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معهد يُنتجها التيبيانات التعليم الدولية قاعدة اإلحصاءات التي يجمعها هذا االستبيان ترفد •
على ساعد وتُ على نطاق واسع في أوساط المستخدمين والتي تُنشر اليونسكو لإلحصاء 

.  إطالع صناع القرار على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء

رصد التقدم المستخدمة فيمؤشرات التعليم هذه البيانات أساسية الحتساب العديد من تعتبر •
دامة المحرز نحو تحقيق األهداف اإلقليمية والدولية، بما في ذلك أهداف التنمية المست

.2030وبرنامج التعليم 

نية حسب إلى خارطة برامج التعليم الوطالرجوع قبل الشروع في ملئ هذا االستبيان، يجب •
. إدراج البيانات في الخانات المالئمةن اضمل(2011إسكد)التصنيف الدولي الموحد للتعليم 

أهمية االستبيان



لمعدل اإلجابة في البلدان العربية مقارنةً بمجموع الدو



محتويات االستبيان

.   م لبلدكمتُجمع من خاللها البيانات التي تُستخدم لحساب مؤشرات التعليجدوالً 14يتكون االستبيان من •

:اميةالنظتعليم الكبار وبرامج النظاميةاألولية برامج التعليم بيانات لكافة هذا االستبيان يشمل •

(:0إسكد)برامج تعليم الطفولة المبكرة -

(01إسكد)الطفولة المبكرة تنمية -

(02إسكد)االبتدائي قبل التعليم ما -

(1إسكد)التعليم االبتدائي برامج -

: الثانويبرامج التعليم -

(2إسكد)الثانوي المرحلة األولى من التعليم برامج -

(  3إسكد)من التعليم الثانوي الثانية المرحلة برامج -

(4إسكد)العالي الثانوي غير بعد برامج التعليم -



الوحدات اإلحصائية



االستبيانمعلومات عامة حول البيانات التي يتضمنها هذا : 1-أ

:االستبيان من أجلالشخص أو األشخاص المسؤولين عن استيفاء معلومات حول •

توضيحات إضافيةالحاجة إلى لمتابعة في حال ا-

قبل نشرهاالُمرسلة البيانات المؤشرات الناتجة عنفي المصادقة على ةمشاركال-



(تتمة)االستبيان معلومات عامة حول البيانات التي يتضمنها هذا : 1-أ

مسح الواستمارات حيث تنشر إحصاءات التعليم الوطنية اإلنترنت الموقع على عنوان •
وجدالمدرسي إن 

اناتللبيالسنة الدراسية والسنة المرجعية لألعمار والمصادر الرئيسية معلومات حول •

11-وحدة ونوع العملة المستخدمة لبيانات التعويض السنوي القانوني للمدرس في أ•



والجنسالتعليميةالمؤسسةونوعالتعليممستوىحسبالطالبعدد:2-أ

ما فيها ببرامج التعليم النظامية، كافة في هذا الجدول، الرجاء توفير بيانات الطالب في •
:وذلك بحسب(أو البالغين)لكبار ارامج تعليم ب

(4إلى 0إسكد)مستوى التعليم -

(عام أو مهني)نوع البرنامج -

(حكومية أو خاصة)نوع المؤسسة التعليمية -

(ذكور أو إناث)الجنس -



والجنسالتعليميةالمؤسسةونوعالتعليممستوىحسبالطالبعدد:2-أ



4.2.4المؤشر 

نسبة القيد اإلجمالية لتعليم الطفولة المبكرة في

لمبكرةبرامج تنمية الطفولة ا( ب)التعليم ما قبل االبتدائي و( أ)

(0إسكد)القيد بيانات 2-أ



عدد الطالب حسب مستوى التعليم والسن والجنس: 3-أ

ما فيها بكافة برامج التعليم النظامية، توفير بيانات الطالب في الرجاء في هذا الجدول، •
:بحسبوذلك ،(أو البالغين)لكبار ارامج تعليم ب

(4إلى 0إسكد)التعليم مستوى -

(عام أو مهني)نوع البرنامج -

(توزيع أحادي السن)السن -

(ذكور أو إناث)الجنس -

2-أالمجاميع في الجدول تساوي 3-في الجدول أالمجاميعمن الضروري التأكد بأن •



4.1.5المؤشر 

نسبة غير 
الملتحقين 
بالمدارس

4.2.2المؤشر 

معدل المشاركة 
في التعليم المنظَّم 

قبل سنة واحدة )
من عمر االلتحاق 
الرسمي بالتعليم 

، بحسب (االبتدائي
الجنس

4.3.3المؤشر 

نسبة المشاركة 
في برامج التعليم 
التقني والمهني 

لمن تتراوح )
١٥أعمارهم بين 

، (سنة٢٤و
بحسب الجنس

مؤشر عالمي



؟ 2019لمسح التعليم النظامي 3-ما الجديد في الجدول أ



ى التعليم النظامية حسب مستو( البالغين)عدد الطالب في برامج تعليم الكبار : 4-أ
والسن والجنس

برامج أي ،النظاميةالكبارفي برامج تعليم الطالب توفير بيانات الرجاء في هذا الجدول، •
العادي لمسار افيمن سن االلتحاق سنا  لفئة السكان األكبر مت م  صُ الفرصة الثانية، التي 

.  إلى المدرسةالعودةمستوى معين و يرغبون فيعن الدراسة توقفواالذين و

سلجنواالسنو( 4–0إسكد)مستوى التعليمبحسب هذه البيانات توفير يجب •

:المسائل

بيانات مفقودة-

بيانات غير موزعة حسب أحادي السن-

6-وأ5-بيانات مشمولة في أ-



ج تعليم باستثناء برام)االبتدائي عدد الطالب والمعيدين في برامج التعليم : 5-أ
حسب السن والصف والجنس( الكبار

أي ، األوليةاالبتدائيكافة برامج التعليم في الطالب توفير بيانات الرجاء في هذا الجدول، •
:وذلك بحسب،(أو البالغين)لكبار ارامج تعليم بباستثناء 

الصف -

(توزيع أحادي السن)السن -

(ذكور أو إناث)الجنس -

رامج استثناء ببأي ، األوليةاالبتدائي التعليم برامج لالمعيدينبيانات الرجاء أيضا  توفير •
.، بحسب الصف والجنس(أو البالغين)لكبار اتعليم 

4-بيانات الجدول أ–3-بيانات الجدول أ= 5-بيانات الجدول أ•



التعليممنوالثانيةاألولىالمرحلةبرامجفيوالمعيدينالطالبعدد:6-أ
سوالجنوالسنالصفحسب(الكبارتعليمبرامجباستثناء)العامالثانوي

رامج باستثناء ب، العامالثانوي التعليم برامج في الطالب في هذا الجدول، يجب توفير بيانات •
:وذلك بحسب،(أو البالغين)لكبار اتعليم 

(فقط24إسكد)الصف -

(توزيع أحادي السن)السن -

(ذكور أو إناث)الجنس -

.الصف والجنسبحسب برامج لهذه الالمعيدينيجب أيضا  توفير بيانات •

4-بيانات الجدول أ–3-أبيانات الجدول = 6-أبيانات الجدول •



6-و أ5-أ

المستجدينعدد
عدد الطالب بحسب 

الصف والسن

4.1.3المؤشر 

معدل القبول اإلجمالي في الصف 
األخير

4.1.6المؤشر 

 ً النسبة المئوية لألطفال األكبر سنا
من أعمار صفهم الدراسي 



مرحلة عدد المستجدين في الصفوف األولى من مرحلة التعليم االبتدائي وال: 7-أ
األولى من التعليم الثانوي حسب القيد السابق والسن والجنس

ليم التعبرامج الصف األول من في المستجدين توفير بيانات الرجاء في هذا الجدول، •
:وذلك بحسباالبتدائي والثانوي، 

(توزيع أحادي السن)السن -

(ذكور أو إناث)الجنس -

(0إسكد-أي من برامج تعليم الطفولة المبكرة )القيد السابق -

لعدد معيدي الصف األو–عدد المسجلين في الصف األول = عدد المستجدين 



: تتمة–7-أ



عدد الخريجين حسب مستوى التعليم ونوع اإلتمام والجنس: 8-أ

:بحسبوذلك الخريجين توفير بيانات الرجاء في هذا الجدول، •

(3إلى 1إسكد)التعليم مستوى -

برامج -ى إلتمام جزئي من المستوبرامج كافية –برامج كافية إلتمام المستوى )نوع اإلتمام -
(العاليكافية إلتمام المستوى دون نفاذ مباشر إلى التعليم 

(ذكور أو إناث)الجنس -



سة عدد المدرسين حسب مستوى التدريس والحالة الوظيفية ونوع المؤس: 9-أ
التعليمية والجنس

وذلك بحسبومعادالت الدوام الكامل المدرسين توفير بيانات الرجاء في هذا الجدول، •
.والجنس( حكومية أو خاصة)ونوع المؤسسة التعليمية ( 4إلى 0إسكد)مستوى التدريس 

ً بيانات إضافة  إلى ذلك، يجب توفير • سين الُمعيّنين حديثا .الُمدّرِّ



6.ج.4المؤشر 

تناقص أعداد المعلمين بحسب المستوى التعليميمعدَّل 

ً 9-أ سون الُمعيّنون حديثا الُمدّرِّ



سينعدد:10-أ وعونالتدريسمستوىحسبوالمدَربينالمؤَهلينالمدر ِّ
والجنسالتعليميةالمؤسسة

م الكامل المؤهلين والمدربين ومعادالت الدواالمدرسين في هذا الجدول، يجب توفير بيانات •
حكومية أو )المؤسسة التعليمية ونوع ( 4إلى 0إسكد)التدريس وذلك بحسب مستوى 

(.ذكور أو إناث)والجنس ( خاصة

خالل االثنتي خدمة الذين تلقوا تدريباً أثناء الالمدرسين إضافة  إلى ذلك، يجب توفير بيانات •
االستبيانعشر شهرا  التي تسبق نهاية السنة المرجعية لهذا 



7.ج.4المؤشر 

ناء الخدمة النسبة المئوية للمعلمين الذين تلقوا تدريباً أث

بخالل األشهر االثني عشر األخيرة، بحسب نوع التدري

10-أ

خالل االثنتي عشر المدرسين الذين تلقوا تدريباً أثناء الخدمة 
شهرا  التي تسبق نهاية السنة المرجعية لهذا االستبيان



نسبة المعلمين الذين حصلوا على األقل على الحد 1.ج.4المؤشر 

خدمةالاألدنى من التدريب المنظَّم للمعلمين قبل الخدمة أو في أثناء 

ايير النسبة المئوية للمعلمين المَؤّهلين وفقاً للمع3.ج.4المؤشر 
الوطنية بحسب المستوى التعليمي ونوع المؤسسة التعليمية 

عدد المدرسين9-أ
عدد المدرسين 10-أ

المؤهلين/المدربين



،بمتوسط عدد التالميذ للمدرس المدرّ 2.ج.4المؤشر 

التعليميبحسب المستوى 

،المؤهلمتوسط عدد التالميذ للمدرس 4.ج.4المؤشر 
المستوى التعليميبحسب 

عدد المدرسين9-أ
عدد المدرسين 10-أ

المؤهلين/المدربين



مسائل أساسية متعلقة ببيانات المدرسين

من الدول% 70*** 

: بيانات جزئية أو مفقودة** 

بيانات المؤسسات الخاصة -

بيانات البرامج المهنية-

%(37.5)المدرسون المعينون حديثا  -

%(25)المدرسون الذين تلقوا تدريب -

معادالت الدوام الكامل مفقودة -

في بيانات المدرسين غير مبررةتغييرات ** 



مسائل أساسية متعلقة ببيانات المدرسين

35+25و34+24إسكدال يساوي مجموع 3وإسكد2إسكدمجموع -

مجوع المدرسين المدربين والمؤهلين يساوي مجموع المدرسين-



في(الوطنيةالعملةبوحدات)للمدرسالقانونيالسنويالتعويض:11-أ
امع)البرامجكافة-التعليممستوىحسبالحكوميةالتعليميةالمؤسسات

(ومهني

س بالتعويض السنوي القانوني لالمتعلقةالبيانات توفير الرجاء في هذا الجدول، • ّ وذلك لُمدرِّ
المدرس المبتدئ الحائز )المؤهالت ومستوى ( 3إلى 02إسكد)التدريس بحسب مستوى 

من على المستوى األدنى من المؤهالت أو المدرس المبتدئ الحائز على المستوى النمطي
.سنة15أو المدرس  الحائز على المؤهالت النمطية وخبرة (المؤهالت

%(37.5)مفقودة 11-أبيانات :مشكلة•

5.ج.4المؤشر 

أجر المعلمين مقارنة بأجور غيرهم من العاملين في المهن األخرى متوسط 
تتطلب امتالك مستوى مشابه من المؤهَّل التعليميالتي 



افة ك-عدد المؤسسات التعليمية حسب مستوى التعليم ونوع المؤسسة : 12-أ
(عام ومهني)البرامج 

إسكد)عليم الرجاء توفير عدد المؤسسات التعليمية وذلك بحسب مستوى التفي هذا الجدول، •
(.حكومية أو خاصة)المؤسسة التعليمية ونوع ( 3إلى 1



صاالت،واالتالمعلوماتتكنولوجياخدماتفيهاتتوفرالتيالتعليميةالمؤسساتعدد:13-أ
نقصفيروسبخصوصالحياةمهاراتحولالقائمةوالتربيةاألساسية،الصحيةوالمرافق
(نيومهعام)البرامجكافة-التعليممستوىحسبالجنسيةوالتربيةالبشريةالمناعة

:لتعليمالتعليمية بحسب نوع المؤسسة ومستوى اتوفير عدد المؤسسات الرجاء في هذا الجدول، •

الكهرباءتتوفر فيها التي -

تربويةالتي تتوفر فيها أجهزة الكومبيوتر ألغراض -

تربويةالتي تتوفر فيها االنترنت ألغراض -

محسنةالتي تحتوي على مراحيض -

المحسنةالتي تحتوي على مصادر مياه الشرب -

األياديالتي تحتوي على المرافق المحسنة لغسل -

اإلعاقةالتي تتوفر فيها البنية التحتية والمواد المالئمة للطالب ذوي -

ية والتربية التي توفر التربية القائمة حول مهارات الحياة بخصوص فيروس نقص المناعة البشر-
الجنسية



1.أ.4المؤشر 

نترنت ألغالطاقة الكهربائية؛المدارس التي تحصل علىنسبة  راض شبكة اإلِّ

طالب هياكل أساسية ومواد مكيفة للأجهزة حاسوبية ألغراض التعليم؛تعليمية؛

افق مرمرافق صحية أساسية غير مختلطة؛مياه الشرب األساسية؛ذوي اإلعاقة؛

.أساسية لغسل األيدي

4.7.2المؤشر 

المناعة نقصالمئوية للمدارس التي تعلّم مهارات حياتية بشأن فيروسالنسبة 
وتقدم تعليماً في التربية الجنسيةالبشرية 

الخدمات المختلفة13-أعدد المؤسسات12-أ



13-وأ12-مسائل أساسية متعلقة ببيانات أ

بيانات مستوى تعليمي مدرجة في بيانات مستوى تعليمي آخر•

العد المزدوج ضروري في هذه الحاالت•

يانات من المؤسسات تتوفر فيها خدمة معينة، فيجب أن تكون ب% 100إذا كان •
13-مساوية لبيانات أ12-أ



افة ك-عدد أجهزة الكومبيوتر المخصصة للمدارس حسب مستوى التعليم : 14-أ
(عام ومهني)البرامج 

س وذلك أجهزة الكمبيوتر لألغراض التربوية في المدارتوفير عدد الرجاء في هذا الجدول، •
:بحسب

(3إلى 1إسكد)مستوى التعليم -

(حكومية أو خاصة)نوع المؤسسة -



تلخيص ألهم المسائل
:بيانات البرامج المهنية مفقودة **

%(44)25إسكد-

%(31)35إسكد-

توزيع الطالب حسب السن**

بيانات المؤسسات الخاصة جزئية أو مفقودة**

وتوفير البيانات وفقا  لذلكاإلسكدالتأكد من صحة المعلومات في خارطة **

لوزارات ا)توفير استبيان واحد وموحد لكل بلد يغطي كافة بيانات التعليم من كافة المصادر **
...(والمؤسسات التعليمية


