (
). ويظهر م2015 -2011(خالل الفترة من    لعدد من الدول العربية في المرحلة االبتدائية

وانخفضــــت  ،م2011في ســــنة  لدى جيبوتي )%9.5من الجدول أن قيمة المؤشــــر بلغت (
لتصــل  م2011) في ســنة %7.0(في الجزائر ، وبلغت م2015) في ســنة %8.1لتصــل إلى (

 ،م2011) في ســــــــنــة %1.0لبحرين (دى ا، فيمــا كــانــت لــم2014) في ســــــــنــة %6.5إلى (
، وعلى نفس الصعيد بلغت قيم المؤشر للدول م2014) في سنة %0.7وانخفضت لتصل(

) %0.2( )،%3.3( )،%0.2( )،%7.8( )،%9.4( اإلمارات، موريتانيا، المغرب، لبنان، فلســـــطين:
 لعربيةا عن باقي الدولمعظم البيانات تتوافر وبنفس الترتيب، فيما لم  م2014في ســـنة 
 م.2015في عام 
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في المرحلة االبتدائية  (ذكور وإناث) الجنسيناإلعادة لدى كل من  ): معدل 14( رقم جدول
 )%م2015-2011(خالل الفترة من  الدول العربية عدد منلدى 

 
 2015م 2014م 2013م 2012م 2011م / العامالدولة
 8.1 8.4 - 8.8 9.5 جيبوتي
 - 6.5 7.2 7.2 7.0 الجزائر
 - 0.7 0.7 0.9 1.0 البحرين

 - - 17.5 - - جزر القمر
 - 7.8 8.4 - 8.2 لبنان

 - 3.3 3.6 3.4 3.8 موريتانيا
 - 9.4 9.6 9.2 7.3 المغرب

 - 0.2 0.2 0.2 0.7 فلسطين
 - 0.2 0.2 - - اإلمارات 

 - - 1.0 - 1.5 السعودية
 - - 7.0 7.3 .. تونس
 - - - 3.2 3.6 مصر

 - - - 0.5 0.6 األردن 
 - - - 0.6 0.6 الكويت
 - - - 3.4 3.7 السودان

 - - - 2.9 1.0 عـُمان 
 - - - 0.8 - قطر

 - - - - - الصومال 

 

الدول العربية  عدد منلدى  الجنسين في المرحلة االبتدائيةاإلعادة لكل من معدل ): 9( رقم الشكل

 م2014لعام 
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 اإلناث .ب

رة من ــــخالل الفتلإلناث في المرحلة االبتدائية  اإلعادة ) معدل 15ن الجــــــــدول رقم (ــــّ يبيــــــــ
) في %9.5جيبوتي (دى ويظهر من الجدول أن قيمة المؤشــــــــر بلغت ل .)م2015 -2011(

) %5.0(لدى الجزائر ، وبلغت م2015) في سنة %8.1وانخفضت لتصل إلى ( م2011سنة 
) %0.9(لدى البحرين ، فيما كانت م2014) في ســـنة %4.8لتصـــل إلى ( م2011في ســـنة 
نفس الصعيد بلغت ، وعلى م2014) في سنة %0.7( وانخفضت لتصل ،م2011في سنة 

 )،%6.4( )،%7.1المغرب، لبنــان، فلســــــــطين، موريتــانيــا، االمــارات (: قيم المؤشــــــــر للــدول
ن عالبيانات توافر توبنفس الترتيب، فيما لم  م2014) في ســــــــنة 0.2%( )،3.3%( )،0.2%(

 م.2015لعام  العربية الدولمعظم 
 

العربية خالل  الدول لعدد من االبتدائيةلإلناث في المرحلة اإلعادة ): معدل 15( رقم جدول
 )%م2015- 2011( الفترة من

 2015م 2014م 2013م 2012م 2011م / العامالدولة
 8.1 8.7 8.8 8.8 9.5 جيبوتي
 -  4.8 5.3 5.3 5.0 الجزائر
 -  0.7 1.0 1.0 0.9 البحرين
 -  3.3 3.6 3.6 3.9 موريتانيا
 -  7.1 7.2 7.2 5.7 المغرب

 -  0.2 -  -  -  اإلمارات 
 -  0.2 0.2 0.2 0.7 فلسطين

 -  6.4 -  -  6.8 لبنان
 -  -  0.5 0.5 .. قطر
 -  -  2.4 2.4 2.6 مصر

 -  -  0.5 0.5 0.5 األردن 
 -  -  0.5 0.5 0.6 الكويت

 -  -  -  -  1.4 السعودية
 -  -  -  -  -  الصومال 

 -  -  3.2 3.2 3.7 السودان
 -  -  5.5 5.5 -  تونس

 -  -  2.3 2.3 1.2 عـُمان 
 -  -  -  -  -  جزر القمر
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 الذكور .ج

ــــــدول رقم ( ـــــــ ــــــن الجـ ـــــــ لعدد من  في المرحلة االبتدائيةاإلعادة لدى الذكور ) معدل 16يبيـ
ــــــــــخالل الف  الدول العربية ويظهر من الجدول أن قيمة المؤشـــر ،) م2015 -2011(ترة من ـ

) في ســــنة %8.2وانخفضــــت لتصــــل إلى ( ،م2011) في ســــنة %9.5جيبوتي (دى بلغت ل
) في ســــــــنة %8.1لتصــــــــل إلى ( م2011) في ســــــــنة %8.8لجزائر (دى ا، وبلغت لم2015
) في %0.7وانخفضت لتصل( م،2011) في سنة %1.2لبحرين (دى ا، فيما كانت لم2014
المغرب، لبنان، فلســطين، : ، وعلى نفس الصــعيد بلغت قيم المؤشــر للدول م2014ســنة 

 م2014) في ســــــــنـــة %0.2( )،%3.3( )،%0.2( )،%9.2( )،%11.4( -اإلمـــاراتموريتـــانيـــا، 
 م.2015لعام  العربية الدولعن معظم لبيانات اتتوافر فيما لم وبنفس الترتيب، 

 
العربية  الدول لعدد منفي المرحلة االبتدائية   اإلعادة لدى الذكور): معدل 16( رقم جدول

 )%2015-2011(خالل الفترة من 
 

 2015م 2014م 2013م 2012م 2011م الدولة / العام
 8.2 8.3 8.8 8.8 9.5 جيبوتي
 - 8.1 8.9 8.9 8.8 الجزائر
 - 0.7 0.9 0.9 1.2 البحرين
 - 9.2 - - 9.6 لبنان

 - 3.3 3.3 3.3 3.8 موريتانيا
 - 11.4 11.1 11.1 8.8 المغرب
 - - 3.4 3.4 0.9 عمان

 - 0.2 0.3 0.3 0.7 فلسطين
 - - 4.0 4.0 4.4 مصر

 - - 0.6 0.6 0.7 األردن 
 - - 0.7 0.7 0.7 الكويت

 - - 1.1 1.1 - قطر
 - - 3.6 3.6 3.7 السودان
 - - 9.0 9.0 - تونس

 - 0.2 - - - اإلمارات 
 - - - - 1.5 السعودية
 - - - - - جزر القمر

 - - - - - صومالال
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 معدل التسرب .8
 لمرحلة االبتدائيةا .أ

ـــدول رقم ( ــــ ـــن الجـ ــــ لعدد معدل التسرب في المرحلة االبتدائية ) 10(رقم والشكل ) 17يبيـ
ويتبين من خالل الجدول أن معدل التسرب االجمالي في فلسطين بلغ  .الدول العربيةمن 

، تلتها الجزائر حيث بلغ م2014 عام) في %3.08(إلى   وارتفع م،2011 عام) في 0.7%(
 عام) في %6.2وانخفض ليصــــــــل ( ،م2011 عام) في %7.2( ياإلجمالمعدل التســــــــرب 

خالل فترة المقارنة حيث بلغ معدل لدى اإلناث أعلى منها لدى الذكور وكانت  ،م2014
 .م2014 عام) وذلك في %5.4(ولدى اإلناث ) %7.0(لدى الذكور التسرب 

 م2011 عام) في %11.3التســـرب االجمالي في المغرب (وفي نفس الســـياق بلغ معدل 
حيث لدى اإلناث  أقل منهلدى الذكور  وكان  م2014 عام) في %9.3وانخفض ليصــــــــل (
بينما م. 2014 عام) وذلك في %13.1(ولدى اإلناث ) %11.2للذكور (بلغ معدل التسرب 

 ة.من سنوات الدراساألقل على األخير  عامالبيانات للتتوافر عنها باقي الدول العربية لم 
 

الدول العربية حسب لدى عدد ): معدل التسرب في المرحلة االبتدائية 17( رقم جدول
 ) %م2014- 2011( (ذكور وإناث) خالل الفترة منالجنس

 

 م2014 م2013 م2012 م2011 الجنس /العامالدولة

 فلسطين
 - - 1.2 1.3 إناث 

 - - 5.7 0.1 ذكور

 3.1 2.5 3.5 0.7 إجمالي 

 الجزائر
 5.4 5.5 2.3 5.4 إناث 

 7.0 7.7 5.2 8.9 ذكور

 6.2 6.6 3.8 7.2 إجمالي 

 المغرب
 13.1 11.2 8.7 12.2 إناث 

 11.2 10.7 8.4 11.8 ذكور

 9.3 10.3 8.2 11.3 إجمالي 

 البحرين
 - - - 3.5 إناث 

 - - - 0.9 ذكور

 - - - 2.2 إجمالي 

 جزر القمر
 - 22.0 - - إناث 

 - 35.4 - - ذكور

 - 29.1 - - إجمالي 

 جيبوتي
 - - 29.2 - إناث 

 - - 19.7 - ذكور

  15.6 24.1 - إجمالي 

 الكويت
 - - 4.0 4.8 إناث 

 - - 4.6 7.0 ذكور
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الدول العربية حسب لدى عدد ): معدل التسرب في المرحلة االبتدائية 17( رقم جدول

 ) %م2014- 2011( (ذكور وإناث) خالل الفترة منالجنس
 

 م2014 م2013 م2012 م2011 الجنس /العامالدولة

 - - 4.3 5.9 إجمالي 

 لبنان
 - 6.2 - 3.7 إناث 

 - 13.1 - 9.5 ذكور

 - 9.8 - 6.7 إجمالي 

 موريتانيا
 - - 36.6 - إناث 

 - - 35.1 - ذكور

 - - 35.9 - إجمالي 

 عـُمان 
 - - 1.8 4.9 إناث 

 - - 0.9 7.9 ذكور

 - - 1.3 6.4 إجمالي 

 قطر
 - - 3.8 - إناث 

 - - 0.7 - ذكور

 - - 2.3 - إجمالي 

 السودان
 - - 20.9 21.2 إناث 

 - - 20.2 19.3 ذكور

 - - 20.6 20.1 إجمالي 

 تونس
 - 4.8 7.0 - إناث 

 - 7.2 4.7 - ذكور

 - 6.0 5.9 - إجمالي 

 اإلمارات 
 - - 6.8 - إناث 

 - - 9.2 - ذكور

 - - 8.0 - إجمالي 

 مصر
 - - - - إناث 

 - - - - ذكور

 - - - - إجمالي 

 األردن 
 - - - - إناث 

 - - - - ذكور

 - - - - إجمالي 

 السعودية
 - - - - إناث 

 - - - - ذكور

 - - - - إجمالي 

 الصومال
 - - - - إناث 

 - - - - ذكور

 - - - - إجمالي 
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 م2013لعام الدول العربية  عدد منلدى  ): معدل التسرب في المرحلة االبتدائية10( رقم الشكل

 (اإلعدادية) المرحلة المتوسطة .ب

(اإلعدادية) معدل التسرب في المرحلة المتوسطة ) 11والشكل () 18الجــدول رقم ( يبيــن
الدول العربية. ويتبين من خالل الجدول أن معدل التسرب االجمالي في جيبوتي لعدد من 

وكانت  م، 2015) في سنة %16.7(إلى ليصل  وارتفع م،2011) في سنة %10.0بلغ (
باقي  بينما . م2015) وذلك في سنة %19.8كور (وللذ) %12.7قيمة المؤشر لإلناث (
 من سنوات الدراسة.األقل على األخيرة فر فيها البيانات للسنة االدول العربية لم تتو

الدول لدى عدد من  (اإلعدادية) ): معدل التسرب في المرحلة المتوسطة18( رقم جدول
 ) %م2015- 2011((ذكور وإناث) خالل الفترة من العربية حسب الجنس 

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 الجنس /العامالدولة

 جيبوتي
 12.7 4.0 - 16.1 18.4 إناث 

 19.8 9.6 11.4 12.2 2.8 ذكور

 16.7 7.1 6.6 13.9 10.0 إجمالي 

 الجزائر
 - 19.5 15.2 16.7 17.2 إناث 

 - 35.4 36.0 37.6 32.6 ذكور

 - 27.7 26.1 27.8 25.2 إجمالي 

 لبنان

 - 15.8 24.3 10.9 13.8 إناث 

 - 21.4 33.5 20.6 21.0 ذكور

 - 18.6 28.9 15.6 17.3 إجمالي 

 موريتانيا
 - 17.6 - - 14.1 إناث 

 - 24.7 - - 35.3 ذكور

 - 21.4 - - 26.0 إجمالي 

 - 5.8 7.4 7.6 5.7 إناث  فلسطين
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الدول لدى عدد من  (اإلعدادية) ): معدل التسرب في المرحلة المتوسطة18( رقم جدول
 ) %م2015- 2011((ذكور وإناث) خالل الفترة من العربية حسب الجنس 

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 الجنس /العامالدولة

 - 24.0 25.5 22.0 20.8 ذكور

 - 15.2 16.7 14.9 13.4 إجمالي 

 قطر
 - 0.1 0.9 3.6 .. إناث 

 - 0.1 .. 1.9 .. ذكور

 - 0.1 0.4 2.7 .. إجمالي 

 البحرين
 - 0.4 0.4 0.3 1.9 إناث 

 - 1.3 1.8 0.7 2.8 ذكور

 - 0.9 1.1 0.5 2.4 إجمالي 

 جزر القمر
 - - 26.4 - - إناث 

 - - 39.6 - - ذكور

 - - 33.5 - - إجمالي 

 تونس
 - - 13.3 14.6 - اناث

 - - 28.0 27.8 - ذكور

 - - 20.6 21.2 - اجمالي

 السعودية
 - - 18.7 16.1 0.6 إناث 

 - - - - - ذكور

 - - 9.4 8.3 0.3 إجمالي 

 المغرب
 - - 11.1 8.6 10.5 إناث 

 - - 16.7 14.9 15.6 ذكور

 - - 14.1 12.0 13.3 إجمالي 

 مصر
 - - 8.1 - - إناث  

 - - 7.9 - - ذكور

 - - 8.0 - - إجمالي 

 األردن 
 - - 1.2 4.1 7.0 إناث 

 - - 7.6 5.7 7.8 ذكور

 - - 4.5 4.9 7.4 إجمالي 

 اإلمارات 
 - - 1.1 4.1 17.8 إناث 

 - - 5.3 6.7 2.0 ذكور

 - - 3.2 5.4 10.2 إجمالي 

 الكويت
 - - - 5.0 0.9 إناث 

 - - - 9.8 15.5 ذكور

 - - - 7.5 8.7 إجمالي 

 السودان
 - - - 2.5 8.9 إناث 

 - - - 3.4 9.0 ذكور

 - - - 3.0 8.9 إجمالي 

 عمان
 - - - 0.7 1.5 إناث 

 - - - 1.4 1.7 ذكور

 - - - 1.0 1.6 إجمالي 

 - - - - - إناث  الصومال
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الدول لدى عدد من  (اإلعدادية) ): معدل التسرب في المرحلة المتوسطة18( رقم جدول
 ) %م2015- 2011((ذكور وإناث) خالل الفترة من العربية حسب الجنس 

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 الجنس /العامالدولة
 - - - - - ذكور

 - - - - - إجمالي 
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 الدول العربية عدد من(اإلعدادية لدى  ): معدل التسرب في المرحلة المتوسطة11( رقم الشكل

 م2014لعام 

 معدل اإلتمام .9
 كال الجنسين .أ

ــ ـــ ـــــدول رقم (ّـــ يبيـ في المرحلة  (ذكور وإناث) الجنسينلدى كل من ) معدل اإلتمام 19ن الجـ
. ويتبين من خالل م)2014-2011خالل الفترة من ( لدى عدد من الدول العربية االبتدائية

، م2014) في عام %99.1الجنســـــين  في فلســـــطين بلغ (لدى الجدول أن معدل اإلتمام 
تتوافر بينما لم  .)%65.4وفي الســـودان كانت( ،)90.9وفي مصـــر بلغت قيمة المؤشـــر (%

 معظم الدول العربية.عن بيانات 
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 عددلدى في المرحلة االبتدائية  (ذكور وإناث) الجنسينلدى ): معدل االتمام 19( رقم جدول
 حسب الدولة )%م2014-2011( العربية خالل الفترة من من الدول

 
 2014م 2013م 2012م 2011م /العامالدولة
 99.1 - - - فلسطين

 90.9 - - - مصر
 65.4 - - - السودان
 - 94.0 94.0 - تونس

 - - - - عـُمان 
 - - - - قطر

 - - - - السعودية
 - - - - الصومال 
 - - - - اإلمارات 

 - - - - الجزائر
 - - - - البحرين

 - - - - جزر القمر
 - - - - جيبوتي

 - - - - األردن 
 - - - - الكويت

 - - - - لبنان
 - - - - موريتانيا
 - - - - المغرب

 

 اإلناث .ب

الدول  عدد منلدى  ) معدل اإلتمام لإلناث في المرحلة االبتدائية20الجــدول رقم (ن ّـ يبيــ
لدى ويتبين من خالل الجدول أن معدل اإلتمام  م),2014-2011العربية خالل الفترة من (

، وفي مصــــــر بلغت قيمة المؤشــــــر م2014) في عام %99.5في فلســــــطين بلغ (اإلناث  
 معظم الدول العربية.عن بيانات تتوافر بينما لم ), %64.4وفي السودان كانت( ،)91.5(%
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ربية خالل الفترة من الدول الع لدى عدد منلدى اإلناث ): معدل االتمام 20(رقم جدول 
 حسب الدولة )2011-2014%(

 
 2014م 2013م 2012م 2011م / العامالدولة

 99.5 - - - فلسطين
 91.5 - - - مصر

 64.4 - - - السودان
 - 95.0 95.0 - تونس

 - - - - األردن 
 - - - - الكويت
 - - - - لبنان

 - - - - موريتانيا
 - - - - المغرب

 - - - - عـُمان 
 - - - - قطر

 - - - - السعودية
 - - - - الصومال 

 - - - - الجزائر
 - - - - البحرين
 - - - - جزر القمر
 - - - - جيبوتي

 

 الذكور .ج

الدول  عدد منلدى ) معدل اإلتمام للذكور في المرحلة االبتدائية 21الجــدول رقم (يبيــن 
ويتبين من خالل الجـــدول أن معـــدل اإلتمـــام م)، 2014-02011العربيـــة خالل الفترة من 

، وفي مصـــــر بلغت قيمة المؤشـــــر م2014) في عام %98.8للذكور  في فلســـــطين بلغ (
انات البي تتوافر عنها ), بينما باقي الدول العربية لم %66.5وفي السودان كانت( ،)90.2%(

 .من سنوات الدراسةاألقل على خير  األللعام 
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-2011( الدول العربية خالل الفترة من عدد منلدى ): معدل االتمام للذكور 21( رقم جدول
 حسب الدولة )2014%

 2014م 2013م 2012م 2011م / العامالدولة
 98.8 .. .. .. فلسطين
 90.2 .. .. .. مصر

 66.5 .. .. .. السودان
 .. 93.1 93.1 .. تونس

 .. .. .. .. األردن 
 .. .. .. .. الكويت
 .. .. .. .. لبنان

 .. .. .. .. موريتانيا
 .. .. .. .. المغرب

 .. .. .. .. عـُمان 
 .. .. .. .. قطر

 .. .. .. .. السعودية
 .. .. .. .. الصومال 
 .. .. .. .. اإلمارات 

 .. .. .. .. الجزائر
 .. .. .. .. البحرين
 .. .. .. .. جزر القمر
 .. .. .. .. جيبوتي

 
 نسبة المعلمين المدربين .10
 لمرحلة االبتدائيةا .أ

ـــــــــدول رقم ( ـــــــــن الجـ لدى عدد من ) نسبة المعلمين المدربين في المرحلة االبتدائية 22يبيـ
ـــــــــــــــالدول العربية خالل الفت ويتبين من خالل الجدول أن نســــــــبة . )م2015-2011(من رة ـ

) في كــــل من المغرب %100المعلمين المــــدربين طول فترة المقــــارنــــة بلغــــت حــــاجز (
واإلمارات  ) لكل من تونس %100.0الجنسين، فيما بلغت نفس القيمة ( وفلسطين ولكال

وللجزائر  ،ثالث ســـــنواتآخر ) %100.0، وكانت للســـــعودية (الالحقة الســـــنوات األربع في 
بوتي جيدى من سنوات الدراسة. وبلغت قيمة المؤشر لاألخيرتين ) في السنتين 100.0%(
وفي نفس الســــــــياق بلغت نســــــــبة المعلمين المدربين في . م2015 عام) في 100.0%(

، م2015 عام) في %79.3وانخفضــــت لتصــــل إلى ( م،2011 عام) في %100.0موريتانيا (
وارتفعــت لتصـــــــــل إلى  ،م2011 عــام) %80.3لبحرين (دى افيمــا كــانــت قيمــة المؤشــــــــر لــ

إلناث وذلك خالل الفترة دى الذكور أقل منها لدى اوكانت ل م2015 عام) في 82.5%(
 كاملة.
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 م، 2011 عام) في %77.6من جهة أخرى بلغت نســــــــبة المعلمين المدربين في الكويت (
. ومن الجدير بالذكر أن م2015 عام) في %78.9وارتفعت بشــــــــكل طفيف لتصــــــــل إلى (

، وبــاقي الــدول العربيــة لم األخير عــامبيــانــاتهــا في التتوافر  جزر القمر) لم و(لبنــان، مصــــــــر، 
 خالل فترة المقارنة كاملة. تتوافر بياناتها

ية الدول العربلدى عدد من المرحلة االبتدائية  المدربين في): نسبة المعلمين 22( رقم جدول
 حسب الدولة والجنس (ذكور وإناث) )م2015-2011( خالل الفترة من

/ الدولة
 العام

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 الجنس

 المغرب
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 إناث 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ذكور
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 إجمالي 

 فلسطين
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 إناث 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ذكور
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اجمالي

 تونس
 100.0 100.0 100.0 100.0 - إناث 

 100.0 100.0 100.0 100.0 - ذكور
 100.0 100.0 100.0 100.0 - إجمالي 

 اإلمارات 
 100.0 100.0 100.0 100.0 - إناث 

 100.0 100.0 100.0 100.0 - ذكور
 100.0 100.0 100.0 100.0 - إجمالي 

 السعودية
 100.0 100.0 100.0 - - إناث 

 100.0 100.0 100.0 - - ذكور
 100.0 100.0 100.0 - - إجمالي 

 الجزائر
 100.0 100.0 - - - إناث  

 100.0 100.0 - - - ذكور
 100.0 100.0 - - - إجمالي 

 جيبوتي
 100.0 - 100.0 - 100.0 إناث 

 100.0 - 94.7 - 100.0 ذكور
 100.0 - 96.0 - 100.0 إجمالي 

 موريتانيا
 77.1 91.8 - 100.0 100.0 إناث 

 80.7 90.9 - 100.0 100.0 ذكور
 79.3 91.2 - 100.0 100.0 إجمالي 

 البحرين
 83.2 83.4 83.0 82.8 80.7 إناث  

 80.5 80.8 79.8 79.9 79.2 ذكور
 82.5 82.8 82.2 82.1 80.3 إجمالي 

 الكويت
 81.7 82.2 79.6 80.0 80.0 إناث  

 53.3 52.4 52.7 55.5 55.3 ذكور
 78.9 79.5 77.2 77.7 77.6 إجمالي 

 لبنان
 - 97.1 91.4 - - إناث 

 - 96.0 88.8 - - ذكور

 - 97.0 91.0 - - إجمالي 

 - 75.1 74.5 - - إناث  مصر
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ية الدول العربلدى عدد من المرحلة االبتدائية  المدربين في): نسبة المعلمين 22( رقم جدول
 حسب الدولة والجنس (ذكور وإناث) )م2015-2011( خالل الفترة من

/ الدولة
 العام

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 الجنس

 - 69.3 69.0 - - ذكور

 - 72.7 72.2 - - إجمالي 

 جزر القمر
 - - 77.4 - - إناث 

 - - 73.3 - - ذكور

 - - 75.1 - 55.2 إجمالي 

 األردن 
 - - - - - إناث 

 - - - - - ذكور

 - - - - - إجمالي 

 عـُمان 
 - - - - - إناث 

 - - - - - ذكور

 - - - - - أجمالي 

 قطر
 - - - - - إناث 

 - - - - - ذكور

 - - - - - إجمالي 

 الصومال
 - - - - - إناث 

 - - - - - ذكور

 - - - - - إجمالي 

 السودان
 - - - - - إناث 

 - - - - - ذكور

 - - - - - إجمالي 

 

 (اإلعدادية) المرحلة المتوسطة .ب

(اإلعدادية) ) نسبة المعلمين المدربين في المرحلة المتوسطة 23ن الجــــــــدول رقم (ــــّ يبيــــــــ
ن من خالل الجــدول أن ويتبيّ  ).م2015-2011الــدول العربيــة (خالل الفترة لــدى عــدد من 

) في %100لغت حاجز ((اإلعدادية) بنســـــــبة المعلمين المدربين في المرحلة المتوســـــــطة 
ــــــــــ) في موريتانيا في بداية الفت%100.0وجيبوتي، فيما بلغت نفس القيمة (فلســـطين  رة ـ

) في %100.0لإلمارات  ( -الجنســـــين، ذكورلدى كل من -ونهايتها، وبلغت قيمة المؤشـــــر
 ولإلناث )، %82.7الجنسين للبحرين (لدى كل من ،فيما بلغت قيمة المؤشر م2015سنة 

لدى –بلغت في الســـــــعودية . كما م2015) وذلك في ســـــــنة %81.2الذكور() و 83.8%(
 .م2014) في سنة %100.0( -، ذكورإناثالجنسين، 
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 عدد من(اإلعدادية) لدى ): نسبة المعلمين المدربين في المرحلة المتوسطة 23( رقم جدول

 حسب الدولة والجنس )م2015-2011(الدول العربية خالل الفترة من
 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 الجنس / العامالدولة

 فلسطين
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 إناث 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ذكور

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 كال الجنسين

 جيبوتي
 100.0 - - - 100.0 إناث 

 100.0 - - - 100.0 ذكور
 100.0 100.0 - - 100.0 كال الجنسين

 موريتانيا
 100.0 100.0 - - 100.0 إناث 

 98.9 75.2 - - .. ذكور

 100.0 100.0 - - 100.0 كال الجنسين

 اإلمارات
 100.0 - - - - إناث 

   - - - - ذكور
 100.0 - - - - كال الجنسين

 البحرين
 83.8 84.2 83.7 83.2 - إناث 

 81.2 81.2 81.3 80.7 80.4 ذكور

 82.7 82.7 82.4 82.2 80.2 كال الجنسين

 مصر
 - 70.3 69.4 - - إناث 

 - 58.7 - - - ذكور

 - 65.0 63.8 - - كال الجنسين

 السعودية
 - 100.0 100.0 - - إناث

 - 100.0 100.0 - - ذكور

 - 100.0 100.0 - - كال الجنسين

 لبنان
 - 98.8 94.0 - - إناث 

 - 98.9 98.1 - - ذكور

 - 98.5 93.6 - - كال الجنسين

 الكويت
 - - - 82.1 - إناث 

 - - - - - ذكور

 - - - 79.1 - كال الجنسين

 جزر القمر
 - - - - 59.85222 إناث

 - - - - - ذكور

 - - - - 77.88504 كال الجنسين

 قطر
 - - - - - إناث 

 - - - - - ذكور

 - - - - - كال الجنسين

 الصومال
 - - - - - إناث

 - - - - - ذكور

 - - - - - كال الجنسين

 السودان
 - - - - - إناث 

 - - 66.6 64.8 - ذكور

 - - - - - كال الجنسين
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 عدد من(اإلعدادية) لدى ): نسبة المعلمين المدربين في المرحلة المتوسطة 23( رقم جدول

 حسب الدولة والجنس )م2015-2011(الدول العربية خالل الفترة من
 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 الجنس / العامالدولة

 تونس

 - - - - - إناث 

 - - - - - ذكور

 - - - - - كال الجنسين

 المغرب
 - - - - - إناث 

 - - - - - ذكور

 - - - - - كال الجنسين

 عمان
 - - - - - إناث 

 - - - - - ذكور

 - - - - - كال الجنسين

 األردن 
 - - - - - إناث 

 - - - - - ذكور

 - - - - - كال الجنسين

 الجزائر
 - - - - - إناث 

 - - - - - ذكور

 - - - - - كال الجنسين

 

 المرحلة الثانوية .ت

لدى عدد من ) نسبة المعلمين المدربين في المرحلة الثانوية 24ن الجــــــــــــدول رقم (يبيــــــــــــّ 
ية خالل الفترة لدول العرب بة المعلمين .  م2015-2011 من ا ويتبين من الجدول أن نســــــــ

كامل فترة خالل وذلك  ،) في فلســـــطين%100المدربين في المرحلة الثانوية بلغت حاجز (
) في بداية الفترة ونهايتها، وبلغت %100.0الدراســة، فيما بلغت قيمة المؤشــر لجيبوتي (

لذكور دى ا،فيما كانت لم2015) في ســنة  %100.0في موريتانيا  ( لإلناث قيمة المؤشــر 
، وفي نفس الســــــياق بلغت قيمة م2015) في ســــــنة %99.0) وكال الجنســــــين (98.9%(

لتصــــــل إلى النســــــبة وارتفعت  م2011) في ســــــنة %83.1في البحرين ( لإلناث المؤشــــــر 
وارتفعت لتصل  م2011 ) في سنة%80.4فيما بلغت للذكور( م2015) في سنة 85.6%(
) في ســـــــنة %81.9وكانت قيمة المؤشـــــــر كال الجنســـــــين ( م،2015في ســـــــنة  )81.2%(

المؤشــــــــر في  ةأن قيم . كمام2015) في ســــــــنة %83.7ت لتصــــــــل إلى (وارتفع م2011
 .م2014و م2013) في السنتين %100.0( تالسعودية بلغ
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ة الدول العربي عدد منلدى ): نسبة المعلمين المدربين  في المرحلة الثانوية 24( رقم جدول
 حسب الدولة والجنس )م2015-2011( خالل الفترة من

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 الجنس / العامالدولة

 فلسطين
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 إناث 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ذكور

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 الجنسينكال 

 جيبوتي
 100.0 - - - 100.0 إناث 

 100.0 - - - 100.0 ذكور

 100.0 100.0 - - 100.0 كال الجنسين

 موريتانيا
 100.0 81.5 - - - إناث 

 98.9 75.2 - - - ذكور

 99.0 75.9 - - - كال الجنسين

 البحرين
 85.6 85.7 85.2 84.4 83.1 إناث 

 81.2 81.2 81.3 80.7 80.4 ذكور

 83.7 83.7 83.5 82.8 81.9 كال الجنسين

 السعودية
 - 100.0 100.0 - - إناث 

 - 100.0 100.0 - - ذكور

 - 100.0 100.0 - - كال الجنسين

 لبنان
 - 99.4 99.3 - - إناث 

 - 98.9 98.1 - - ذكور

 - 99.2 98.8 - - كال الجنسين

 مصر
 - 65.5 - - - إناث 

 - 58.7 - - - ذكور

 - 61.5 - - - كال الجنسين

 السودان
 - - 68.4 66.6  إناث

 - - 66.6 64.8  ذكور

 - - 67.5 65.7  كال الجنسين

 الكويت
 - - - - - إناث 

 - - - - - ذكور

 - - - - - كال الجنسين

 جزر القمر
 - - - - - إناث 

 - - - - - ذكور

 - - - - - كال الجنسين

 قطر
 - - - - - إناث 

 - - - - - ذكور

 - - - - - كال الجنسين

 الصومال
 - - - - - إناث 

 - - - - - ذكور

 - - - - - كال الجنسين

 تونس
 - - - - - إناث 

 - - - - - ذكور

 - - - - - كال الجنسين

 المغرب
 - - - - - إناث 

 - - - - - ذكور
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ة الدول العربي عدد منلدى ): نسبة المعلمين المدربين  في المرحلة الثانوية 24( رقم جدول
 حسب الدولة والجنس )م2015-2011( خالل الفترة من

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 الجنس / العامالدولة
 - - - - - كال الجنسين

 عمان
 - - - - - إناث 

 - - - - - ذكور

 - - - - - كال الجنسين

 االردن
 - - - - - إناث 

 - - - - - ذكور

 - - - - - كال الجنسين

 الجزائر
 - - - - - إناث 

 - - - - - ذكور

 - - - - - كال الجنسين

 اإلمارات 
 - - - - - إناث 

 - - - - - ذكور

 - - - - - كال الجنسين

 اإلجمالي معدل التخرج  .11
 لمرحلة االبتدائيةا .أ

ـــدول رقم ( ــــ ـــن الجـ ــــ اإلجمالي لدى كل من  معدل التخرج  ) 12( رقم والشكل )25يبيـ
ـــــــــــــــالفتخالل الدول العربية لدى عدد من الجنســــــــين في المرحلة االبتدائية   من رةـ

تصدرت المرتبة االولى حيث اإلمارات ويتبين من خالل الجدول أن  .)م2015 -2011(
تدائية (اإلجمالي  بلغ معدل التخرج  نة % 84.9في المرحلة االب   ،م2011) في ســــــــ

)، فيما %42.6وبنســـبة ارتفاع كلية بلغت ( ،م2015) في ســـنة %121.0وارتفع الى (
،  م2015) ســـنة %109.8الجنســـين للجزائر (اإلجمالي لدى كل من كان معدل التخرج 

مان الجنسين في اإلجمالي لدى كل من عدل التخرج وبلغ م ) في سنة % 103.7(عـــــُ
وبنســــــــبــة ارتفــاع كليــة بلغــت م، 2015) في ســــــــنــة %108.0(إلى وارتفع  ،م2011

الجنســـــــين  اإلجمالي لدى كل من)، تلتها الســـــــعودية حيث بلغ معدل التخرج 4.1%(
الجنســــــين من لدى كل ، وبلغ معدل التخرج اإلجمالي م2015) في ســــــنة 104.1%(

 .م2015) في سنة %95.0لتونس(
الجنســــــــين في  اإلجمــالي لكــل منوعلى العكس من ذلــك انخفض معــدل التخرج 

وانخفض بشكل طفيف ليصل إلى   ،م2011) في سنة % 93.4فلسطين حيث بلغ (
)، من جهة ثانية %0.2وبنســــــــبة انخفاض كلية بلغت ( ،م2015) في ســــــــنة 93.2%(

) %82.8الجنســـين في المغرب حيث بلغ (لدى كل من الي ارتفع معدل التخرج االجم
وبنســبة ارتفاع كلية بلغت  م2015 ) في ســنة%92.6ليصــل إلى ( م2011في ســنة 

الجنســــــــين في لبنان حيث لدى كل من )، وانخفض معدل التخرج اإلجمالي 11.9%(
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وبنســــــبة  م2015)في ســــــنة %57.9ليصــــــل إلى ( م2011) في ســــــنة %77.6كان (
 اإلجمــالي لكــل من)، وفي جيبوتي بلغ معــدل التخرج %25.4انخفــاض كليــة بلغــت (

 م،2015) في سنة %46.8وارتفع ليصل إلى ( م2011) في سنة  %41.5الجنسين (
على يرة األخالبيانات للســنة عنها فر اومن الجدير بالذكر أن باقي الدول العربية لم تتو

 من سنوات الدراسة.األقل 
(ذكور وإناث ) لدى الجنسين لدى االبتدائية في المرحلة اإلجمالي ): معدل التخرج 25( رقم جدول

 )%م2015-2011(الدول العربية خالل الفترة من  عدد من
/ الدولة
 العام

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011
 التغيرمعدل 

 السنوي
 التغيرنسبة 

 الكلية
 %42.6 %9.3 121.0 101.1 96.9 92.2 84.9 اإلمارات 

   109.8 114.6 - - - الجزائر

 %4.1 %1.0 108.0 - 104.1 103.6 103.7 عـُمان 

   104.1 - 102.5 - - السعودية

   95.0 97.3 94.9 - - تونس

 %0.2- %0.1- 93.2 97.2 94.4 93.6 93.4 فلسطين

 %11.9 %2.9 92.6 91.9 94.2 85.3 82.8 المغرب

 %25.4- %7.1- 57.9 69.1 70.0 73.0 77.6 لبنان

 %12.9 %3.1 46.8 47.0 41.3 42.6 41.5 جيبوتي

   - - - - - البحرين

   - - 58.6 - 48.9 جزر القمر

    94.9 87.9 - - مصر

   - - - - - األردن 

   - - - - - الكويت

    35.6 23.9 - - موريتانيا

   - - - - - قطر

   - - - - - الصومال 

   - - - 58.8 - السودان
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لعام من الدول العربية  عددلدى في المرحلة االبتدائية اإلجمالي ): معدل التخرج 12( رقم الشكل

 م2015

 (اإلعدادية) المرحلة المتوسطة .ب

ـ  اإلجمالي لدى كل من الجنسية معدل التخرج ) 13( رقم والشكل) 26ن الجــدول رقم (ّـ يبيـ
 -2011( من الفترةخالل الدول العربية لدى عدد من  (اإلعدادية) في المرحلة المتوســـطة

حيث بلغ معدل األولى تصـــــــدرت المرتبة مان عــــــــــــــــُ ويتبين من خالل الجدول أن  .)م2015
وارتفع   م،2011) في سنة % 96.1( (اإلعدادية) في المرحلة المتوسطةاإلجمالي التخرج 

)، فيما كان معدل %18.2وبنســـــبة ارتفاع كلية بلغت ( م،2015) في ســـــنة %113.6الى (
، تلتها م2015) ســـــنة %106.6(في الســـــعودية الجنســـــين لدى كل من  اإلجمالي التخرج 
 اإلجمــالي لــدى كــل من، وبلغ معــدل التخرج م2015) وذلــك في ســــــــنــة %93.7الجزائر (

) في ســـــــنة %79.3(إلى  وارتفع   م،2011في ســـــــنة ) % 62.7(اإلمارات الجنســـــــين في 
 ).%26.4وبنسبة ارتفاع كلية بلغت (م, 2015

الجنســــــــين في  اإلجمــالي لــدى كــل منوعلى العكس من ذلــك انخفض معــدل التخرج 
وانخفض بشـــــكل طفيف ليصـــــل إلى   م،2011) في ســـــنة % 85.1فلســـــطين حيث بلغ (

)، من جهة ثانية ارتفع %20.0غت (وبنســـــبة انخفاض كلية بل م,2015 ) في ســـــنة68.0%(
) في ســـــنة %46.1الجنســـــين في المغرب حيث بلغ ( اإلجمالي لدى كل منمعدل التخرج 

)، %9.9وبنســــــــبة ارتفاع كلية بلغت ( م,2015 ) في ســــــــنة%50.6ليصــــــــل إلى (  م،2011
) في %48.0الجنســـين في لبنان حيث كان (لدى كل من وانخفض معدل التخرج اإلجمالي 

وبنســــــــبة انخفاض كلية بلغت  م،2015)في ســــــــنة %41.3ليصــــــــل إلى ( م،2011ســــــــنة 
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) في %28.5الجنســــــين ( اإلجمالي لدى كل من)، وفي جيبوتي بلغ معدل التخرج 14.1%(
 .م2015) في سنة %29.0وارتفع ليصل إلى ( م،2011سنة  

 
 الجنسين(اإلعدادية) لدى كل من للمرحلة المتوسطة اإلجمالي ): معدل التخرج 26(رقم جدول 

 )%م2015-2011(خالل الفترة من  الدول العربية عدد منلدى 

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 /العامالدولة
 التغيرمعدل 

 السنوي
 رالتغينسبة 

 الكلية
 %18.2 %4.3 113.6 .. 95.0 85.8 96.1 عـُمان 

   106.6 .. .. .. .. السعودية

   93.7 101.1 .. .. .. الجزائر

 %26.4 %6.0 79.3 68.4 65.4 63.0 62.7 اإلمارات 

 %20.0- %5.4- 68.0 71.5 73.1 80.2 85.1 فلسطين

 %9.9 %2.4 50.6 47.4 48.3 .. 46.1 المغرب

 %14.1- %3.7- 41.3 41.4 39.3 48.5 48.0 لبنان

 %1.6 %0.4 29.0 29.3 .. 42.9 28.5 جيبوتي

    84.1 76.7 .. .. مصر
    15.7 16.1 .. .. موريتانيا
    2.7 66.9 .. .. تونس
     38.4 38.8 .. السودان
     83.6 .. .. البحرين
     18.5 .. 21.3 جزر القمر
        الكويت

        األردن 
        قطر

        الصومال  
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 لدى عدد من(اإلعدادية) في المرحلة المتوسطة اإلجمالي ): معدل التخرج 13( رقم الشكل

 م2015لعام الدول العربية 

 المرحلة الثانوية .ت

ــدول رقم ( ـــ ــن الجـ ـــ اإلجمالي لدى الجنسين (ذكور معدل التخرج ) 14( رقم والشكل) 27يبيـ
ـــــــــــــــالفتخالل الــدول العربيــة لــدى عــدد من في المرحلــة الثــانويــة  وإنــاث)  -2011( من رةـ
ـــــــــــــــّ ويتبي .)م2015 حيث بلغ معدل التخرج األولى ن من الجدول أن الجزائر احتلت المرتبة ـ

، م2015) في ســـــــنة % 101.3الجنســـــــين في المرحلة الثانوية ( اإلجمالي لدى الجنســـــــين
)، تلتها لبنان حيث %63.4وجاءت فلســـطين في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة المؤشـــر (

، م2015) في سنة %57.1سين في المرحلة الثانوية(الجن اإلجمالي لدىبلغ معدل التخرج 
) وذلك %45.0(لدى قطر) فيما %45.1بلغت قيمة المؤشـــر للســـعودية (أخرى  من جهة 

 . األخيرة في السنة 
 

في المرحلة الثانوية  (ذكور وإناث) الجنسين اإلجمالي لدى): معدل التخرج 27(رقم جدول 
 )%2015-2011(الدول العربية خالل الفترة من  عدد منلدى 

 
 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 / العامالدولة

 101.3 100.5 .. - - الجزائر
 63.4 64.4 66.8 - - فلسطين
 57.1 61.2 63.9 - - لبنان

 45.1 .. .. - - السعودية
 45.0 44.0 45.7 - - قطر
 - - 72.8 - - البحرين
 - - - - - جزر القمر
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 - - - - - جيبوتي
  69.2 34.0 - - مصر

 - - - - - األردن 
 - - - - - الكويت
 - 6.4 - - - موريتانيا
 - - - - - المغرب
 - - - - - عمان

 - - - - - الصومال 
 - - - 34.2 - السودان
 - 45.3 45.0 - - تونس

 - - - - - اإلمارات 
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لعام  الدول العربية عدد منلدى  في المرحلة الثانويةاإلجمالي ): معدل التخرج 14(رقم الشكل 

 م2015

 التعليم العالي .ث

ـــ ــــ ـــّ يبيـ ـــدول رقم (ـ ــــ الجنسين في  اإلجمالي لدىمعدل التخرج ) 15( رقم والشكل) 28ن الجـ
عدد من ) 7،6ســــــــكد التعليم العالي (إ لدول العربية لدى   .)م2015 -2011في الفترة (ا

حيــث بلغ معــدل التخرج األولى ويتبين من خالل الجــدول أن فلســــــــطين احتلــت المرتبــة 
إلى  وارتفع   م،2011) في ســــــــنة % 29.1الجنســــــــين في التعليم العالي ( اإلجمالي لدى

الجنســـين في التعليم  اإلجمالي لدى، فيما كان معدل التخرج م2015) في ســـنة 30.5%(
م، 2015) في ســنة %28.5وارتفع ليصــل إلى ( م،2011نة ) ســ%16.9العالي للســعودية (

في  اإلجمالي للجنسين، وبلغ معدل التخرج م2015) وذلك في سنة %24.4تلتها تونس (
 ) في ســــــــنــة%4.5وارتفع الى (  م،2011) في ســــــــنــة % 3.3(في قطر  التعليم العــالي 

تتوافر ولم . م2015) في ســــــنة %3.5، فيما بلغت قيمة المؤشــــــر في موريتانيا ( م2015
 من سنوات الدراسة.األقل على األخيرة بيانات باقي الدول العربية للسنة 

 



 

ز في التعليم  جودة التعليم في العالم العربي -  المركز اإلقليمي للجودة والتميـّ

54 

لدى عدد في الجنسين لدى  في التعليم العالي اإلجمالي ): معدل التخرج 28( رقم جدول
 )6,7(اسكد )%2015-2011(العربية خالل الفترة من  من الدول

 
 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 / العامالدولة

 30.5 29.7 29.4 29.7 29.1 فلسطين

 28.5 22.0 20.4 18.0 16.9 السعودية

 24.4 24.1 24.1 - - تونس

 4.5 3.9 3.4 3.2 3.3 قطر

 3.5 - - - - موريتانيا

  32.2 31.4 29.4 - الجزائر

 - - - - - البحرين

 - - 5.0 - - جزر القمر

 - - - - - جيبوتي

 - - 25.0 24.3 - مصر

 - - .. - 44.3 األردن 

 - - 12.1 - .. الكويت

 - - - - 28.1 لبنان

 - - - - - المغرب

 - - - - - عمان

 - - - - - الصومال 

 - - .. 10.1 - السودان

 - - - - - اإلمارات 

30.5

28.5

24.4

4.5

3.5

0 5 10 15 20 25 30 35

فلسطین

السعودیة

تونس

قطر

اموریتانی

 

لعام الدول العربية  منعدد لدى في التعليم العالي  اإلجمالي ): معدل التخرج 15( رقم الشكل
 )6،7(اسكد  م2015
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 اإلجمالي دليل تكافئ الجنس لمعدل التخرج  .12
 لمرحلة االبتدائيةا .أ

دليل تكافئ الجنس لمعدل التخرج ) 16(رقم والشكل ) 29ن الجــــــــــــــدول رقم (ـــــــّ يبيــــــــــــــ
 -2011(من الفترة خالل الدول العربية لدى عدد من في المرحلة االبتدائية اإلجمالي 

 عام) في 1.02ويتبين من خالل الجدول أن قيمة المؤشــر في تونس بلغت ( .)م2015
مان وكانت  م،2015 ـــــــــُ ) 0.99وانخفضــت لتصــل إلى ( م،2011 عام) في 1.04(لدى عـ

 عام) في 1.01، من جهة ثانية بلغت قيمة الدليل في فلســــــــطين (م2015 عامفي 
لدى الســـعودية لغت فيما ب ،م2015في عام  )0.99وانخفضـــت لتصـــل إلى (م، 2011

 .م2015 عام) في 0.99(
وارتفعت  م،2011 عام) في 0.95وفي نفس السياق بلغت قيمة الدليل في المغرب (

) في بداية 0.98لبنان ( المؤشــــــــر فيفيما بلغت قيمة  م،2015 عام) في 0.99إلى (
حيث اإلمارات الفترة ونهايتها. وعلى العكس من ذلك انخفضـــــــت قيمة المؤشـــــــر في 

وكانت قيمة المؤشــــر  م،2015) في 0.97لتصــــل إلى ( م2011 عام) في 1.08بلغت (
، وفي المقابل ارتفعت قيمة المؤشــــــــر لجيبوتي حيث م2015 عام) في 0.97للجزائر (
وممــا تجــدر  م، 2015 عــام) في 0.83لتصـــــــــل إلى ( م2011 عــام) في 0.79بلغــت (
 بياناتها خالل سنوات الدراسة. تتوافرأن باقي الدول العربية لم إليه  اإلشارة 
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 لدى في المرحلة االبتدائيةاإلجمالي ): دليل تكافئ الجنس لمعدل التخرج 29( رقم جدول
 )م2015 -2011( الدول العربية خالل الفترة من عدد من

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 / العامالدولة
 1.02 1.02 1.02 - - تونس

 0.99 - 1.04 1.00 1.04 عـُمان 

 0.99 0.96 0.99 0.96 1.01 فلسطين

 0.99 - 0.97 - - السعودية

 0.99 0.95 0.98 0.97 0.95 المغرب

 0.98 0.97 0.98 0.99 0.98 لبنان

 0.97 1.01 1.05 1.06 1.08 اإلمارات 

 0.97 0.97 - - - الجزائر

 0.83 0.84 0.81 0.82 0.79 جيبوتي

 - - - - - البحرين

 - - - - - جزر القمر

 - 1.01 1.03 - - مصر

 - - - - - األردن 

 - - - - - الكويت

 - 0.97 0.93 - - موريتانيا

 - - - 0.87 - السودان

 - - - - - قطر

 - - - - - الصومال

1.02 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.97 0.97

0.83

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

 

لدى في المرحلة االبتدائية اإلجمالي ): دليل تكافؤ الجنس لمعدل التخرج 16( رقم الشكل

 م2015لعام مجموعة الدول العربية 
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 (اإلعدادية) المرحلة المتوسطة  .ب

ــــــ ــــــّ يبيـ ــــــدول رقم (ـ ـــــــ ــــــن الجـ دليل تكافؤ الجنس لمعدل التخرج ) 17( رقم والشكل) 30ـ
الدول العربية في الفترة لدى عدد من ) (اإلعداديةفي المرحلة المتوســــــطة اإلجمالي 

ن من خالل الجدول أن قيمة المؤشـــر في فلســـطين بلغت ـــــــــــّ ويتبي .)م2015 -2011(
وبمعدل  م،2015) في ســــنة 1.30ثم ارتفعت لتصــــل إلى ( م2011) في ســــنة 1.18(

وانخفضــــــــت  م2011) في ســــــــنة 1.34(لدى اإلمارات )، وكانت %9.8نمو كلي بلغ (
ية )، من جهة ثان%10.2وبنســـــبة انخفاض كلية ( م2015) في ســـــنة 1.20لتصـــــل إلى (

) في 1.18وارتفعت لتصل إلى ( م2011) في سنة 1.11بلغت قيمة الدليل في لبنان (
. وفي نفس الســــــياق م2015) في ســــــنة 1.14(لدى الجزائر ،فيما بلغت 2015ســــــنة 

) في 1.07وارتفعت إلى ( م2011) في ســــــــنة 1.04بلغت قيمة الدليل في المغرب (
إلى ) في بداية الفترة لتصل 1.01مان (ــــــُ ع المؤشر في. فيما بلغت قيمة م2015سنة 

) 1.00) في نهايتها. وعلى نفس الصــــعيد كانت قيمة المؤشــــر في الســــعودية (1.05(
أن باقي الدول العربية لم إليه ومما تجدر اإلشارة  ،)0.80(ولدى جيبوتي  م2015سنة 

 .األخيرةفي السنة األقل بياناتها على تتوافر 
 

 عدد منلدى في المرحلة المتوسطة اإلجمالي ): دليل تكافؤ الجنس لمعدل التخرج 30( رقم جدول
 )م2015 -2011(الدول العربية خالل الفترة من 

 

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 /العامالدولة
 التغيرمعدل 

 السنوي
 التغيرنسبة 

 الكلية

 %9.8 %2.4 1.30 1.25 1.27 1.19 1.18 فلسطين

 %10.2- %2.7- 1.20 1.32 1.37 1.29 1.34 اإلمارات 

 %6.4 %1.6 1.18 1.21 1.24 1.16 1.11 لبنان

 * * 1.14 1.12 - - - الجزائر

 %2.6 %0.6 1.07 1.03 1.04 - 1.04 المغرب

 %3.2 %0.8 1.05 - 1.16 1.13 1.01 عـُمان 

 * * 1.00 - - - - السعودية

 * * 0.80 0.82 .. 0.74 - جيبوتي

 * * - - 1.14 - - البحرين

 * * - - - - - جزر القمر

 * * - 1.02 1.04 - - مصر

 * * - - - - - األردن 

 * * - - - - - الكويت

 * * - 1.22 1.22 - - موريتانيا

 * * - - - - - قطر

 * * - - - - - الصومال 
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 * * - - 0.92 0.91 - السودان

 * * - 0.33 1.28 - - تونس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (اإلعدادية) في المرحلة المتوسطةاإلجمالي ): دليل تكافؤ الجنس لمعدل التخرج 17( رقم الشكل

 م2015لعام   لدى  عدد من الدول العربية

 المرحلة الثانوية .ت

ـــّ  اإلجمالي دليل تكافؤ الجنس لمعدل التخرج ) 18( رقم والشكل) 31ن الجــــــــدول رقم (يبيـــــ
ويتبين من  ،)م2015 -2011الفترة (خالل الــدول العربيــة لعــدد من الثــانويــة في المرحلــة 

لدى ، وكانت م2015) في ســــــــنة 2.35خالل الجدول أن قيمة المؤشــــــــر في قطر بلغت (
وحلت  ،)1.33وجاءت فلســــــــطين في المركز الرابع ( ،)1.33ثم تلتها لبنان ( ،)1.75(الجزائر 

) وذلك في الســـنة 0.98( لديها قيمة المؤشـــر تالســـعودية في المركز الخامس حيث بلغ
 من سنوات الدراسة.األخيرة 
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د عدلدى في المرحلة الثانوية اإلجمالي ): دليل تكافؤ الجنس لمعدل التخرج 31(رقم جدول 
 )م2015 -2011(الدول العربية خالل الفترة من  من

 
 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 / العامالدولة

 2.35 2.43 2.51 - - قطر
 1.75 1.80 .. - - الجزائر
 1.33 1.26 .. - - لبنان

 1.33 1.31 1.26 - - فلسطين
 0.98 - .. - - السعودية
   - 1.45 - - البحرين
   - - - - جزر القمر
   - - - - جيبوتي
   0.93 0.80 - - مصر

   - - - - األردن 
   - - - - الكويت
   - - - - موريتانيا
   - - - - المغرب
   - - - - عمان

   - - - - الصومال 
   - - - - السودان
   - 1.59 - - تونس

   - - - - اإلمارات 
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 من عددلدى  في المرحلة الثانويةاإلجمالي ): دليل تكافؤ الجنس لمعدل التخرج 18( رقم الشكل

 م2015لعام  الدول العربية
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 التعليم العالي .ث

ـــّ  اإلجمالي دليل تكافؤ الجنس لمعدل التخرج ) 19( رقم والشكل) 32ن الجــــــــدول رقم (يبيـــــ
ويتبين  .)م2015 -2011( من الفترةخالل الدول العربية لدى عدد من في التعليم العالي 

ثم ارتفعت  م،2011) في ســنة 11.0قطر بلغت (لدى من خالل الجدول أن قيمة المؤشــر 
, وكانت م2015) في ســــنة 2.1(لدى تونس ، وبلغت م2015) في ســــنة 9.9لتصــــل إلى (

، من م2015) في ســنة 1.7وارتفعت لتصــل إلى ( م،2011) في ســنة 1.6فلســطين (دى ل
وانخفضـــت لتصـــل  م،2011) في ســـنة 2.3قيمة الدليل في الســـعودية (جهة ثانية بلغت 

 .م2015) في سنة 0.7(لدى موريتانيا ،فيما بلغت م2015) في سنة 1.3إلى (
لدى  في التعليم العالياإلجمالي ): دليل تكافؤ الجنس لمعدل التخرج 32( رقم جدول

 )7،6(اسكد  )م2015 -2011(مجموعة الدول العربية خالل الفترة من 
 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 / العامالدولة

 9.9 11.2 11.2 10.3 11.0 قطر

 2.1 2.2 2.2 - - تونس

 1.7 1.7 1.6 1.7 1.6 فلسطين

 1.3 1.4 1.7 2.1 2.3 السعودية

 0.7 - - - - موريتانيا

  1.8 1.8 1.9 - الجزائر

 - - - - - البحرين

 - - - - - جزر القمر

 - - - - - جيبوتي

 - - 1.1 - .. مصر

 - - .. - 1.2 األردن 

 - - 2.6 - - الكويت

 - - - - 1.1 لبنان

 - - - - - المغرب

 - - - - - عـُمان 

 - - - - - الصومال 

 - - - 1.2 - السودان

 - - - - - اإلمارات 
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 عدد منلدى في التعليم العالي اإلجمالي  ): دليل تكافؤ الجنس لمعدل التخرج 19(رقم الشكل 

 )7،6(اسكد م2015لعام  الدول العربية
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يانات بتتوافر ال  –معدل أداء الطلبة في االختبارات التحصــــــــيلية  .13
 لهذا المؤشر
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 ):TIMESS, PISA, PIRLSالدولية (والبيرلز ز والبيزا اختبارات التميّ 

ــة  ــدولي ــارات ال التقويم التي تقيس التطور والتقــدم العلمي  إحــدى أدواتتعتبر االختب
يزا والبالهرم فيهـــا اختبـــارات التميز ســــــــلم للمنظومـــة التعليميـــة في الـــدول، ويعتلي 

ا الدارســات الدولية انتشــارً أوســع من  تعدإذ )، PIRLSو ( )PISA) و(TIMESS(والبيرلز ,
تبارات وتعد اخ .في العلوم والرياضـــــيات إضـــــافة إلى القراءةتقويم الطلبة بوالتي تهتم 

 IEA International Association for) دراسة تقوم بها منظمة TIMESSز (ـــــــــّ التمي
the Evaluation of Educational Achievement ــة )  ) والتي تعتبر منظمــة دولي

على قراءات  وحكومية حيث تقوم الدراســــــــةأهلية مســــــــتقلة تتعاون مع مراكز بحثية 
الطالب في مــادتي الريــاضــــــــيــات والعلوم للصــــــــفين الرابع والثــاني أداء عــامــة لنتــائج 

ا ) 14و( أعوام )10المتوســط وتســتهدف الفئات العمرية ( ـــــــــً  وتحدث الدراســة كلعامـ
إلى ) وتهدف الدراســة مارس و يونيو) في الفترة من (م1995ســنوات منذ العام ( أربع

 ،رياضيات والعلوم إضافة إلى وصف المحتوى التعليميقياس توجهات الطالب في ال
) دقيقة 72) على محتوى المنهاج، بحيث تكون مدة االختبار (TIMESSوتركز دراســـــة (
 ) دقيقة للصف الثاني المتوسط.  90للصف الرابع و(

في القراءة  –البرنــامج الــدولي لتقيم الطالب  -)PISAمن جهــة ثــانيــة تهتم دراســـــــــة (
) (OECD)الصـــادرة عن منظمة التعاون االقتصـــادي في التنمية (والعلوم، والرياضـــيات 

ــــــــــــوالت ا ) 15ي تســـــتهدف الفئة العمرية (ـ ــــــــــــً  المتوســـــطالمناظرة للصـــــف الثالث عامـ
ــــــــــــــّ وُتعمل اختبارات التمي .(اإلعدادي) ) م2000( عام) كل ثالث ســـــــنوات منذ PISAز (ـ

تقويم النظام إلى ) PISA) دقيقة، وتهدف دراســــــــة (135االختبار (مدة تكون بحيث 
 يالطــالــب فالتعليمي من خالل كيفيــة تطبيق المعــارف والمهــارات التي يكتســــــــبهــا 

 الحياة الواقعية.
 دراسة (الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم) )PIRLSالبيرلز ( عدُّ ُـ كما ت

ومقرها في هولندا. وهي ) IEAتشرف عليها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (
وتقوم الدراسة على أساس المقارنة بين الدول المشاركة في  ،هيئة دولية مستقلة

حيث يجري تنظيمها  تقييم قدرة طالب الصف الرابع في مهارات القراءة بلغتهم األم.
 مرة كل خمس سنوات.

 العربية المشاركة في هذه االختبارات: وفيما يلي استعراض ألداء الدول
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متوســـــــــط األداء على مقيــــاس العلوم في اختبــــارات التميز  .14
)TIMESS( 
 طالب الصف الرابع  .أ

ــــــدول رقم ( ـــــــ ــــــن الجـ ـــــــ متوسط األداء على مقياس العلوم في ) 20( رقم والشكل )33يبيـ
ويتبين من خالل العربية. من الدول لعدد ) لطالب الصف الرابع TIMESSز (ـــــاختبارات التمي

 عام) في 459(اإلجمالي حيث بلغ متوسط األداء األول الجدول أن البحرين تصدرت المركز 
)، وكانت %2.2، وبنســــبة ارتفاع كلي (م2015 عام) في 459وارتفع ليصــــل إلى ( م،2011

سبة نمو نوب م،2015 عام) في 439لذكور (دى امنها لأعلى ) 478( لإلناث قيمة المؤشر 
). وجاءت االمارات في المرتبة الثانية حيث كان متوســــــــط %3.7( خالل فترة المقارنةكلية 

 م،2015 عام)  في 451ثم ارتفعت لتصــــــــل إلى ( 2011 عام) في 428األداء االجمالي (
األداء )،  وحلت قطر في المركز الثالث حيث بلغ متوســــط %5.4وبنســــبة نمو كلية بلغت (

وبنسبة نمو  م،2015 عام) في 436ارتفع ليصل إلى (و م،2011 عام) في 394(اإلجمالي 
 ).%10.7(بلغتخالل فترة المقارنة 

وارتفعت لتصل  م،2011 عام) في 377لُعمان (اإلجمالي من جهة أخرى بلغ متوسط األداء 
فيما جاءت السعودية  ).%14.3( بلغت وبنسبة ارتفاع كلي م،2015 عام) في 431إلى (

وانخفض ليصل  م،2011 عام) في 429( لديها متوسط األداءفي المركز الخامس حيث بلغ 
). تلتها المغرب ثم الكويت %9.1وبنسبة انخفاض كلية بلغت ( م،2015 عام) في 390الى (

 وبالترتيب نفسه. م2015 عام)، في 337 )،(352(األداء حيث بلغت قيم متوسطات 
متوسط األداء على مقياس  الجدولوفي السياق نفسه وعلى مستوى الجنس يوضح 

 لإلناث ) لطالب الصف الرابع  حيث بلغ متوسط األداء TIMESSالعلوم في اختبارات التميز (
) 478إلى ( ناثوارتفع ليصل لإل م،2011 عام) في 438) وللذكور (461البحرين (مملكة في 

) 437( اثلإلنحيث بلغ متوسط األداء اإلمارات  تلتها ، م2015 عام) في 439وللذكور (
) في 444) وللذكور (459إلى ( لدى اإلناثوارتفع ليصل  م،2011 عام) في 419وللذكور (

 عام) 448) وللذكور (408في قطر ( لدى اإلناث. فيما كان متوسط األداء م2015 عام
 .م2015 عام) للذكور في 424) و(448( لدى اإلناثوارتفع ليصل  م،2011

) 453( لدى اإلناثاألداء في السعودية حيث بلغ وعلى العكس من ذلك انخفض متوسط 
 عام) للذكور في 352و ( لدى اإلناث) 431ليصل إلى ( م،2011 عام) للذكور في 405و(

 ) للذكور.%13.1و ( لدى اإلناث) %4.9وبنسبة انخفاض كلي بلغت ( م،2015
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) لطالب الصف TIMESSاألداء على مقياس العلوم في اختبارات التميز ( ): متوسط33( رقم جدول

 حسب الدولة والجنس  م)2015-2011من الدول العربية خالل الفترة من ( عددلدى  الرابع
 

 الدولة
 العام

 نسبة التغير الكلية م2015 م2011

 ذكور إناث  اإلجمالي ذكور  إناث  اإلجمالي ذكور  إناث 
 

 اإلجمالي
 %2.2 %0.2 %3.7 459 439 478 449 438 461 البحرين

 %5.4 %6.0 %5.0 451 444 459 428 419 437 اإلمارات 

 %10.7 %11.0 %9.8 436 424 448 394 382 408 قطر

 %14.3 %15.3 %13.5 431 415 447 377 360 394 عـُمان 

 %9.1- %13.1- %4.9- 390 352 431 429 405 453 السعودية

 %33.3 %34.0 %33.6 352 347 358 264 259 268 المغرب

 %2.9- %0.9 %5.1- 337 322 352 347 319 371 الكويت

 - - - - - - 346 334 359 تونس

 

 
 ) لطالب الصف الرابعTIMESSمتوسط األداء على مقياس العلوم في اختبارات التميز (): 20( رقم  الشكل

 لدى مجموعة من الدول العربية في عام......
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 (اإلعدادي)طالب الصف الثاني المتوسط  .ب

متوسط األداء على مقياس العلوم في ) 21(رقم والشكل ) 34ــن الجــدول رقم (يبيّ 
ول من الدلعدد  (اإلعدادي) ) لطالب الصف الثاني المتوسطTIMESSاختبارات التميز (

 غ متوسط األداءحيث بلاألول,  احتلت المركز اإلمارات ويتضح من خالل الجدول أن العربية. 
، وبنسبة نمو م،2015 عام) في 477وارتفع ليصل إلى ( م،2011 عام) في 465(اإلجمالي

 يهالد )، وجاءت البحرين في المرتبة الثانية حيث كان متوسط األداء اإلجمالي%2.6كلية (
وبنسبة نمو كلية  م،2015 عام)  في 466ثم ارتفعت لتصل إلى ( م،2011 عام) في 452(

) في 419(األداء اإلجمالي )،  وحلت قطر في المركز الثالث حيث بلغ متوسط %3.1بلغت (
وبنسبة نمو خالل فترة المقارنة  م،2015 عام) في 457وارتفع ليصل إلى ( م،2011 عام

وارتفعت  م،2011 عام) في 420(اإلجمالي لدى ُعمان )، وبلغ متوسط األداء %9.1بلغت(
وعلى العكس من  ).%8.3( بلغت وبنسبة ارتفاع كلي م،2015 عام) في 455لى (لتصل إ

ستقر عند يل وانخفض م،2011 عام) في 449لألردن (اإلجمالي ذلك بلغ متوسط األداء 
فيما جاءت الكويت في المركز  ).%5.1وبنسبة انخفاض كلي ( م،2015 عام) في 426(

، تلتها لبنان ثم السعودية، المغرب م2015 عام) في 411الخامس حيث بلغ متوسط األداء (
 م،2015 عام) في 371)، (393 )،(396 )،(398(األداء ،مصر حيث بلغت قيم متوسطات 

هنا أن كل من تونس وفلسطين لم تشارك في اختبارات اإلشارة وبالترتيب نفسه. وتجدر 
 . م2011 عام) لTIMESSالتميز (

متوســـط األداء على مقياس الجدول  يوضـــحوفي الســـياق نفســـه وعلى مســـتوى الجنس 
حيث (اإلعدادي) ) لطالب الصـــــف الثاني المتوســـــط TIMESSالعلوم في اختبارات التميز (

م، 2011 عام) في 452) وللذكور (447(اإلمارات في دولة  لدى اإلناثبلغ متوسط األداء 
البحرين حيث  تلتها، م2015 عام) في 461) وللذكور (492إلى ( لدى اإلناثوارتفع ليصــــل 

وارتفع ليصــــــــل  م،2011 عام) في 423) وللذكور (484( لدى اإلناثبلغ متوســــــــط األداء 
لدى . فيما كان متوســــــــط األداء م2015 عام) في 442) وللذكور (492إلى ( لدى اإلناث

) 471( لدى اإلناثوارتفع ليصــــــــل  م، 2011 عام) 406) وللذكور (432في قطر ( اإلناث
وعلى العكس من ذلــك انخفض متوســــــــط األداء في  .م2015 معــا) للــذكور في 441و(

) 423ليصل إلى ( م2011 عام) للذكور في 424) و(450( لدى اإلناثالسعودية حيث بلغ 
لدى ) %6.0وبنســــــــبة انخفاض كلي بلغت ( م،2015 عام) للذكور في 368(و لدى اإلناث

 ) للذكور.%13.2و ( اإلناث
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) لطالب الصف TIMESSاألداء على مقياس العلوم في اختبارات التميز ( ): متوسط34( رقم جدول
حسب  م)2015-2011من الدول العربية خالل الفترة من ( عدد(اإلعدادي) لدى  الثاني المتوسط

 الدولة والجنس 

/ الدولة
 العام

 نسبة التغير الكلية م2015 م2011

 االجمالي ذكور إناث  اجمالي ذكور  إناث  اجمالي ذكور  إناث 

 %2.6 %2.0 %10.1 477 461 492 465 452 447 اإلمارات 
 %3.1 %4.5 %1.7 466 442 492 452 423 484 البحرين
 %9.1 %8.6 %9.0 457 441 471 419 406 432 قطر

 %8.3 %13.9 %4.4 455 433 478 420 380 458 عـُمان 
 %5.1- %5.4- %5.1- 426 405 447 449 428 471 األردن 

 - - - 411 387 434 - - - الكويت
 - - - 398 393 403 406 408 404 لبنان

 %9.2- %13.2- %6.0- 396 368 423 436 424 450 السعودية
 %4.5 %4.3 %5.0 393 390 397 376 374 378 المغرب
 - - - 371 364 377 - - - مصر
 - - - - - - 439 447 431 تونس

 - - - - - - 420 406 434 فلسطين

 

 
) لطالب الصف TIMESS): متوسط األداء على مقياس العلوم في اختبارات التميز (21( رقم الشكل

  من الدول العربية لعام............. عدد(اإلعدادي) لدى  الثاني المتوسط
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متوســــــــط األداء على مقيــاس الريــاضــــــــيــات في اختبــارات التميز  - 14
)TIMESS ( 
 االبتدائيطالب الصف الرابع  .أ

متوسط األداء على مقياس الرياضيات في ) 22(رقم والشكل ) 35ـــــن الجــــــــــدول رقم (يبيـــــّ 
من الدول العربية.  عدد االبتدائي لدى لرابع) لطالب الصــــــــف اTIMESSاختبارات التميز (

حيث بلغ متوســـــــط األداء األول  تصـــــــدرت المركز اإلمارات ويتضـــــــح من خالل الجدول أن 
، وبنســـبة م2015) في ســـنة 452وارتفع ليصـــل إلى ( م،2011) في ســـنة 434(اإلجمالي 
)، وحلــت البحرين في المرتبــة الثــانيــة حيــث كــان متوســــــــط األداء %4.1( بلغــت نمو كليــة

 م،2015)  في ســــــــنة 451ثم ارتفعت لتصــــــــل إلى ( م،2011) في ســــــــنة 436اإلجمالي (
)،  وجاءت قطر في المركز الثالث حيث بلغ متوســـط االداء %3.4ت (وبنســـبة نمو كلية بلغ

 م،2015) في ســـــــنة 439وارتفع ليصـــــــل إلى ( م،2011) في ســـــــنة 413(اإلجمالي لديها 
ُعمان دى لاإلجمالي )، وبلغ متوســــط األداء %6.3وبنســــبة نمو خالل فترة المقارنة بلغت(

وبنســــبة ارتفاع  م،2015نة ) في ســــ425إلى (لتصــــل وارتفعت  م،2011) في ســــنة 385(
 ).%10.4( بلغ كلي

 م،2011) في سنة 410للسعودية (اإلجمالي وعلى العكس من ذلك بلغ متوسط األداء 
). فيما %6.6وبنســـــبة انخفاض كلي ( م،2015) في ســـــنة 383وانخفضـــــت لتســـــتقر عند (

ها ، تلتم2015) في ســــنة 388في المركز الخامس حيث بلغ متوســــط األداء (األردن حلت 
) في ســــــــنة 353)، (377(األداء لديهما الكويت حيث بلغت قيم متوســــــــطات والمغرب، 

هنا أن تونس لم تشـــــــارك في اختبارات التميز اإلشـــــــارة وبالترتيب نفســـــــه. وتجدر  م،2015
)TIMESS م2015) لسنة  . 

متوســـط األداء على مقياس  الجدولوفي الســـياق نفســـه وعلى مســـتوى الجنس يوضـــح 
) لطالب الصــف الرابع حيث بلغ متوســط األداء TIMESSز (ــــــــــالرياضــيات في اختبارات التمي

وارتفع ليصــــــــل  م،2011) في ســــــــنة 430) وللذكور (438(اإلمارات في دولة  لدى اإلناث
تلتها البحرين حيث بلغ متوســط م، 2015) في ســنة 450) وللذكور (453إلى ( لدى اإلناث

 لدى اإلناثوارتفع ليصل  م،2011) في سنة 432) وللذكور (440( لدى اإلناث فيهاداء األ
في  لدى اإلناث. فيما كان متوســــــط األداء م2015) في ســــــنة 443) وللذكور (459إلى (

) للذكور 438) و(440( لدى اإلناثوارتفع ليصل  م،2011) سنة 407) وللذكور (420قطر (
ذلك انخفض متوســــط األداء في الســــعودية حيث  . وعلى العكس منم2015في ســــنة 

و  لدى اإلناث) 405ليصـــل إلى ( م،2011) للذكور في ســـنة 402) و(418( لدى اإلناثبلغ 
و  لدى اإلناث) %3.1وبنســــــــبة انخفاض كلي بلغت ( م،2015) للذكور في ســــــــنة 363(
 ) للذكور.9.7%(
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) لطالب الصف TIMESSاألداء على مقياس الرياضيات في اختبارات التميز ( ): متوسط35( رقم جدول
 حسب الدولة والجنس  م)2015-2011من الدول العربية خالل الفترة من ( عدداالبتدائي لدى  الرابع

/ الدولة
 العام

 نسبة التغير الكلية م2015 م2011

 اإلجمالي  ذكور إناث اإلجمالي  ذكور إناث  اإلجمالي  ذكور إناث 
 %4.1 %4.7 %3.4 452 450 453 434 430 438 اإلمارات 

 %3.4 %2.5 %4.3 451 443 459 436 432 440 البحرين
 %6.3 %7.6 %4.8 439 438 440 413 407 420 قطر
 %10.4 %11.6 %9.5 425 415 436 385 372 398 عمان
 - - - 388 379 399 - - - األردن

 %6.6- %9.7- %3.1- 383 363 405 410 402 418 السعودية
 %12.5 %13.9 %11.8 377 377 378 335 331 338 المغرب
 %3.2 %7.4 %0.3 353 347 359 342 323 358 الكويت
 - - - - - - 359 356 363 تونس

 

) لطالب الصف TIMESS): متوسط األداء على مقياس الرياضيات في اختبارات التميز (22( رقم الشكل

 االبتدائي لدى مجموعة من الدول العربية لعامالرابع 

 

 (اإلعدادي)طالب الصف الثاني المتوسط  .ب
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متوسط األداء على مقياس الرياضيات في ) 23( رقم والشكل) 36ن الجــــــــــدول رقم (يبيــــــــــّ 
الدول من لعدد  (اإلعدادي) ) لطالب الصف الثاني المتوسطTIMESSز (ــــــــــاختبارات التمي

حيث بلغ متوســــــــط األول  تصــــــــدرت المركز اإلمارات ويتبين من خالل الجدول أن   .العربية
، م2015 عـــام) في 465وارتفع ليصــــــــــل إلى ( م،2011 عـــام) في 456(اإلجمـــالياألداء 

ـــــــــــّ )، وحل%2.0وبنســــبة نمو كلية ( ت البحرين في المرتبة الثانية حيث كان متوســــط األداء ـ
وبنســــبة  م،2015 عام)  في 454ثم ارتفع ليصــــل إلى ( م،2011 عام) في 409اإلجمالي (

ــالــث حيــث بلغ متوســــــــط األداء %11.0نمو كليــة بلغــت ( )،  وجــاءت لبنــان في المركز الث
 عام) في 442وانخفض بشـــــــكل طفيف ليصـــــــل إلى ( م، 2011 عام) في 449(اإلجمالي 

اإلجمالي )، وبلغ متوسط األداء %1.6وبنسبة انخفاض خالل فترة المقارنة بلغت( م،2015
 م،2015 عام) في 403ليصــل إلى (وارتفع المتوســط  م،2011 عام) في 366ُعمان (دى ل

 ).%10.1وبنسبة ارتفاع كلي (
  م2011 عـــام) في 406لألردن (اإلجمـــالي وعلى نفس الصــــــــعيـــد بلغ متوســــــــط األداء 

)، تلتها  %4.9وبنســـبة انخفاض كلية بلغت ( م، 2015 عام) في 386لى (وانخفض ليصـــل إ
وارتفع ليصــــــــل إلى  م،2011 عام) في 371(اإلجمالي المغرب حيث بلغ متوســــــــط األداء 

). فيمــا بلغ متوســــــــط األداء %3.5( بلغ وبنســــــــبــة ارتفــاع كلي م،2015 عــام) في 384(
 عام) في 368تســـــتقر عند (وانخفضـــــت ل م،2011 عام) في 394للســـــعودية (اإلجمالي  

)، من جهة أخرى بلغت قيم متوســــــــطات %6.6وبنســــــــبة انخفاض كلي بلغت ( م،2015
وبالترتيب نفســـــــه. وتجدر  م،2015 عام) في 392)،( 392لكل من الكويت ومصـــــــر (األداء 

 عام) لTIMESSأن  تونس وفلســــــطين لم تشــــــاركا في اختبارات التميز (إلى هنا اإلشــــــارة 
 .  م2015
متوســـط األداء الجدول  يوضـــح(ذكر وأنثى) ســـياق نفســـه وعلى مســـتوى الجنس وفي ال

) لطالب الصـــــف الثاني المتوســـــط TIMESSعلى مقياس الرياضـــــيات في اختبارات التميز (
) 447) وللذكور (464(اإلماران في دولة  لدى اإلناثحيث بلغ متوســط األداء (اإلعدادي) 

، م2015 عام) في 459) وللذكور (471إلى ( لدى اإلناثوارتفع ليصــــــل  م،2011 عامفي 
 م،2011 عام) في 388) وللذكور (431( لدى اإلناثتلتها البحرين حيث بلغ متوسط األداء 

. وبلغ متوســــــط م2015 عام) في 444) وللذكور (441إلى ( لدى اإلناثوانخفض ليصــــــل 
ارتفع ليصــــــــل و م،2011 عام) في 404) وللذكور (415في دولة قطر ( لدى اإلناثاألداء 

لدى ، فيما بلغ متوســــــــط األداء م2015 عام) في 434) وللذكور (440إلى ( لدى اإلناث
إلى  لدى اإلناث وارتفع ليصــــــل م، 2011 عام) في 334) وللذكور (387في عُمان ( اإلناث

 .م2015 عام) في 388) وللذكور (420(
) 420( اإلناث لدىحيث بلغ األردن وعلى العكس من ذلك انخفض متوســــــــط األداء في 

 عام) للذكور في 376و ( لدى اإلناث) 395ليصــــــل إلى ( م،2011 عام) للذكور في 392و(
) للذكور. فيما كان %4.1و ( لدى اإلناث) %6.0وبنســــــــبة انخفاض كلي بلغت ( م،2015
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وانخفض  م،2011 عام) 387) وللذكور (401في الســـعودية ( لدى اإلناثمتوســـط األداء 
وبنســــــــبة انخفاض كلي  م،2015 عام) للذكور في 360) و(375( إلىلدى اإلناث ليصــــــــل 

 ).%7.0وللذكور () %6.5( لدى اإلناثخالل فترة المقارنة بلغت 
 

) لطالب الصف TIMESSاألداء على مقياس الرياضيات في اختبارات التميز ( ): متوسط36( رقم جدول
 حسبم) 2015-2011من الدول العربية خالل الفترة من ( عدد(اإلعدادي) لدى  المتوسط الثاني 

 الدولة والجنس
 

 /العامالدولة
 نسبة التغير الكلية م2015 م2011

 االجمالي ذكور إناث  اجمالي ذكور إناث  االجمالي ذكور إناث 
 %2.0 %2.7 %1.5 465 459 471 456 447 464 اإلمارات

 %11.0 %14.9 %7.2 454 446 462 409 388 431 البحرين

 %1.6- %2.6- %0.7- 442 444 441 449 456 444 لبنان

 %6.6 %7.4 %6.0 437 434 440 410 404 415 قطر

 %10.1 %16.2 %5.8 403 388 420 366 334 397 مانُـ ع

 - - - 392 389 396 - - - الكويت

 - - - 392 387 397 - - - مصر

 %4.9- %4.1- %6.0- 386 376 395 406 392 420 األردن 

 %3.5 %3.5 %3.8 384 384 385 371 371 371 المغرب

 %6.6- %7.0- %6.5- 368 360 375 394 387 401 السعودية

 - - - - - - 425 433 317 تونس

 - - - - - - 404 392 415 فلسطين
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) لطالب الصف TIMESSاختبارات التميز (): متوسط األداء على مقياس الرياضيات في 23( رقم الشكل

 من الدول العربية خالل العام عددلدى  الثاني المتوسط

 

مقياس الرياضيات ) على PISA( البيزامتوسط األداء في اختبارات  .15
 العلوم و القراءةو

) على PISA( البيزامتوسط األداء في اختبارات ) 24( رقم والشكل) 37ن الجــدول رقم (يبيّــ 
ــــــــــــخالل الفتمقياس  الرياضـــــيات، القراءة، العلوم حســـــب الدولة  ) م2015 -2012(رة من ـ

ويتبين من خالل  .، تونس)األردن ، قطر، لبنـــان، اإلمـــاراتومجموعـــة من الـــدول العربيـــة (
على مقياس الرياضيات حيث بلغ متوسط األداء األول تصدرت المركز اإلمارات الجدول أن 

، وبنســـــبة انخفاض م2015 عام) في 427وانخفض ليصـــــل إلى ( م،2012 عام) في 434(
)، وحلــت قطر في المرتبــة الثــانيــة حيــث كــان متوســــــــط األداء على مقيــاس %1.6كليــة (

وبنســبة  م،2015 عام)  في 402ثم ارتفع ليصــل إلى ( م،2012 عام) في 376الرياضــيات (
بلغ متوســــــــط األداء على  )،  وجاءت لبنان في المركز الثالث حيث%6.9نمو كلية بلغت (
. وبلغ متوســــــــط األداء على مقياس الرياضــــــــيات م2015 عام) في 396نفس المقياس (

وبنســــــــبة  م،2015 عام) في 380وانخفض ليصــــــــل إلى ( م،2012 عام) في 386لألردن (
ضـــمن الدول المشـــاركة حيث األخيرة ). فيما جاءت تونس في المرتبة %1.6انخفاض كلي (

وانخفض ليصـــل إلى  م،2012 عام) في 388بلغ متوســـط األداء على مقياس الرياضـــيات (
 ).%5.4وبنسبة انخفاض كلي ( م،2015 عام) في 367(
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على مقياس القراءة األول تصــــدرت  المركز اإلمارات الجدول أن ن يبيّ وعلى نفس الصــــعيد 
 عام) في 434وانخفض ليصــــــــل إلى ( م،2012 عام) في 442حيث بلغ متوســــــــط األداء (

في المرتبــة الثــانيــة حيــث كــان األردن  )، وحلــت %1.8، وبنســــــــبــة انخفــاض كليــة (م2015
)  408ثم ارتفع ليصـــــل إلى ( م،2012 عام) في 399متوســـــط األداء على مقياس القراءة (

حيث )،  وجاءت قطر في المركز الثالث %2.3وبنســــــــبة نمو كلية بلغت ( م،2015 عامفي 
)  402وارتفع ليصــل إلى (م, 2012 عام) في 388بلغ متوســط األداء على نفس المقياس (

)، وبلغ متوســــــــط األداء على مقياس %3.9وبنســــــــبة نمو كلية بلغت ( م،2015 عامفي 
 م،2015 عــام) في 361وانخفض ليصـــــــــل إلى ( م،2012 عــام) في 404القراءة لتونس (

ضــــــــمن الــدول األخيرة ت لبنــان في المرتبــة ). فيمــا جــاء%10.6وبنســــــــبــة انخفــاض كلي (
وانخفض  م،2012 عام) في 347المشاركة حيث بلغ متوسط األداء على مقياس القراءة (

 ).%5.4وبنسبة انخفاض كلي ( م،2015 عام) في 367ليصل إلى (
على مقياس العلوم حيث بلغ متوسط األداء األول المركز اإلمارات تصدرت من جهة أخرى 

وبنســـــبة انخفاض  م،2015 عام) في 437وانخفض ليصـــــل إلى ( م،2012 عام) في 448(
ية ( كان متوســــــــط األداء على مقياس %2.5كل ية حيث  ثان بة ال )، وجاءت  قطر في المرت

وبنسبة نمو  م،2015 عام)  في 418ثم ارتفع ليصل إلى ( م،2012 عام) في 384العلوم (
الث حيث بلغ متوســــــط األداء على نفس )،  وحلت األردن في المركز الث%8.9كلية بلغت (

، وبلغ متوسط األداء على مقياس العلوم م2015و م2012) في السنتين 409المقياس (
وبنســــــــبة  /،2015 عام) في 386وانخفض ليصــــــــل إلى ( م،2012 عام) في 398لتونس (

ضـــــمن الدول المشـــــاركة حيث األخيرة ). فيما جاءت لبنان في المرتبة %3.0انخفاض كلي (
 م.2015 عام) في 368العلوم (متوسط األداء على مقياس  بلغ
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) على مقياس الرياضيات، القراءة، العلوم PISA): متوسط األداء في اختبارات البيزا (37جدول رقم (
 م) حسب الدولة2015 -2012لدى عدد من الدول العربية خالل الفترة من (

 

الدولة/ 
 العام

 الكليةنسبة التغير  م2015 2012
الرياضي
 ات

 القراءة
العلو
 م

الرياضي
 ات

 القراءة
العلو
 م

الرياضي
 ات

 القراءة
العلو
 م

 %2.5- %1.8- %1.6- 437 434 427 448 442 434 اإلمارات

 %8.9 %3.6 %6.9 418 402 402 384 388 376 قطر

    368 347 396 - - - لبنان

 %0.0 %2.3 %1.6- 409 408 380 409 399 386 األردن

 %5.4- 386 361 367 398 404 388 تونس
-

10.6% 
-3.0% 

 

 

 

 

 ) على مقياس الرياضيات، القراءة، العلومPISAزا (ـمتوسط األداء في اختبارات البي): 24( رقم الشكل

 م2015لعام  من الدول العربية  لعدد
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 PIRLS متوسط األداء على مقياس القراءة في اختبارات البيرلز .16
) ومقرها IEAتشـــرف عليها الجمعية الدولية لتقييم التحصـــيل التربوي (هي دراســـة دولية 

في هولندا. وهي هيئة دولية مســـتقلة, وتقوم الدراســـة على أســـاس المقارنة بين الدول 
 .في مهارات القراءة بلغتهم األم االبتدائي المشــاركة في تقييم قدرة طالب الصــف الرابع

رلز للقراءة لطالب الصف الرابع ـــــــــي اختبارات البي) متوسط األداء ف38( رقم ويبين الجدول
شاركت في هذه الدراسة.  افي المرتبة جاءت  اإلمارات للدول العربية التي   ،األولى عربيـــــــــ�

ثم  لثالثة،افي المرتبة قطر دولة ف، في المرتبة الثانية المملكة العربية الســــــــعوديةتليها 
ــــــــُ ع ــــــــالكبيويالحظ التحسن فالمغرب العربي.  ،مانـ الى عام  م2006ر لدولة قطر من عام ـ

ا م 2011 ـــــــــــً م لم يتم 2016نتائج دراســــة أن  ويالحظ .)%4(تراجع المغرب بنســــبة ، وأيضـــــ
 .اآلنعنها حتى اإلعالن 

 
 لطالب الصف الرابع PIRLS): متوسط األداء على مقياس القراءة في اختبارات البيرلز 38( رقم جدول

 حسب الدولة والجنس م)2011-2006من الدول العربية خالل الفترة من ( لعدداالبتدائي 
  

 /العامالدولة
 % نسبة التغير الكلية م2011 م2006

 ذكور إناث 
 

 اإلجمالي
 ذكور إناث 

 
 اإلجمالي

 ذكور إناث 
 

 اإلجمالي

 * * * 439 425 452 - - - اإلمارات 

 * * * 430 402 456 - - - السعودية

 20.40 22.69 18.55 425 411 441 353 335 372 قطر

 * * * 391 371 411 - - - عـُمان 

 4.02- 5.73- 1.81- 310 296 326 323 314 332 المغرب
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الرابع  لطالب الصف PIRLSمتوسط األداء على مقياس القراءة في اختبارات البيرلز : )25(رقم الشكل 

 م2011لعام  من الدول العربية لعدد
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 الثالثالفصل 

 النتائج والتوصيات
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 أهم النتائج:
 
 فهناك شواهد كثيرةما قبل المرحلة االبتدائية من أهم مراحل التعليم التعليم يـُعدُّ  •

ومتعددة تبرز أهمية التعليم ما قبل االبتدائي كمرحلة، وتأثيرها اإليجابي على مستقبل 
رامج التعليم ما قبل االبتدائي يعزز النمو ـااللتحاق ببأن الحياة لألطفال. فقد ثبت 

  هناكأن النتائج وأظهرت هم للنجاح في المراحل الالحقة. المعرفي لدى األطفال ويعدّ 
ا كبيًرا م الدول معظإن ، إال األطفال االلتحاق برياض نسب بين الدول العربية في  تفاوتـً

 .نسب متدنية مقارنة بدول العالملديها  العربية 
م  • يشــــــــير المعدل المرتفع  لمؤشــــــــر معدل طالب لمعلم إلى أن على كل معلم أن ُيعلِّ

ـــــــــــــــًرا عدًدا  ي مقكبيـ دار االهتمام الذي يحظى به من الطالب، وهذا ما يؤدي إلى تدنِّ
ـــــــــــــــتفاوت كبيوجود النتائج أظهرت الطالب من المعلم. وقد  ر بين الدول العربية في ـ

ـــــرنتيجة هذا المؤشر، حيث ما  من ارتفاع هذا المعدل يعاني من الدول العربية  يزال كثيـ
 المتوسطات العالمية.ب مقارنة

 االلتحاق بالتعليم أن في سنِّ  إجمالي عدد سنوات التعليم التي يتوقع لطفليـُعدُّ  •
المستوى العام لتطور النظام التعليمي، وقد إلظهار ا ا مهًم يمضيها في التعليم مؤشرً 

ا جيدة ما عدا بعض الدول العربية ًـ معظم الدول العربية سجلت قيمأن النتائج أظهرت 
 .اإلفريقيةفي القارة 

اء عاٍل ونســـــب متدنية من البقاء في الدراســـــة المرتفع على مســـــتوى إبق يدل معدل •
وجود معدالت تســـــرب عالية في المرحلة االبتدائية في إلى وتشـــــير النتائج التســـــرب، 

 .موريتانيا)، والقمر  جزر ،جيبوتي ،بعض الدول العربية (السودان
تدني هذه المعدالت في بعض  تدل نتائج معدالت التخرج في المراحل الدراســـــية الى •

الدول العربية مما يعني تدني كفاءة النظام التعليمي في قدرته على توفير الخريجين، 
ســـــــبب هذا التدني التركيبة الســـــــكانية للبلد مثل دولة أن يكون في االعتبار األخذ مع 

 قطر.
عدُّ   • ـــُ ـــاختبارات التميتـ ـــز والبيـ ـــوالبيزا ـ شار المية التي أصبح يالدولية أحد المؤشرات العرلز ـ

خاصة في مجالي العلوم والرياضيات) على مستوى بر عن جودة التعليم (ــــــــإليها للتعبي
العــالم، وأصــــــــبحــت معظم نظم التعليم في العــالم تســــــــعى للمشـــــــــاركــة في هــذه 

إمــــا بهــــدف إبراز قوة وجودة وتمّيز النظــــام التعليمي فيهــــا، أو بغرض  ،االختبــــارات
قييم النظام التعليمي وعملياته ومســــــتوى أدائه، في رغبة االســــــتفادة واالحتكاك وت

نتــائج الــدول العربيــة وجــاءت منهــا للحــاق بركــب الــدول المتفوقــة في هــذا المجــال. 
 ومتدنية في بعض الدول مقارنة بالمتوسطات العالمية.متفاوتة المشاركة 
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 التوصيات:
 

ـــر المتوافرة في استيفاء  إنشاء وحدة مختصة .1 ة من خالل مخاطب ومعالجتهاالبيانات غيـ
عن متابعة مؤشــــرات الجودة وتحديثها بشــــكل  فضــــًال   ،الدول العربية بشــــكل رســــمي

 .دوري
تطوير وتحديث البنية التعليمية بحيث تصــــــــبح مرحلة الطفولة المبكرة إلزامية ضــــــــمن  .2

، )دادية(اإلع المرحلة المتوسطة ،المرحلة االبتدائية، لم التعليمي (مرحلة الطفولة ّـــ الس
  المرحلة الجامعية).، المرحلة الثانوية

االســـتمرار في تطوير المناهج ونتائج االمتحانات التقييمية الوطنية والدولية، والتغذية  .3
يم ر والقـز على مهارات التفكيـالميدان ومواكبة المستجدات، والتركي الراجعة اآلتية من

ـــإضافة إلى ضرورة التركي ،الوطنية تزيد  التيواألدوات ز على تطوير المهارات السلوكية ـ
 .من روح اإلنتاج واالبتكار

ري وملبية واالبتكااإلبداعي م ّـــ مية مشجعة ومحّفزة على التعلّـــ توفير بيئة تعليمية تعل .4
إلدارية اللحاجات المختلفة لتحقيق فرص تعليمية متكافئة على مســــــــتوى المناطق 

 التعليمية.واإلدارات 
وذلك من خالل إنشـــاء مركز وطني مســـتقل لالختبارات  ،المتحانات واالختباراتتطوير ا .5

ة إلى  ، إضافوتنفيذها واالمتحانات لإلشراف على سير االمتحانات واالختبارات الوطنية
ســــط) والثاني المتواالبتدائي تحديد محطات تقويمية (يفضــــل أن تكون للصــــف الرابع 

 رلز).ـزا ، تمس، بيـية (بيبشكل دوري تنسجم  واالختبارات الدول
ـــــــــخضــاعهم لفتإاختيار الكوادر البشــرية وفق أســس الكفاءة والتنافســية الشــفافة و .6 رة ـ

تجريبية يتم بعدها التثبيت أو إنهاء الخدمات وفق معايير تقييم ومؤشـــــــرات أداء قابلة 
 للقياس. 

اث حدبناء نظام للمســاءلة وضــبط الجودة في النظام التعليمي من خالل إنشــاء واســت .7
وحدة تنظيمية ضــــــــمن الهيكل التنظيمي للوزارة لمتابعة وتقييم المخرجات التعليمة 

 العامة باستخدام أدوات وطنية ودولية.
ير غمخاطبة الجهات الرســــــمية لتوفير البيانات المحلية للمملكة لحســــــاب المؤشــــــرات  .8

 وتحديثها. المتوافرة
 اــــــــً لوطني والذي يستند أساسم اــــــــّ إنشاء نظام تقويمي متين ومتماسك لتقييم التعل .9

على الدراســات المســحية حيث يمكن اســتخدامه  لرصــد التقدم في مؤشــرات الجودة 
 عبر الزمن.

تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية  المســتدامة واحتياجات ســوق العمل  .10
 من خالل نسبة الخريجين الملتحقين بسوق العمل خالل مدة زمنية.
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وضــــــــع اليات تســــــــهم في دفع وقطاع األهلي والخاص في التعليم رفع مشــــــــاركة ال .11
ريع تشــــــإلى إضــــــافة  ،االســــــتثمار في التعليم وتذليل الصــــــعاب التي يمكن أن يواجهها

 رفع نسبة تمثيل القطاع الخاص.   التي تساعد فيواألنظمة القوانين 
ات و إعداد قاعدة بيان ،إنشــــــــاء مرصــــــــد عربي شــــــــامل و موحد لجميع الدول العربية .12

وأبرز المؤشـــــرات التعليمية أهم مشـــــتركة ومتكاملة وشـــــاملة لتســـــليط الضـــــوء على 
وتبادل المعلومات والبيانات ورفع درجة التنسيق لمجابهة الضعف  ،المتعلقة بالجودة

 وتعزيز مناطق القوة.
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 الملحق

 دليل مؤشرات جودة التعليم
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 اسم المؤشر
اإلجمالية برياض نسبة االلتحاق 

 األطفال
 1 الرقم المدخالت العنصر

 التعريف
عنــه  اإجمــالي الملتحقين بريــاض األطفــال، بغض النظر عن الســــــــن، معبرً 

 الرسمي لاللتحاق برياض األطفال. كنسبة مئوية من السكان في السنِّ 

 الغرض
ة،  مبكر يركز هذا المؤشـــر على أهمية التأســـيس الصـــحيح للطفل في ســـنِّ 

 وهذا ما سيعزز من االستثمار في الطلبة في مراحل متقدمة.

البيانات 
 المطلوبة

أعداد الطالب المســـــــجلين في ســـــــنة ما برياض األطفال، أعداد الســـــــكان 
الرســــــــمية لاللتحاق برياض  المقيمين في الفئة العمرية المناظرة للســــــــنِّ 

 سنوات. )5-3األطفال (

 التعليم، اإلحصاءات العامة.وزارة  مصادر البيانات

طريقة 
 الحساب

عدد الملتحقين (المســـجلين) في رياض االطفال في ســـنة دراســـية معينة 
الرســــمية  مقســــوًما على عدد الســــكان في الفئة العمرية المناظرة للســــنِّ 

 لاللتحاق برياض االطفال مضروًبا في مئة.

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

 تشير النسبة إلى مدى اإلقبال على رياض األطفال. التفسير

 القيود

في الِمئة، بســــــــبب قيد مئة يمكن أن تتجاوز نســــــــبة االلتحاق اإلجمالية 
األطفال الذين تخطوا العمر المدرســــــــي المقرر، واألطفال الذين لم يبلغوا 
العمر المدرســــي المقرر في ســــن متأخرة أو مبكرة و / أو بســــبب إعادتهم 

 لصفوف.ا
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 2 الرقم العمليات العنصر معدل الترفيع (التقدم) اسم المؤشر

 التعريف
 ا وانتقلوا إلى الصف الذيــــا معينً ــــ� نسبة الطالب الذين أتموا بنجاح صف

 يليه في السنة التالية. 

 الغرض

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

ا لتحليل تدفق أفواج الطالب  ا رئيســــــً ويشــــــكل هذا المؤشــــــر مقياســــــً
 وتوقع نسب تدفقهم من صف إلى آخر في إطار الدورة التعليمية.

البيانات 
 المطلوبة

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

 وزارة التعليم. مصادر البيانات

 طريقة الحساب
على  )t+1(قســــمة عدد الملتحقين الجدد بصــــف معين لعام دراســــي 

عدد الطالب المنتمين إلى الفوج نفســـه والملتحقين بالصـــف الســـابق 
 .)t(من العام الدراسي المنصرم 

 (الصف).حسب الجنس، المرحلة  نوع التوزيع

 التفسير
يشــــير المعدل المرتفع إلى الفعالية الداخلية للنظام التعليمي، وقدرته 

 على تفويج الطالب.

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

 عند المقارنة للنظم التعليمية.هذا المؤشر، وبخاصة 
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اسم 
 المؤشر

معدل طالب لمعلم (عضو هيئة 
 تدريس)

 3 الرقم المدخالت العنصر

 التعريف
متوســـط عدد الطالب لكل معلم (عضـــو هيئة تدريس) في مســـتوى 

 تعليمي محدد في عام دراسي معين.

 الغرض

ُيســتخدم هذا المؤشــر في قياس مســتوى مدخالت الموارد البشــرية، 
من حيث عدد المعلمين بالمقارنة مع أعداد الطالب. وتقارن نســــــــبة 
الطالب إلى المعلمين عادة بالمعايير السائدة على المستوى الوطني 

عدد الطالب لكل معلم بكل مســتوى تعليمي أو نوع من يخصُّ  فيما
 أنواع التعليم.

البيانات 
 المطلوبة

أعداد الطالب في المستوى التعليمي، أعداد المعلمين (أعضاء هيئة 
 التدريس) في المستوى التعليمي نفسه.

مصادر 
 البيانات

 وزارة التعليم / التعليم العالي.

طريقة 
 الحساب

يقســـم إجمالي عدد الطالب المســـجلين في مســـتوى تعليمي محدد 
 التعليمي نفسه. على عدد المعلمين في المستوى

نوع 
 التوزيع

 حسب الجنس، المرحلة التعليمية.

 التفسير
م عدًدا كبي ن ا مرً ــــــــيشير المعدل المرتفع إلى أن على كل معلم أن ُيعلِّ

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

 القيود

نوعية في العوامل التي قد تؤثر  الحســـــبان المؤشـــــر ال يأخذ في هذا
ـــــــّ التعل /التعليم والتدريب  مثل االختالفات في مؤهالت المعلمين، م،ـ
ــــــــــــــوالخب التربوي،  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
متوســـــط عدد الطالب المســـــجلين في الفصـــــل الواحد في مســـــتوى 

 تعليمي معين.

 الغرض

من قبــل معلم  تــدريســــــــهميتمُّ  الــذينالفعلي للطالب  العــددتعّرف 
حجم الصـــــفوف الدراســـــية من أبرز  واحد، حيث ُيعدُّ  معتمد في صـــــّف 

جة وهي نتيتي تواجه قطاع التعليم في العالم العربي، ـــــــالالمشكالت 
مباشــــــــرة لضــــــــعف االســــــــتثمار في هذا القطاع، وقّلة عدد المباني 
ة مباني المدارس  لدان، وبخاصـــــــــّ ّية المتوافرة في بعض الب المدرســــــــ

 الحكومية.

البيانات 
 المطلوبة

 أعداد الطالب، أعداد الصفوف.

مصادر 
 البيانات

 وزارة التعليم.

طريقة 
 الحساب

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

نوع 
 التوزيع

 والمرحلة التعليمية. ،حسب الجنس

 التفسير
كبر حجم الصــــــــف الــدراســــــــي قــد يؤدي إلى حرمــان بعض الطلبــة من 
المشـــاركة في الحصـــة الدراســـية، بســـبب كثرة عدد الطلبة في الصـــف 

 الواحد.
 .ال يوجد القيود
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اسم 
 المؤشر

معدل سنوات الدراسة 
 المتوقعة

 5 الرقم العمليات العنصر

 التعريف

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

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

 الغرض
مي من حيث متوســـط ـــــــــــإظهار المســـتوى العام لتطور النظام التعلي

ـــــــــــعدد ســــنوات الدراســــة ال ـــــــــــتي يوفرها النظام التعليـ مي للســــكان ـ
 المؤهلين، بما في ذلك الذين لم يلتحقوا بالتعليم على اإلطالق.

البيانات 
 المطلوبة

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

 في جميع مستويات التعليم. األحادية، أو نسب االلتحاق حسب السنِّ 
مصادر 
 البيانات

 وزارة التعليم، اإلحصاءات العامة.

طريقة 
 الحساب

عوا حسب العمر  لى عقسمة عدد المقيدين (الملتحقين) الذين لم ُيوزَّ
ا ـــــــــً عدد الملتحقين حسب المستوى التعليمي المقيدين فيه، مضروب

في مدة الدراســــة في ذلك المســــتوى التعليمي، وإضــــافة الناتج إلى 
 مجموع نسب االلتحاق حسب العمر.

نوع 
 التوزيع

 حسب الجنس.

 التفسير
يشـــــير االرتفاع النســـــبي لهذا المؤشـــــر إلى احتمال بقاء االطفال مدة 

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

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

 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

بالصــف األول من مســتوى التحق نســبة الطالب المنتمين إلى فوج 
ــــدائيــــة مثًال  ــــذين يصــــــــلون إلى تعليمي معين  (المرحلــــة االبت ) وال

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

 الغرض
الكفـــاءة الـــداخليـــة للنظـــام التعليمي من حيـــث قـــدرتـــه على تقييم 

ـــة بقـــاء الطالب (الفوج) في اإل ـــه، ووضــــــــعي بقـــاء على الطالب في
 الدراسة من صف إلى صف آخر، ومعدالت التسرب حسب الصفوف. 

البيانات 
 المطلوبة

دين) حســــب الصــــفوف خالل عامين  عدد الطالب المســــجلين (المقيَّ
، عدد المعيدين حسب الصفوف للعام )t+1(و ) (tدراسيين متتاليين 

 .)t+1(الدراسي 
مصادر 
 البيانات

 وزارة التعليم.

طريقة 
 الحساب

قســـــــمة عدد الطالب المنتمين لفوج معين في مســـــــتوى تعليمي 
معين، والذين يبلغون الصــــــــفوف المتعاقبة على عدد الطالب في 

ـــً الفوج األصلي من الطالب (الذين سجلوا مع ل من ا في الصف األوـ
 المستوى التعليمي) ، وضرب الناتج في مئة.

 حسب الجنس، المرحلة التعليمية. نوع التوزيع

 التفسير
يدل المعدل المرتفع على مســـــــتوى إبقاء عاٍل ونســـــــب متدنية من 

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 
 للفوج.
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اسم 
 المؤشر

 7 الرقم العمليات العنصر نسبة اإلعادة

 التعريف
عدد الطالب المعيدين في صــــف دراســــي معين وفي عام دراســــي 

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

 الغرض
قياس مدى إعادة الطالب ونماذجها حسب الصفوف بوصفها جزًءا 

 من الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي.

البيانات 
 المطلوبة

عدد الطالب المعيدين والمقيدين حســـــب الصـــــف للعام الدراســـــي 
 نفسه.

مصادر 
 البيانات

 وزارة التعليم.

طريقة 
 الحساب

قســــــــمة عدد الطالب المعيدين لصــــــــف دراســــــــي معين في العام 
الدراســـــي المعين على عدد الطالب المقيدين بالصـــــف نفســـــه في 

 ا في مئة.ًـ العام الدراسي نفسه مضروب
 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 معدل التسرب

 التعريف
نسبة الطالب الذين يغادرون النظام التعليمي دون إكمالهم للصف 

 محدد.الذين يدرسون فيه، في عام دراسي 

 الغرض

قياس ظاهرة تســــــرب الطالب من فوج معين من المدرســــــة/الكلية 
مي، ـالكفاءة الداخلية للنظام التعليفي قبل إتمام دراستهم وتأثيرها 

هذا المؤشر من المؤشرات الرئيسة لتحليل تدفق الطالب،  عدُّ ُـــ كما ي
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.

 القيود
ــــــــً الحذر في تفسير هذا المؤشر، خصوصينبغي توخي  ا عند المقارنة ـ

 .بين نظم التعليم
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اسم 
 المؤشر

 9 الرقم العمليات العنصر معدل اإلتمام

 التعريف

عدد الطالب الناجحين في نهاية مرحلة تعليمية معينة، بغض النظر 
ـــــــــ، مععن الســنِّ  بًرا عنه كنســبة مئوية من إجمالي عدد الطالب في ـ

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

 قياس الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي.

البيانات 
 المطلوبة

إجمــالي عــدد الطالب النــاجحين في نهــايــة المرحلــة التعليميــة في 
النظامي إلنهاء  ، إجمالي عدد الســـكان في الســـنِّ )t(العام الدراســـي 

 المرحلة التعليمية.

مصادر 
 البيانات

 العامة. التعليم، اإلحصاءاتوزارة 

طريقة 
 الحساب

قســـــــمة إجمالي عدد الطالب الناجحين في نهاية المرحلة التعليمية 
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  نة  ي التعليم فارتفاع المعدل لمرحلة تعليمية معي

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

 القيود

بســــبب التحاق الطالب الذين  )%100(يمكن أن تتجاوز هذه النســــبة 
تخطوا العمر المــــدرســــــــي المقرر والطالب الــــذين لم يبلغوا العمر 

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

 10 الرقم المدخالت العنصر نسبة المعلمين المدربين

 التعريف

األدنى من البرامج التدريبية (قبل  المعلمون الحاصــــــــلون على الحدِّ 
ـــــــــــــــ) الخاللهاالخدمة أو   التعليميةتي تنظمها وتشــــــــترطها الجهات ـ

دد عمي معين، معبًرا عنه كنسبة مئوية من إجمالي ــــــــلمستوى تعلي
 المعلمين في ذلك المستوى التعليمي.

 الغرض
ـــة، ويعكس  ـــدريبي قيـــاس مـــدى التحـــاق المعلمين بهـــذه البرامج الت

 المستوى العام لجودة رأس المال البشري المستثمر في التعليم.

البيانات 
 المطلوبة

معين حســــب أوضــــاع إجمالي عدد المعلمين في مســــتوى تعليمي 
 البرامج التدريبية.

مصادر 
 البيانات

 وزراة التعليم.

طريقة 
 الحساب

برامج ــــــــــــــقســـــمة عدد المعلمين الحاصـــــلين على الحد األدنى من ال
) التي تنظمها وتشــترطها الســلطات خاللهاالتدريبية (قبل الخدمة أو 

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

 حسب المستوى التعليمي، والجنس. نوع التوزيع

 التفسير
تدل النســــــــبة المرتفعة على توافر الكوادر البشــــــــرية المدربة، وعلى 

 جودة القوى العاملة في التعليم بعامة.

 .ال يوجد القيود
 

  



 

ز في التعليم  جودة التعليم في العالم العربي -  المركز اإلقليمي للجودة والتميـّ

92 

اسم 
 المؤشر

 11 الرقم المخرجات العنصر معدل التخرج

 التعريف

ـــــــــــــــإجمــالي عــدد خريجي الصــــــــف األخ ير من المرحلــة التعليميــة (أو ـ
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
معينـــة (أو  تحـــديـــد المســــــــتوى العـــام للتخرج من مرحلـــة تعليميـــة

مســــــــتوى تعليمي محدد)، ويدل على قدرة النظام التعليمي على 
 تخريج الطالب.

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 
 ياناتالب

 وزارة التعليم، اإلحصاءات العامة.

طـــــــريـــــــقـــــــة 
 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
 التعليمية، المستوى التعليمي، والجنس.حسب المرحلة  نوع التوزيع

 التفسير
تشــــــير المعدالت المرتفعة إلى درجة عالية من التخريج، ومن ثم إلى 

 كفاءة النظام التعليمي وقدرته على توفير الخريجين.

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

معدل التكافؤ بين الجنسين لنسبة 
 اإلجماليةالتخرج 

 12 الرقم المخرجات العنصر

 التعريف

الخريجات من مرحلة تعليمية معينة خالل عام دراســـــي  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
التقدم نحو تكافؤ الجنســـين في المشـــاركة و/أو يقيس هذا المؤشـــر 

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 
 ين، إجمالي السكان في العمر المقابل للتخرج.خالل عام دراسي مع

مصادر 
 البيانات

 وزارة التعليم، اإلحصاءات العامة.

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 (ـاألكيشير المعدل 

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

 ال توجد. القيود
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94 

اسم 
 المؤشر

معدل أداء الطلبة في االختبارات 
 التحصيلية الوطنية

 13 الرقم المخرجات العنصر

 معدل درجات الطالب في االختبارات التحصيلية الوطنية.  التعريف

 الغرض
مي ـالطالب، ومن ثم تقييم المستوى التعليلدى م ّـ قياس نواتج التعل

 الداخلي من خالل أداء الطلبة في هذه االختبارات.

البيانات 
 المطلوبة

 نتائج الطالب في االختبارات التحصيلية الوطنية. 

مصادر 
 البيانات

 التعليم. وزارة

طريقة 
 الحساب

ــــة  ــــة الوطني ــــارات التحصــــــــيلي مجموع معــــدالت الطالب في االختب
ـــــً مقسوم ا على عدد الطالب المشاركين في هذه االختبارات، وضرب ـ

 الناتج في مئة.
نوع 
 التوزيع

 حسب الجنس، المستوى التعليمي.

 التفسير
 يشــير ارتفاع المعدل إلى تحســن مســتوى الطالب الدراســي، ومن ثم

 ارتفاع جودة التعليم.

 ال توجد. القيود
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95 

اسم 
 المؤشر

األداء على مقياس  متوســــــــط
  في اختبارات البيزا  الرياضــــيات

PISA 
 الرقم المخرجات العنصر

 14 
 أ -

 التعريف

متوسط أداء الطلبــــــة فــــــي اختبــــــار معرفــــــة الرياضيــــــات في البرنامــــــج 
 .PISAالدولــي لتقييــم الطلبــة 

وهي دراســـة دولية تجرى كل ثالث ســـنوات، تهدف إلى تقييم نظم 
التعليم في جميع أنحــاء العــالم، عن طريق اختبــار مهــارات ومعــارف 

 سنة. )15(الطالب البالغين من العمر 

 الغرض

ـــــــــــــــ ( قياس مدى امتالك الطلبة في ســــــــنِّ  ســــــــنة) للمهارات  15الـ
والمعارف األســــــاســــــية في مجال الرياضــــــيات، ومدى قدرتهم على 

ــه، وتطبيق هــذه المعرفــة  تعينهم على التي اســــــــتنبــاط مــا يعرفون
 في المجتمع.لفاعلة اكة رلمشاا

البيانات 
 المطلوبة

 معدل األداء.

مصادر 
 البيانات

 ).OECDمنظمة 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 الرياضيات.

 ال توجد. القيود
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96 

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 
. وهي دراسة دولية تجرى كل ثالث PISAالدولــــــي لتقييــــــم الطلبــــــة 

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

 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  ـذه المعرفـ ـق هـ ـ ـه وتطبي ـ ـا يعرفون ـتنباط مـ  تعينهم علىالتي اسـ
 المجتمع.في لفاعلة اكة رلمشاا

البيانات 
 المطلوبة

 معدل األداء.

مصادر 
 البيانات

 ).OECDوالتنمية (منظمة التعاون االقتصادي 

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 القراءة.

 ال توجد. القيود
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97 

اسم 
 المؤشر

 مقياس على األداء متوسط
  اختبارات البيزافي العلوم 

PISA 
 الرقم المخرجات العنصر

 14 - 
 ج

 التعريف

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

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

 الغرض

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

ـة  ـذه المعرفـ ـق هـ ـه، وتطبيـ ـ ـا يعرفون ـتنباط مـ ى تعينهم علالتي اسـ
 المجتمع.لفاعلة في اكة رلمشاا

البيانات 
 المطلوبة

 معدل األداء.

مصادر 
 البيانات

 ).OECDوالتنمية (منظمة التعاون االقتصادي 

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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98 

اسم 
 المؤشر

األداء على مقياس  متوسط
  اختبارات التيمزفي   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 تقييم الطالب في  والرياضيات. ويتمُّ  ثاني الرابع و الثامن (الالصفــــــــِّ

 ). /اإلعداديالمتوسط

 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 
 البيانات

 ).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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99 

اسم 
 المؤشر

 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

سنوات) على مستوى الدول لدراسة التوجهات العالمية في العلوم 
ين والرياضيات. ويتم تقييم الطالب في  ـــــِّ لثاني الرابع و الثامن (االصفـ

 )./اإلعداديالمتوسط

 الغرض
قييم وتأداة اختبــــــارات عالميــــــة لتقييــــــم تحصيل الطلبة في العلوم، 

فعالية تعليم العلوم في مدارس الدول المشـــــــاركة على مســـــــتوى 
 .العالم

البيانات 
 المطلوبة

 معدل األداء.

مصادر 
 البيانات

 ).IEAالجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (

طريقة 
 الحساب

 .IEAحسب منهجية 

 حسب الجنس، والصف. نوع التوزيع

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

 .ما يدل على جودة مخرجات التعليم في معرفة العلوم

 ال توجد. القيود
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100 

اسم 
 المؤشر

األداء على مقياس  متوسط
في اختبارات البيرلز   القراءة

)PIRLS( 
 16 الرقم المخرجات العنصر

 التعريف
لقياس مدى متوســــــط درجة القراءة للطالب في الدراســــــة الدولية 

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

 الغرض

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

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

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

البيانات 
 المطلوبة

 عدل األداء.م

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

 

 


