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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

في رصد خدمة المستالعالي التعليم مؤشرات العديد من هذه البيانات أساسية الحتساب تعتبر •
المستدامة نحو تحقيق األهداف اإلقليمية والدولية، بما في ذلك أهداف التنميةالمحرز التقدم 

.2030وبرنامج التعليم 

أهمية االستبيان



محتويات االستبيان

.  عاليالمن خاللها البيانات التي تُستخدم لحساب مؤشرات التعليم تُجمع جداول 8يتكون االستبيان من •

:العاليبرامج التعليم هذا االستبيان كافة يشمل •

(5إسكد)األمد برامج التعليم العالي قصير -

(6إسكد)البكالوريوس أو ما يعادلها برامج من مستوى -

(7إسكد)أو ما يعادلها الماجستير برامج من مستوى -

(8إسكد)أو ما يعادلها الدكتوراه برامج من مستوى -



الجداول مستوى التعليم  الوحدات اإلحصائية

ج-2ج إلى -6 5 - 8 دوليون( دون-ال ستج دون-الم قي  الطالب)الم

ج-7 5 - 8 الخريجون

ج-8 5 - 8 مية الهيئة األكادي

الوحدات اإلحصائية



االستبيانمعلومات عامة حول البيانات التي يتضمنها هذا : 1-ج

: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-

العاليلتعليم لالوطنية حصاءات اإلحيث تنشر اإلنترنت الموقع على عنوان •

اناتللبيعن السنة األكاديمية، السنة المرجعية لألعمار والمصادر الرئيسية معلومات •

للطالب الدوليينالمستخدمة لتحديد البلد األصلي المعايير •



والجنسالتعليميةالمؤسسةونوعالتعليممستوىحسبالطالبعدد:2-ج

:  العالي وذلك بحسببرامج التعليمفي يتطلب هذا الجدول بيانات القيد •

(8إلى 5إسكد)مستوى التعليم -

(حكومية أو خاصة)نوع المؤسسة التعليمية -

(ذكور أو إناث)الجنس -

الكاملالدوام معادالت باإلضافة بيانات القيد حسب •



عدد الطالب حسب مستوى التعليم ومجال الدراسة والجنس: 3-ج

:  بحسبالعالي التعليمبرامج في يتطلب هذا الجدول بيانات القيد •

وحسب الفئات 2013مجاالت -إسكدومجال الدراسة استنادا الى التصنيف الدولي مستوى التعليم -
العريضة

التعليم01
الفنون والعلوم اإلنسانية02
والصحافة واإلعالماإلجتماعيةالعلوم 03
األعمال واإلدارة والقانون04
العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء05
والمعلوماتاإلتصاالتتكنولوجيا 06
الهندسة والتصنيع والبناء07
الزراعة والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة08
الصحة والرفاه09
الخدمات10



لعالي معين والمستجدين في التعليم اإسكدعدد المستجدين في مستوى : 4-ج
للمّرة األولى حسب مستوى التعليم والجنس

للمّرة لعالي االتعليمفي الجدول بيانات المستجدين في المستوى والمستجدين هذا يتطلب •
:  بحسباألولى وذلك 

(8إلى 5إسكد)مستوى التعليم -

الجنس-

ي أي برنامج أن تسجلوا فلهميسبقطالب لم همالعالي للمرة األولى التعليمالمستجدون في •
لعالي للمرة االتعليمفي مستجدينكونهموباإلضافة الى . العاليالتعليمآخر على مستوى 

. فيهوا الذي تسجلالتعليم، مستجدون في مستوى التعريف، بحكم أيضافانهماألولى 



سب عدد الطالب والمستجدين في برامج الدرجة األولى من التعليم العالي ح: 5-ج
السن والجنس

:بحسبى وذلك يتطلب هذا الجدول بيانات الطالب والمستجدين في التعليم العالي للمّرة األول•
(  تعليم مهني-5إسكدتم إضافة التوزيع العمري للطالب في برامح )المستوى التعليمي •

(السنأحادي )السن •

الجنس•



عدد الطالب الدوليين في التعليم العالي حسب البلد األصلي والجنس: 6-ج

:  ببحسوذلك التعليم العالي يحتوي هذا الجدول على بيانات الطلبة الدوليين في •
البلد األصلي-

الجنس-

ة باألنشطبهدف المشاركة الدوليةالحدود عبروا الذيناألشخاص همالدوليونالطالب •
. في بلد المقصدالتعليمية

:البلد األصليمعايير تحديد •
.  األسبقلتعليماويمبلدالثانوي أو التعليممن الثانيةالمرحلة مؤهالتالذي حصل فيه الطالب على البلد •

اإلقامة•

الجنسية•



عدد الخريجين حسب مستوى التعليم ومجال الدراسة والجنس: 7-ج

الدراسة جالومالتعليم مستوىالخريجين وذلك بحسب في هذا الجدول، يجب توفير بيانات •

يمية بنجاح خالل السنة الدراسية أو األكادبرنامج تعليمي هو الشخص الذي أتم الخريج -
.المرجعية



نوع أعضاء الهيئة األكاديمية حسب مستوى التعليم والحالة الوظيفية و: 8-ج
المؤسسة التعليمية والجنس

:  يتطلب هذا الجدول بيانات أعضاء الهيئة األكاديمية بحسب•
(5وإسكد8-5إسكد)التعليم مستوى -

(حكومية أو خاصة)نوع المؤسسة التعليمية -

(ذكور أو إناث)الجنس -

. الكاملالدوام معادالت حسب بيانات أعضاء الهيئة األكاديمية باإلضافةً إلى •



لمفي البلدان العربية مقارنةً بالعااإلستجابةمعدالت 



مسائل أساسية: بيانات التعليم العالي في البلدان العربية

(2018في العام % 65)ضعف في االستجابة •

(ينهتضارب البيانات عبر الزمن أو ما بين الجداول في االستبيان ع)نوعية البيانات •

:عدم توفير بيانات مهمة، مثل•
%(46)القيد حسب معادالت الدوام الكامل •
%(38)الخريجين •
%(  38)المستجدين •
%(  38)توزيع القيد حسب العمر •
%(23)توزيع القيد حسب مجال الدراسة •
%(  23)الهيئات األكاديمية •

(غالبا ما يستند التعريف الى الجنسية) إشكالية بتعريف الطالب الدوليين •


