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املركز الإح�صائي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

للبيانات واملعلومات  الر�سمي  ليكون امل�سدر  العربية  التعاون لدول اخلليج  اأن�سئ املركز االح�سائي لدول جمل�س 

ملراكز  واملعلوماتي  االإح�سائي  العمل  وليعزز  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  بدول  املتعلقة  واالإح�ساءات 

االإح�ساء الوطنية واأجهزة التخطيط يف دول املجل�س. ومتت املوافقة على اإن�ساء املركز من قبل املجل�س الوزاري 

ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف �سبتمرب 2011م. ومت اعتماد نظامه االأ�سا�سي يف دي�سمرب 2012م من قبل 

املجل�س االأعلى ملجل�س التعاون اخلليجي املكون من اأ�سحاب اجلاللة وال�سمو روؤ�ساء الدول االأع�ساء: دولة االإمارات 

العربية املتحدة، مملكة البحرين، اململكة العربية ال�سعودية، �سلطنة عمان، دولة قطر ودولة الكويت.

يقع مقر املركز يف العا�سمة العمانية م�سقط.

موؤ�سرات التعليم يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

ن�سرة �سنوية ت�سدر عن:

املركز االإح�سائي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

رقم الهاتف: 96824346499+
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يتقدم املركز الإح�صائي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية بوافر ال�صكر والثناء لأع�صاء الفريق الإح�صائي الذين 

�صاهموا بفاعلية يف اإجناح واإبراز هذا العمل.

وال�صكر مو�صول ب�صورة خا�صة اإلى �صباط الت�صال ومزودي 

جمل�س  دول  يف  الوطنية  الإح�صائية  الأجهزة  يف  البيانات 

التعاون لدول اخلليج العربية.
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االأول من متهيد اأن يقدم لكم االإ�سدار  العربية  التعاون لدول اخلليج  ي�سر املركز االإح�سائي لدول جمل�س 

تزويد  اإىل  تهدف  والتي  العربية«،  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  يف  التعليم  »موؤ�سرات  ن�سرة 

االأع�ساء  للدول  القطاع  هذا  وموؤ�سرات  اإح�ساءات،  باأحدث  البيانات  وم�ستخدمي  امل�ستفيدين، 

باملجل�س، و�سيتم ت�سليط ال�سوء يف هذا االإ�سدار على جمموعة من االإح�ساءات واملوؤ�سرات التعليمية 

بالعام  التغري  معدالت  مقارنة  مع  2012/2011م،  الدرا�سي  للعام  والعايل  العام،  بالتعليم  اخلا�سة 

الدرا�سي ال�سابق2012/2011م. 

كما  التدري�سي،  والكادر  واملبتعثني  واخلريجني  الطلبة  عن  اح�سائية  موؤ�سرات  الن�سرة  تناولت  وقد 

تطرقت الن�سرة للبنية التحتية لقطاع التعليم من �سفوف ومدار�س وموؤ�س�سات تعليم عايل، مع جداول 

معني  االأول  رئي�سيني:  ق�سمني  اىل  الن�سرة  وتنق�سم  املجل�س.  دول  بني  للمقارنات  تو�سيحية  ور�سوم 

مبقارنة موؤ�سرات التعليم بني دول املجل�س، والثاين يتناول وبطريقة مف�سلة واقع التعليم يف كل دولة 

على حده. وقد مت جمع البيانات اخلا�سة بالدول من خالل الن�سرات، والتقارير املتعلقة بقطاع التعليم 

واملن�سورة يف مواقع االأجهزة االإح�سائية الوطنية بدول جمل�س التعاون، كما مت التوا�سل مع �سباط 

االت�سال بهذه االأجهزة ال�ستيفاء البيانات الناق�سة والتاأكد من البع�س االخر.  

ويوؤكد املركز االإح�سائي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية على ترحيبه امل�ستمر باأية مقرتحات 

ومالحظات   من �ساأنها ان  ترثي  حمتوى هذه الن�سرة، وتعمل على تطويرها لالأف�سل يف االإ�سدارات 

القادمة.
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موؤ�رشات

 التعليم يف

 جمل�س التعاون

 

1

اأولت حكومات دول جمل�س التعاون جل اهتمامها بن�سر واإتاحة التعليم للجميع منذ ن�ساأتها، وتطوير منظومة التعليم لتواكب التطور الكبري 

الذي ي�سهده العامل اليوم يف �ستى املجاالت. ف�سعت دول جمل�س التعاون اىل ا�ستحداث برامج ا�ستهدفت اإحداث تطوير نوعي يف مدخالت 

النظم التعليمية والعناية مب�ستوى جودة التعليم وتاأهيل خمرجاته وتعزيز املوارد الالزمة الإحداث النقلة النوعية يف هذا القطاع مبختلف 

مراحله. ففي العام الدرا�سي 2012/2011م، بلغ اجمايل عدد املدار�س يف دول جمل�س التعاون 34،529 مدر�سة ت�سم 9،210،443 طالبا 

وطالبة و 862،626 معلما ومعلمة مبعدل 10.68 طالب لكل معلم. 

اهتماما  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  ح��ك��وم��ات  اول���ت  كما 

اجل  من  العليا  والدرا�سات  اجلامعي  بالتعليم  كبريا 

يف  املطلوبة  واملهارات  بالكفاءات  العمل  �سوق  ام��داد 

العايل  التعليم  موؤ�س�سات  ع��دد  فبلغ  امل��ج��االت.  �ستى 

عام  بحلول  اكادميية  موؤ�س�سة   860 املجل�س  دول  يف 

وطالبة  طالبا   1،551،552 ت�سم  2012/2011م، 

وب��وج��ود ك���ادر اك��ادمي��ي ع���ايل ال��ت��اأه��ي��ل جت���اوز 72 

بجانب  املجل�س  دول  اهتمت  كما  تدري�س.  ع�سو  الف 

، وتخطى اجمايل عدد  الدرا�سي يف اخلارج  االبتعاث 

املقيدون املبتعثون يف اخلارج حتى عام 2012/2011م 

اأنواع العلوم من  األف مبتعث ينهلون �ستى  حاجز 185 

اجلامعات العاملية املرموقة. كما جتاوز عدد خمرجات 

التعليم العايل يف دول جمل�س التعاون 181 الف خريج 

وخريجة يف العام الدرا�سي 2012/2011م.

 

ملحه تعليمية،،
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يو�سح اجلدول رقم )1( املوؤ�سرات الرئي�سية للتعليم العام يف دول جمل�س التعاون للعام الدرا�سي 2012/2011م. وفيما يلي عر�س موجز 

الأهم خمرجات هذه املوؤ�سرات:

الطلبة: جتاوز عدد طلبة التعليم العام يف دول جمل�س التعاون يف العام الدرا�سي 2012/2011م الت�سعة ماليني طالب وطالبة ، مبعدل 

زيادة بلغ 2.57% عن العام الدرا�سي ال�سابق. واحتلت اململكة العربية ال�سعودية الن�سيب االأكرب من الطلبة، اذ بلغت ن�سبة طلبة اململكة 

العربية ال�سعودية وحدها 73.11% يف عام 2012/2011م، تلتها دولة االمارات العربية املتحدة بن�سبة 9.33%. اما عدد الطلبة يف مملكة 

البحرين فكان االأقل من بني دول جمل�س التعاون ومثل ن�سبة 1.96% من اجمايل طلبة التعليم العام يف دول جمل�س التعاون كما يف الر�سم 

البياين )1(.

املعلمون: بلغ اجمايل عدد املعلمني يف مدار�س التعليم العام بدول جمل�س التعاون 862،626 معلم ومعلمة يف العام الدرا�سي 2012/2011م، 

ومبعدل منو بلغ 4.87% عن العام ال�سابق2011/2010م. ومتركز قرابة ثالثة ارباع هذا العدد يف اململكة العربية ال�سعودية ، اذ بلغت ن�سبة 

املعلمني 74.15%من العدد االإجمايل للمعلمني يف دول جمل�س التعاون. واحتلت دولة الكويت املرتبة الثانية من حيث حجم املعلمني، اذ 

بلغ عددهم 70،071 معلم ومعلمة و�سكلوا 8.21% من احلجم االجمال للمعلمني يف الدول االأع�ساء. ونظرا للعدد القليل للطلبة يف مملكة 

البحرين، فقد احتلت اململكة الن�سبة االأقل يف عدد املعلمني، حيث بلغت ن�سبتهم 1.91% من اجمايل معلمي دول جمل�س التعاون اخلليجي.

البنية التحتية: بلغ اجمايل عدد املدار�س احلكومية واخلا�سة  يف دول جمل�س التعاون يف العام الدرا�سي 2012/2011م 34،529 مدر�سة، 

بزيادة قدرها 3.25% عن العام الدرا�سي 2012/2011م. وقد احتلت اململكة العربية ال�سعودية املرتبة االأوىل من حيث عدد املدار�س ، اذ 

بلغت 29،600 مدر�سة ، وبن�سبة 85.73% من اجمايل املدار�س يف دول جمل�س التعاون. تلتها �سلطنة عمان ب�� 1،486 مدر�سة، فدولة الكويت 

ب�� 1،269 مدر�سة. اما دولة االمارات العربية املتحدة ودولة قطر ، فقد مثلت املدار�س فيهما ن�سبة 3.4% و 2.1% من اجمايل املدار�س يف 

دول املجل�س. وقد احتلت مملكة البحرين املرتبة االأخرية يف اجمايل عدد مدار�س التعليم العام، حيث بلغ عددها 275 مدر�سة خالل العام 

الدرا�سي 2012/2011م ، مبا يتنا�سب مع حجم الطلبة القليل مقارنة بالدول االأخرى.

كما بلغ اجمايل عدد ال�سفوف يف مدار�س دول جمل�س التعاون للعام الدرا�سي 2012/2011م 434،350 �سف درا�سي، مقارنة مع 405،952 

�سف يف العام الدرا�سي2011/2010م. وم�ساحبة للعدد الكبري للمدار�س يف اململكة العربية ال�سعودية، فقد بلغ اجمايل عدد ال�سفوف 

فيها 330،107 �سف درا�سي ، ي�سكلوا اكرث من ثالثة ارباع عدد ال�سفوف يف دول جمل�س التعاون اخلليجي )76%(.تلتها دولة االمارات 

العربية املتحدة بن�سبة 9.48%، ف�سلطنة عمان 5.69%، فدولة الكويت 5.15%، فدولة قطر 2.18% واأخريا مملكة البحرين بن�سبة %1.5 

من اجمايل ال�سفوف يف مدار�س دول جمل�س التعاون اخلليجي. 

اأول: موؤ�رشات

التعليم العام يف دول املجل�س

تعليم الكبار وحمو الأمية: اهتمت دول جمل�س التعاون كثريا باإتاحة التعليم للجميع والق�ساء على االأمية ب�سكل كبري. فقد بلغ اجمايل 

عدد الطلبة امللتحقني مبراكز تعليم الكبار وحمو االمية يف دول جمل�س التعاون 137،722 طالب وطالبة خالل العام الدرا�سي 2012/2011م. 

اآنذاك  عددهم  بلغ  حيث   ،  %19.23 بن�سبة  املراكز  لهذه  املنت�سبني  الطلبة  عدد  انخف�س  فقد   ، ال�سابق2011/2010م  بالعام  ومقارنة 

170،521طالب وطالبة.

جدول 1: مقارنة بني موؤ�سرات التعليم العام يف دول جمل�س التعاون للعامني الدرا�سيني 2011/2010م و 2012/2011م*

ال�شنةاملوؤ�شر

دولة 

المارات 

العربية 

املتحدة

مملكة 

البحرين

اململكة 

العربية 

ال�شعودية

�شلطنة 

عمان

دولة

 قطر

دولة

 الكويت

جمل�س

 التعاون

2012/2011859،224180،4076،734،182635،537219،552581،5419،210،443عدد  طلبة التعليم العام

2011/2010811،849176،6426،598،046632،326197،255563،1948،979،312

5.842.12.10.511.303.32.57التغري %

2012/20111،17427529،6001،4867251،26934،529عدد املدار�س

2011/20101،18826928،6011،4666691،24833،441

2.23.51.48.371.73.25-1.18التغري %

2012/201141،1646،496330،10724،7299،48622،368434،350عدد ال�شفوف الدرا�شية

2011/201034،5126،375311،22924،2368،04421،556405،952

19.271.96.12.017.933.87.00التغري %

2012/201157،34316،437639،60557،59821،57270،071862،626عدد املعلمون

2011/201050،78615،554619،63952،43017،61966،514822،542

12.915.73.29.922.445.34.87التغري %

2012/201114.9811.010.511.010.188.310.68متو�شط عدد الطلبة لكل معلم

2011/201015.9811.410.612.111.28.510.92

2012/201120.8727.820.425.723.1426.021.21متو�شط عدد الطلبة لكل �شف

2011/201023.5227.721.226.124.5226.122.12

2012/2011731.88656.0227.5427.7302.83458.3266.75متو�شط عدد الطلبة لكل مدر�شة

2011/2010683.37656.7230.7431.3294.85451.3268.51

2012/201148.8459.821.638.829.7555.224.98متو�شط عدد املعلمون لكل مدر�شة

2011/201042.7557.821.735.826.3453.324.60

عدد الطلبة يف مراكز تعليم الكبار 

وحمو المية
2012/201113،8331،31149،65940،2634،75627،900137،722

2011/201014،4392،13082،79739،7354،63526،785170،521

-1.32.604.219.23-40.0-38.5-4.20التغري %

* ت�سمل املدار�س احلكومية واخلا�سة
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ر�سيم بياين 1 : ن�سبة توزيع الطلبة واملعلمون واملدار�س وال�سفوف يف دول جمل�س التعاون للعام الدرا�سي 2012/2011 مالتعليم العام يف دول املجل�س

 وقد �سكلت ن�سبة الطلبة املنت�سبني ملراكز تعليم الكبار يف اململكة العربية ال�سعودية 36.06% من اجمايل عددهم يف دول جمل�س التعاون، 

تلتها �سلطنة عمان بن�سبة 29.23% وبعدد 40،263 طالب وطالبة يف العام الدرا�سي 2012/2011م. واحتلت مملكة البحرين املرتبة االأقل 

من بني دول املجل�س بن�سبة 0.95% فقط.

وقد حققت دول جمل�س التعاون موؤ�سرات اإيجابية ل�سمان حتقيق التميز يف العملية التعليمية و�سمان جودة التعليم. حيث بلغ متو�سط عدد 

الطلبة لكل معلم يف دول جمل�س التعاون 10.68 طالب / معلم يف العام الدرا�سي 2012/2011م، مقارنة ب�� 10.92 طالب/ معلم يف العام 

الدرا�سي2011/2010م. وعلى م�ستوى الدول ، فاحتلت دولة الكويت املتو�سط االأقل مبعدل 8.3 طالب/ معلم وهو ما يعزز جودة التعليم. 

اما دولة االمارات العربية املتحدة فكانت قيمة املتو�سط االأعلى من بني الدول ، اذ بلغ 14.98 طالب/ معلم. كما بلغ متو�سط عدد الطلبة 

يف كل �سف درا�سي 21.21 طالب/ �سف يف دول جمل�س التعاون يف العام 2012/2011م مقارنة ب�� 22.21 طالب/�سف يف العام ال�سابق، 

وهو موؤ�سر اخر لقيا�س جودة ونوعية التعليم.  وعلى امل�ستوى الوطني، فكانت الدولة االأقل كثافة يف ال�سفوف هي اململكة العربية ال�سعودية 

مبعدل 20.4 طالب/ �سف درا�سي. اما الدولة االأعلى كثافة فكانت مملكة البحرين مبتو�سط 27.8 طالب يف كل �سف درا�سي. 

كما بلغ املتو�سط االإجمايل لعدد املعلمون لكل مدر�سة يف دول جمل�س التعاون قيمة 24.98 معلم/مدر�سة يف العام الدرا�سي 2012/2011م.

واحتلت مملكة البحرين املتو�سط االأعلى ، حيث بلغت قيمته 59.8 معلم / مدر�سة. وفيما يتعلق بالطلبة، فقد بلغ متو�سط عدد الطلبة يف 

كل مدر�سة يف دول جمل�س التعاون 266.75 طالب/ مدر�سة، مقارنة ب�� 268.51 طالب/ مدر�سة يف العام ال�سابق.

 وقد احتلت دولة االمارات العربية املتحدة املتو�سط االأعلى يف عدد الطلبة / مدر�سة، اذ بلغت قيمته 731.88 طالب/مدر�سة يف العام 

الدرا�سي 2012/2011م. 
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ثانيًا: موؤ�رشات

التعليم العايل  يف دول املجل�س

يو�سح اجلدول رقم )2( موؤ�سرات التعليم العايل الرئي�سية يف دول جمل�س التعاون للعام الدرا�سي 2012/2011م. وفيما يلي عر�س موجز 

الأهم خمرجات هذه املوؤ�سرات:

الدرا�سي 2012/2011م 860 موؤ�س�سة  للعام  التعاون  العايل يف دول جمل�س  التعليم  بلغ اجمايل عدد موؤ�س�سات  املوؤ�ش�شات الكادميية: 

، موزعة بني جامعات وكليات ومعاهد. واحتلت اململكة العربية ال�سعودية املرتبة االأوىل من حيث احتوائها على اكرب عدد من املوؤ�س�سات 

االكادميية بني الدول االأع�ساء، اذ بلغ عددها 678 موؤ�س�سة. تلتها دولة االمارات العربية املتحدة ب�� 72 موؤ�س�سة اكادميية ، ف�سلطنة عمان 

ثالثا ب�� 55 موؤ�س�سة تعليم عايل. اما دولة قطر، فبلغ عدد املوؤ�س�سات فيها 14 موؤ�س�سة اكادميية ، وهو العدد االأقل بني الدول االأع�ساء.

الطلبة: تخطى عدد طلبة التعليم العايل يف دول جمل�س التعاون حاجز املليون ون�سف طالب وطالبة، اذ بلغ عددهم يف العام الدرا�سي 

2012/2011م 1،551،552 طالب وطالبة، ومبعدل منو قدره 14.44% عن العام الدرا�سي2011/2010م. وقد متركز اكرث من ثالثة ارباع 

ر�سم بياين 2 : ن�سبة توزيع املوؤ�س�سات 

يف  فيها  املقيدون  والطلبة  االأكادميية 

الدرا�سي  للعام  التعاون  جمل�س  دول 

2012/2011 م

هذا العدد يف اململكة العربية ال�سعودية، حيث بلغ عددهم 1،206،007 طالب وطالبة يف العام الدرا�سي 2012/2011م، و بن�سبة %77.73 

من اجمايل الطلبة يف دول املجل�س.، تلتها دولة االمارات العربية املتحدة بن�سبة 7.08%، فدولة الكويت بن�سبة 5.82% من اجمايل الطلبة 

يف الدول االأع�ساء يف العام الدرا�سي 2012/2011م.

املبتعثون: بلغ اجمايل عدد الطلبة املقيدون واملبتعثون للدرا�سة يف اخلارج من دول جمل�س التعاون حتى عام 2012/2011م 185،155 

مبتعث ، مقارنة ب�� 137،901 مبتعث يف العام الدرا�سي2011/2010م ومبعدل زيادة بلغت 34.27%. وقد احتلت اململكة العربية ال�سعودية 

العدد االأكرب من اجمايل املبتعثني، حيث بلغ عددهم 174،645 مبتعث يف العام الدرا�سي 2012/2011م.

الدرا�سي  العام  يف  وخريجة  خريج   181،383 التعاون  جمل�س  دول  يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  من  اخلريجون  عدد  و�سل  اخلريجون: 

2012/2011م، با�ستثناء �سلطنة عمان. حيث �سكل خريجو اململكة العربية ال�سعودية ثالثة ارباع هذا العدد، اأي بن�سبة 75.6% من اجمايل 

بلغ عدد خمرجات  كما  الدرا�سي 2012/2011م.  للعام  بياناتها عن اخلريجني  تتوفر  والتي مل  �سلطنة عمان  با�ستثناء  الدول  خمرجات 

موؤ�س�سات التعليم العايل يف دولة االمارات العربية املتحدة خالل هذا العام 19،257خريج وخريجة من خمتلف التخ�س�سات. اما دولة قطر 

فقد بلغ عدد خمرجاتها 1،969 خريج وخريجة يف العام الدرا�سي 2012/2011م ، وهو يعد الرقم االأقل بني الدول االأع�ساء.

هيئة التدري�س: و�سل اجمايل اأع�ساء هيئة التدري�س يف موؤ�س�سات التعليم العايل بدول جمل�س التعاون يف العام الدرا�سي 2012/2011م 

72،335 ع�سو تدري�س، با�ستثناء دولة االمارات العربية املتحدة والتي مل تتوفر بياناتها عن هذا العام. و�سكل اأع�ساء هيئة التدري�س يف 

اململكة العربية ال�سعودية الن�سبة االأكرب من هذا العدد، حيث بلغت 82.18% )59،442 ع�سو تدري�س(، تلتها �سلطنة عمان بن�سبة %7.09 

من اجمايل العدد لعام 2012/2011م.وقد تراوحت متو�سطات الطلبة لكل ع�سو تدري�س يف هذه الدول من 10.92 اإىل 26 طالب/ ع�سو 

تدري�س.  حيث بلغ املوؤ�سر اأعلى قيمة له يف مملكة البحرين اذ بلغ 26 طالب/ ع�سو تدري�س، مقارنة ب��اقل م�ستوى يف دولة قطر وهو 10.92 

طالب/ ع�سو تدري�س. وقد بلغت قيمته يف اململكة العربية ال�سعودية و دولة الكويت 20.3 و 19.5 طالب/ ع�سو تدري�س على التوايل.

جدول 2: مقارنة بني موؤ�سرات التعليم العايل يف دول جمل�س التعاون للعامني الدرا�سيني 2011/2010م و 2012/2011م *  

ال�شنةاملوؤ�شر
دولة المارات 

العربية املتحدة

مملكة 

البحرين

اململكة العربية 

ال�شعودية

�شلطنة

 عمان

دولة

 قطر

دولة

 الكويت

جمل�س

 التعاون

17678551424860 2012/201172عدد موؤ�ش�شات التعليم العايل

2011/2010 7817...581424191

 ---5.2... -- 7.69التغري %

عدد الطلبة املقيدون مبوؤ�ش�شات التعليم 

العايل
2012/2011109،82740،5451،206،00787،61517،26690،2921،551،552

2011/2010103،43140،1751،021،28888،70615،35286،7761،355،728

 12.474.114.44-0.918.11.2   6.18التغري %

2012/2011343102174،6457،5313702،164185،155عدد الطلبة املبتعثون للخارج

2011/201071055116،12118،1061912،627137،901

 34.27-93.7117.62-50.358.4 85.45-51.69التغري %

عدد اخلريجون من موؤ�ش�شات التعليم العايل 

داخل الدولة
2012/201119،2576،499137،119...1،96916،539181،383

2011/201016،2456،866120،78012،891210017،237176،119

 -4.0-6.24 ...13.5-18.545.35التغري %

عدد اأع�شاء هيئة التدري�س مبوؤ�ش�شات 

التعليم العايل
2012/2011...1،55859،4425،1301،5814،62472،335

2011/2010...1،72754،1675،1111،6404،53367،178

2.0-9.70.43.60-10.8...التغري %

متو�شط عدد الطلبة املقيدون يف موؤ�ش�شات 

التعليم العايل لكل ع�شو تدري�س
2012/2011...26.020.317.110.9219.5 

2011/2010...…18.917.49.3619.1 

* ت�سمل املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة
** االإجمايل للبيانات املتوفرة فقط

...  البيانات غري متوفرة  
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مل يتطور التعليم يف دولة االإمارات العربية املتحدة ب�سكل كبري قبل العام 1962م، فقد كان حينها عدد املدار�س ال يتجاوز 20 مدر�سة، 

يدر�س فيها اأقل من 4،000 طالب، معظمهم من الذكور. وقتها مل تتوفر البنية التحتية لكثري من اخلدمات االجتماعية االأ�سا�سية، مثل 

النفط  اكت�ساف  ومع  املوؤهلة.  الب�سرية  القوى  م�ستوى  على  اأي�سا  كبري  نق�س  هنالك  وكان  واملطارات وغريها.  واالإ�سكان  امل�ست�سفيات 

اأعلن االحتاد عام 1971م، مل تكن  التنمية. فعندما  اأولويات  التعليم من  للتعليم، واعترب  الدولة اهتمامًا كبريًا  اأولت  التطور،  وبداية 

اخلدمات التعليمية ت�سل لكثري من القرى واحلوا�سر، ومل يكن عدد الطلبة يف الدولة يتجاوز 28 األف طالب وطالبة. ومع تزايد االهتمام 

بالتعليم خالل ال�سنوات املا�سية فقد بلغ عدد املدار�س يف الدولة 1،174مدر�سة يف العام الدرا�سي 2012/2011م، ت�سم 859،224 طالبا 

وطالبة و 57،343 معلما ومعلمة.

كما متيزت موؤ�س�سات التعليم العايل يف دولة 

يف  االأداء  بجودة  املتحدة  العربية  االم���ارات 

املجتمع،  وخ��دم��ة  العلمي  والبحث  التعليم 

العمل  وج��ه��ات  املجتمع  باحتياجات  لتفي 

ول���ت���وؤدي مهمتها  امل��وؤه��ل��ني  م��ن اخل��ري��ج��ني 

وت��زوي��ده��م  امل�ستقبل  ق���ي���ادات  اإع�����داد  يف 

فقد  ال��وط��ن.  خلدمة  ال�سرورية  ب��امل��ه��ارات 

الدولة  يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  عدد  بلغ 

و  2012/2011م،  ع��ام  بحلول  موؤ�س�سة   72

110،170 طالبا وطالبة يف الدولة وخارجها، 

كما  التاأهيل.  عايل  اكادميي  كادر  بوجود  مع 

اخلارجي،  االبتعاث  بجانب  الدولة  اهتمت 

اخل��ارج  يف  املبتعثون  اج��م��ايل  و���س��ل  حيث 

خالل العام 2012/2011م قرابة 343 طالب 

العاملية  اجلامعات  اأرقى  يف  يدر�سون  وطالبه 

اخلريجون  ع��دد  اجمايل  بلغ  وق��د  العريقة. 

االم��ارات  دولة  يف  االكادميية  املوؤ�س�سات  من 

ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  يف  وخ��ري��ج��ة  خ��ري��ج   19،257

الدرا�سي 2012/2011م.

 

ملحه تعليمية،،

2
موؤ�رشات التعليم 

يف دولة 

الإمارات العربية 

املتحدة
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يلي  الدرا�سي 2012/2011م. وفيما  للعام  املتحدة  العربية  الرئي�سية يف دولة االمارات  العام  التعليم  يو�سح اجلدول رقم )1( موؤ�سرات 

عر�س موجز الأهم خمرجات هذه املوؤ�سرات:

ب�  مقارنة  مدر�سة   1،174 اىل  2012/2011م  الدرا�سي  العام  خالل  العام  التعليم  قطاع  يف  واخلا�سة  احلكومية  املدار�س  عدد  و�سل 

1،188مدر�سة يف العام الدرا�سي ال�سابق، وبن�سبة انخفا�س بلغت 1.18%. كما بلغ اجمايل عدد ال�سفوف الدرا�سية 41،164 �سف درا�سي، 

بزيادة يف عدد ال�سفوف بلغت 6،652 �سف درا�سي عن العام الدرا�سي2011/2010م. وفيما يتعلق بالطاقم التدري�سي، فقد بلغ اجمايل 

عدد املعلمون يف املدار�س احلكومية واخلا�سة 57،343 معلم ومعلمة، وبن�سبة منو بلغت 12.91% عن العام ال�سابق.

بلغ عدد الطلبة املقيدون يف مقاعد وزارة الرتبية والتعليم للعام الدرا�سي 2012/2011م حوايل 859،224 طالب وطالبة، وبن�سبة زيادة 

5.84% عن العام الدرا�سي2011/2010م. وقد تقاربت ن�سبة الطالب الذكور يف التعليم العام )51.22 %( من ن�سبة االناث والتي بلغت 

 .%48.78

كما جتاوز الطلبة امللتحقني باملدار�س اخلا�سة اعداد الطلبة الدار�سني باملدار�س احلكومية بحوايل 317،388 طالب وطالبة، حيث �سكل 

طلبة املدار�س اخلا�سة ن�سبة 68.47% من حجم الطلبة يف التعليم العام خالل العام الدرا�سي 2012/2011م. كما يالحظ من اجلدول 

بان ن�سبة الطالبات يف املدار�س احلكومية اأعلى قليال عن ن�سبة الطالب الذكور، فيما ينعك�س الو�سع يف املدار�س اخلا�سة، حيث ارتفع عدد 

الذكور عن االناث ب�� 32،748 طالب.

�سكل طلبة احللقة االأوىل الن�سبة االأكرب من حجم طلبة التعليم العام، حيث بلغت ن�سبتهم 42.21% من العدد االإجمايل. تلتها مرحلة احللقة 

الثانية )25.72%(، وتقاربت ن�سبة طلبة املرحلة الثانوية وريا�س االأطفال حيث بلغو على التوايل 15.73% و 15.71%. وفيما يتعلق بالتعليم 

الفني والتعليم الديني، فقد بلغ عدد الطلبة يف العام الدرا�سي 2012/2011م 4،760 و 628 طالب وطالبة على التوايل. ويالحظ ان اعداد 

الطلبة الذكور مرتفعة جدا يف التعليم الفني مقارنة باأعداد االناث والتي انعدمت كليا يف التعليم الديني. 

الدرا�سي  العام  خالل  وطالبة  طالب   13،833 عددهم  بلغ  فقد  الكبار،  وتعليم  االأمية  حمو  مدار�س  يف  الدار�سون  بالطلبة  يتعلق  وفيما 

اأغلبهم من املواطنني، وبن�سبة انخفا�س بلغت 4.2% عن العام ال�سابق. حيث �سكل الطالب الذكور ن�سبة 52.06% من  2012/2011م، 

اجمايل الطلبة امللتحقني مبدار�س حمو االمية وتعليم الكبار يف العام الدرا�سي 2012/2011م. 

اأول: موؤ�رشات

التعليم العام  - دولة الإمارات

كما �سهدت موؤ�سرات التعليم العام تطورا اإيجابيا خالل العام الدرا�سي 2012/2011م مقارنة بالعام2011/2010م يف املجاالت التالية:

انخف�س متو�سط عدد الطلبة لكل معلم اىل 14.98 طالب وطالبة/ معلم، مقارنة ب� 15.98 طالب وطالبة يف العام الدرا�سي2011/2010م، 

وهذا يعد موؤ�سر اإيجابي يف عملية جودة التعليم. ويعزى ال�سبب اىل زيادة ن�سبة طاقم التدري�س مبعدل 12.91% عن العام ال�سابق.

كما انخف�س متو�سط عدد الطلبة يف كل �سف درا�سي اىل 20.87 طالب وطالبة/ �سف  مقارنة ب� 23.52 طالب وطالبة يف العام ال�سابق، 

ب�سبب الزيادة الكبرية يف اعداد ال�سفوف الدرا�سية ملواكبة حجم الطلبة املطرد.

العام  يف  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   683.37 مقابل  م��در���س��ة،  وط��ال��ب��ة/  ط��ال��ب   731.88 اىل  م��در���س��ة  ك��ل  يف  الطلبة  ع��دد  متو�سط  ارت��ف��ع 

الدرا�سي2011/2010م. كما �ساحب هذه الزيادة ارتفاع يف متو�سط عدد املعلمني لكل مدر�سة، حيث بلغ 48.84 معلم/ مدر�سة يف العام 

الدرا�سي 2012/2011م، مقارنة ب� 42.75 معلم يف العام الدرا�سي2011/2010م.

جدول 1: موؤ�سرات التعليم العام يف دولة االمارات العربية املتحدة للعام الدرا�سي 2012/2011م 

املجموعاإناثذكورالت�شنيفاملوؤ�شر

129،552141،366270،918املدار�س احلكوميةاعداد الطلبة ح�شب نوع املدر�شة

310،527277،779588،306املدار�س اخلا�سة

440،079419،145859،224املجموع

69،67165،332135،003ريا�س االأطفالاعداد الطلبة ح�شب املرحلة التعليمية

186،250176،424362،674احللقة االأوىل

113،413107،611221،024احللقة الثانية

66،37168،764135،135الثانوية

3،7461،0144،760تعليم فني

6280628تعليم ديني

440،079419،145859،224املجموع

اعداد الطلبة الدار�شون يف مدار�س حمو الأمية 

وتعليم الكبار ح�شب اجلن�شية

5،2673،8659،132مواطن

1،9352،7664،701غري مواطن

7،2026،63113،833املجموع
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ثانيًا: موؤ�رشات

التعليم العايل  - دولة الإمارات

تتميز موؤ�س�سات التعليم العايل يف دولة االمارات العربية املتحدة بجودة االأداء يف التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع، من اجل  الوفاء 

باحتياجات املجتمع وجهات العمل من اخلريجني املوؤهلني وتوؤدي مهمتها يف اإعداد قيادات امل�ستقبل وتزويدهم باملهارات ال�سرورية خلدمة 

االأكادميي 2012/2011م اىل 72  العام  املتحدة يف  العربية  االمارات  دولة  العايل يف  التعليم  موؤ�س�سات  اجمايل عدد  و�سل  وقد  الوطن. 

موؤ�س�سة اكادميية مقارنة ب�� 78 موؤ�س�سة يف عام2011/2010م. ويو�سح اجلدول رقم )2( موؤ�سرات التعليم العايل الرئي�سية لدولة االمارات 

للعام الدرا�سي 2012/2011م والتي ت�سمل التعليم اجلامعي والدرا�سات العليا. وفيما يلي عر�س موجز الأهم نتائج هذه املوؤ�سرات:

الدرا�سي  العام  خالل  االم��ارات  دول��ة  داخ��ل  واخلا�سة  منها  احلكومية  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  املقيدون  الطلبة  عدد  اجمايل  بلغ 

2012/2011م حوايل 109،827 طالب وطالبة، ومبعدل زيادة بلغت 6.18% عن عام2011/2010م. كما �سهدت ن�سبة التحاق االناث للتعليم 

العايل ارتفاعا اذا ما قورنت بنظريتها للذكور ، اذ بلغت ن�سبة االناث 57.73%، مقارنة بن�سبة 42.27% للذكور خالل عام 2012/2011م.

يف املقابل انخف�ست ن�سبة الطلبة املقيدون للدرا�سة يف اخلارج اىل الن�سف خالل هذا العام مقارنة بالعام ال�سابق، اذ بلغ اجمايل الطلبة 

املبتعثون 343 طالب وطالبة مقارنة ب� 710 طالب وطالبة يف العام الدرا�سي2011/2010م، وبن�سبة انخفا�س بلغت 51.69%. كما بلغت 

ن�سبة الطالب الذكور املبتعثون خالل 2012/2011م حوايل 76.68% مقابل 23.32% فقط لالإناث.

وطالبة،  او خارجها 110،170 طالب  الدولة  داخل  �سواء  الدرا�سي  العام  هذا  املقيدون خالل  الطلبة  اجمايل عدد  بلغ  فقد  عام  وب�سكل 

57.62% منهم من االناث.

بلغ اجمايل عدد خمرجات التعليم العايل يف العام االأكادميي 2012/2011م حوايل 19،528 خريج وخريجة من موؤ�س�سات التعليم احلكومي 

واخلا�س يف الدولة، باالإ�سافة اىل خمرجات البعثات اخلارجية. فقد �سهد هذا العام ارتفاعا يف عدد خريجو موؤ�س�سات التعليم العايل يف 

دولة االمارات مبقدار 18.54% عن العام ال�سابق، اذ بلغ عددهم 19،257 خريج وخريجة مقارنة ب� 16،245 يف عام2011/2010م. بينما 

امل����وؤ�س������ر                           الت�سنيف                              ذكور                         اإن�������اث                  املجموع       

تخرج من البعثات اخلارجية 271 خريج وخريجة مقارنة ب��� 269 يف العام الدرا�سي2011/2010م. وب�سكل عام فقد كان لالإناث الن�سيب 

االأكرب من ن�سبة املخرجات املوؤهلة، اذ بلغت ن�سبتهم 62.02% مقابل 37.98% للخريجني الذكور.

جدول 2: موؤ�سرات التعليم العايل يف دولة االمارات العربية املتحدة للعام الدرا�سي 2012/2011م 

املجموعاإناثذكورالت�سنيفاملوؤ�سر

اعداد الطلبة املقيدون يف موؤ�س�سات التعليم 

العايل)احلكومي واخلا�س(

46،42863،399109،827داخل الدولة

26380343خارج الدولة )املبتعثون(

46،69163،479110،170املجموع

اعداد الطلبة اخلريجون من موؤ�س�سات التعليم العايل 

)احلكومي واخلا�س(

7،22912،02819،257داخل الدولة

18784271خارج الدولة )املبتعثون(

7،41612،11219،528املجموع
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3
موؤ�رشات التعليم

 يف مملكة البحرين

تغري و�سع مملكة البحرين يف قطاع التعليم بعد انتهاء احلرب العاملية االأوىل ، حيث انفتحت على العامل اخلارجي، مما اأدى اإىل 

اأول مدر�سة نظامية يف مملكة البحرين ، ومل يقت�سر  التعليم وتطويره. ويف �سنة 1919م قامت  باأهمية  وعي املجتمع البحريني 

التعليم على الذكور فقد توافرت الفر�سة لالإناث اأي�سًا حيث افتتحت اأول مدر�سة للبنات يف 1928م واأ�سبح للمراأة البحرينية بف�سل 

التعليم دور كبري يف املجتمع البحريني. ويف �سنة 2004م اأخذ التعليم منحنى اآخر فقد دخل التعليم يف البحرين مرحلة التطور 

العام  ويف  التكنولوجي.  بالتطور  التعليم  وربط  االلكرتوين  التعلم  اإىل  يهدف  والذي  امل�ستقبل  مدار�س  م�سروع  عرب  والتكنولوجيا 

الدرا�سي 2012/2011م بلغ عدد املدار�س يف مملكة البحرين 275 مدر�سة ت�سم 180،407 طالبا وطالبة و 16،437 معلما ومعلمة.

اأول����ت مملكة ال��ب��ح��ري��ن اه��ت��م��ام��ًا ك��ب��ريًا  ك��م��ا 

العايل ب�سفة خا�سة، و�سعت لالرتقاء  بالتعليم 

التناف�س  على  قادرة  خمرجات  لتوفري  بالتعليم 

التكنولوجية  الطفرة  ظ��ل  يف  العمل  ب��اأ���س��واق 

فقد  الدولية.  واملتغريات  العامل  ي�سهدها  التي 

كبريًا؛  تطورًا  البحرين  يف  العايل  التعليم  �سهد 

حتى  ال��ع��ايل،  للتعليم  واح��د  مبعهد  ب��داأ  حيث 

 17 2012/2011م  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  يف  ب��ل��غ 

حكومية  جامعة   13 منها  اك��ادمي��ي��ة  موؤ�س�سة 

وبوجود  وطالبة  طالبا   40،545 ت�سم  وخا�سة، 

ع�سو   1،558 بلغ  التاأهيل  عايل  اكادميي  ك��ادر 

املبتعثون  الطلبة  اجمايل عدد  بلغ  كما  تدري�س. 

للدرا�سة يف اخلارج 102 مبتعث ، ينهلون العلم 

يف ارقى اجلامعات العاملية. وو�سل اإجمايل عدد 

اخلريجون من املوؤ�س�سات االكادميية يف اململكة 

6،499 خريج وخريجة يف نهاية العام    الدرا�سي 

2012/2011م.

 

ملحه تعليمية،،
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للعام الدرا�سي 2012/2011م. وفيما يلي عر�س موجز الأهم  العام الرئي�سية ململكة البحرين  التعليم  ي�سح اجلدول رقم )1( موؤ�سرات 

خمرجات هذه املوؤ�سرات:

 269 ب��  مقارنة  مدر�سة   275 اىل  2012/2011م  الدرا�سي  العام  خالل  العام  التعليم  قطاع  يف  واخلا�سة  احلكومية  املدار�س  عدد  و�سل 

مدر�سة يف العام الدرا�سي ال�سابق، وبن�سبة منو بلغت 2.2%. كما بلغ اجمايل عدد ال�سفوف الدرا�سية 6،496 �سف درا�سي، بزيادة يف 

عدد ال�سفوف بلغ 121 �سف درا�سي عن العام الدرا�سي2011/2010م. وفيما يتعلق بالطاقم التدري�سي، فقد بلغ عدد املعلمون يف املدار�س 

احلكومية واخلا�سة 16،437 معلم ومعلمة، وبن�سبة منو بلغت 5.7% عن العام ال�سابق. حيث بلغت ن�سبة املعلمون املواطنون قرابة %65.49 

من احلجم االإجمايل للكادر التعليمي.

بلغ اجمايل عدد الطلبة املقيدون يف مقاعد وزارة الرتبية والتعليم للعام الدرا�سي 2012/2011م حوايل 180،407 طالب وطالبة، بن�سبة 

زيادة 2.1% عن العام الدرا�سي2011/2010م. وقد تقاربت ن�سبة الطالب الذكور يف التعليم العام )51.04 %( من ن�سبة االناث والتي 

بلغت %48.96. 

كما جتاوز الطلبة امللتحقني باملدار�س احلكومية اعداد الطلبة الدار�سني باملدار�س اخلا�سة بحوايل 79،133 طالب وطالبة، حيث �سكل طلبة 

املدار�س اخلا�سة ن�سبة 28.07% من حجم الطلبة يف التعليم العام خالل العام الدرا�سي 2012/2011م. كما لوحظ ان ن�سبة الطالبات يف 

املدار�س احلكومية اأعلى قليال عن ن�سبة الطالب الذكور، فيما انعك�س الو�سع يف املدار�س اخلا�سة، حيث بلغت ن�سبة الطالب الذكور فيها 

.%54.54

املرحلة  تلتها  االإجمايل.  العدد  من   %52.95 ن�سبتهم  بلغت  حيث  العام،  التعليم  طلبة  حجم  ن�سف  قرابة  االبتدائية  املرحلة  طلبة  �سكل 

املتو�سطة )24.08%(، واأخريا طلبة الثانوية العامة والذين بلغ عددهم خالل العام الدرا�سي 2012/2011م حوايل 41،440 طالب وطالبة  

بن�سبة % 22.97. ويالحظ ان اعداد الطالب الذكور ارتفعت ب�سكل طفيف عن اعداد االناث يف كل مرحلة تعليمية، اال ان الفارق يعد �سغريا 

جدا. وهذا يدعم هدف امل�ساواة يف التعليم بني الذكور واالإناث.

وفيما يتعلق باجلن�سية، فقد جتاوزت ن�سبة الطلبة املواطنون )77.35%( اكرث من ثالثة ا�سعاف ن�سبة الطلبة غري املواطنني )%22.65(. 

حيث بلغ عدد الطلبة البحرينيني  139،540 طالب وطالبة مقارنة ب� 40،867 طالب وطالبة من الوافدين.

ويف مراكز حمو االأمية وتعليم الكبار، فبلغ عدد الطلبة املنت�سبني اليها 1،311 طالب وطالبة خالل العام الدرا�سي 2012/2011م، وبن�سبة 

نق�سان كبرية بلغت 38.5% عن العام الدرا�سي2011/2010م، اإذ بلغ عددهم اآنذاك 2،130 طالب وطالبة.

اأول: موؤ�رشات

التعليم العام - البحرين
وقد �سهدت موؤ�سرات التعليم العام تطورا اإيجابيا خالل العام الدرا�سي 2012/2011م مقارنة بالعام الدرا�سي2011/2010م يف اجلوانب 

التالية:انخف�س متو�سط عدد الطلبة لكل معلم اىل 11 طالب وطالبة/ معلم، مقارنة ب� 11.4 طالب وطالبة يف العام الدرا�سي2011/2010م، 

وهذا يعد موؤ�سر اإيجابي يف عملية جودة التعليم. ويعزى ال�سبب اىل ذلك يف زيادة ن�سبة طاقم التدري�س وعدد ال�سفوف مبعدل 5.7% و 

1.9% على التوايل عن العام ال�سابق.

يف املقابل ارتفع قليال متو�سط عدد الطلبة يف كل �سف درا�سي اىل 27.8 طالب وطالبة/ �سف مقارنة ب� 27.7 طالب وطالبة يف العام 

ال�سابق، وقد يعزى ال�سبب يف زيادة عدد الطلبة بن�سبة 2.1% عن العام الدرا�سي ال�سابق2011/2010م.

العام  بن�سبة �سئيلة اىل 656.0 طالب وطالبة/ مدر�سة، مقابل 656.7 طالب وطالبة يف  الطلبة يف كل مدر�سة  انخف�س متو�سط عدد 

الدرا�سي2011/2010م. 

كما �ساحب هذا ارتفاع يف متو�سط عدد املعلمني لكل مدر�سة، حيث بلغ 59.8 معلم ومعلمة/ مدر�سة يف العام الدرا�سي 2012/2011م، 

مقابل 57.8 معلم ومعلمة يف العام الدرا�سي ال�سابق2011/2010م.

جدول 1: موؤ�سرات التعليم العام يف مملكة البحرين للعام الدرا�سي 2012/2011م

املجموعاإناثذكورالت�سنيفاملوؤ�سر

64،46065،310129،770املدار�س احلكوميةاعداد الطلبة ح�شب نوع املدر�شة

27،61923،01850،637املدار�س اخلا�سة

92،07988،328180،407املجموع

اعداد الطلبة ح�شب املرحلة التعليمية
48،88446،64095،524االبتدائية

22،45520،98843،443املتو�سطة/االإعدادية

20،74020،70041،440الثانوية

92،07988،328180،407املجموع

70،99868،542139،540مواطن اعداد الطلبة ح�شب اجلن�شية

21،08119،78640،867غري مواطن

 اعداد املعلمون ح�شب اجلن�شية

92،07988،328180،407املجموع

2،6228،14410،766مواطن

2،8612،8105،671غري مواطن

5،48310،95416،437املجموع

اعداد الطلبة الدار�شون يف مدار�س حمو الأمية 

وتعليم الكبار ح�شب اجلن�شية

594362956مواطن

105250355غري مواطن

6996121،311املجموع
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ثانيًا: موؤ�رشات

التعليم العايل  - البحرين

 اأولت مملكة البحرين اهتماما كبريا  مب�ستوى اخلدمة التعليمية املقدمة من اجلامعات وتطويرها لتتالءم مع معطيات الع�سر من خالل 

نظم اجلودة والتميز .  وقد �سهد التعليم اجلامعي والدرا�سات العليا  منوا مت�سارعا، حيث تنوعت موؤ�س�سات التعليم العايل لتقدم برامج 

اكادميية ذات معايري جودة عاملية، وربطها باحتياجات املجتمع املختلفة. وقد بلغ اجمايل عدد موؤ�س�سات التعليم العايل يف مملكة البحرين 

يف العام االأكادميي 2012/2011م 17 موؤ�س�سة اكادميية، موزعة على 13 جامعة وكليتني ومعهدين. ويو�سح اجلدول رقم )2( موؤ�سرات 

يلي  وفيما  العليا.  والدرا�سات  التعليم اجلامعي  ت�سمل  والتي  الدرا�سي 2012/2011م  للعام  البحرين  الرئي�سية يف مملكة  العايل  التعليم 

عر�س موجز الأهم نتائج هذه املوؤ�سرات:

الدرا�سي  العام  خالل  البحرين  مملكة  يف  واخلا�سة  منها  احلكومية  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  املقيدون  الطلبة  عدد  اجمايل  بلغ 

2012/2011م حوايل 40،545 طالب وطالبة، ومبعدل زيادة طفيفة بلغت 0.9% عن العام2011/2010م. كما �سهدت ن�سبة التحاق االناث 

للتعليم العايل ارتفاعا كبريا اذا ما قورنت بنظريتها للذكور، حيث بلغت ن�سبة االناث 60.28%، مقارنة ب�� 39.72% للذكور خالل العام  

الدرا�سي 2012/2011م.

كما و�سل عدد خمرجات التعليم العايل يف العام االأكادميي 2012/2011م حوايل 6،499 خريج وخريجة من موؤ�س�سات التعليم احلكومي 

واخلا�س باململكة . حيث �سهد هذا العام نق�سان يف عدد خريجو موؤ�س�سات التعليم العايل يف مملكة البحرين مبقدار 5.35% عن العام 

ال�سابق، اذ بلغ عددهم 6،499 خريج وخريجة مقارنة ب� 6،866 يف العام2011/2010م. وب�سكل عام فقد كان لالإناث الن�سيب االأكرب من 

ن�سبة التخريج من موؤ�س�سات التعليم العايل باململكة، اإذ بلغت 55.59% مقابل 44.41% للخريجني الذكور.

وفيما يتعلق باالبتعاث اخلارجي، فقد بلغ اجمايل عدد املبتعثون للخارج من مملكة البحرين 102 مبتعث يف العام الدرا�سي 2012/2011م 

، مقارنة ب�� 55 مبتعث يف العام ال�سابق ومبعدل زيادة بلغت %85.45.

البحرين 1،558 ع�سو  العايل يف مملكة  التعليم  موؤ�س�سات  التدري�س يف  اأع�ساء هيئة  اجمايل عدد  بلغ  فقد  التدري�سي،  للكادر  وبالن�سبة 

تدري�س يف العام 2012/2011م. كما بلغت ن�سبة اأع�ساء التدري�س الذكور 61.87% مقابل 38.13% لالإناث. وب�سكل عام، بلغ متو�سط عدد 

الطلبة املقيدون يف موؤ�س�سات التعليم العايل لكل ع�سو تدري�س قرابة 26 طالب وطالبة /ع�سو تدري�س خالل العام الدرا�سي 2012/2011م 

، بعد ان كان 23.26 طالب وطالبة/ ع�سو تدري�س يف العام الدرا�سي2011/2010م.

جدول 2: موؤ�سرات التعليم العايل يف مملكة البحرين للعام الدرا�سي 2012/2011م

املجموعاإناثذكورالت�شنيفاملوؤ�شر

اعداد الطلبة املقيدون يف موؤ�ش�شات التعليم العايل

)احلكومي واخلا�س(

16،10624،43940،545داخل الدولة

102……خارج الدولة )املبتعثون(

40،647……املجموع

اعداد الطلبة اخلريجون من موؤ�ش�شات التعليم 

العايل )احلكومي واخلا�س(

2،8863،6136،499داخل الدولة

………خارج الدولة )املبتعثون(

………املجموع

………مواطناعداد اأع�شاء هيئة التدري�س ح�شب اجلن�شية

………غري مواطن

9645941،558املجموع
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4
موؤ�رشات التعليم 

يف اململكة 

العربية ال�صعودية

ملحه تعليمية،،

مر التعليم العام يف اململكة العربية ال�سعودية مبراحل خمتلفة من التو�سع الكمي والنوعي، حتى تتواكب البالد مع حركة النمو العاملية يف 

املجاالت العلمية والتقنية واالقت�سادية واالجتماعية. و �سكلت هذه احلركة دافعا قويا من اأجل اإحداث نقلة نوعية عالية اجلودة يف تطوير 

التعليم عامة واملناهج خا�سة، حيث جرت درا�سة واقع التعليم والتو�سل اإىل �سرورة التطوير الذي يراعي تلبية حاجات املتعلمني وحاجات 

اأبعادها  بجميع  التعليمية  العملية  تطوير  اإىل  يهدف  الذي  املناهج  لتطوير  ال�سامل  امل�سروع  جاء  هنا  ومن  العمل،  ل�سوق  والتهيئة  املجتمع 

وعنا�سرها االأ�سا�سية. ويف العام الدرا�سي 2012/2011م بلغ عدد املدار�س يف اململكة 29،600 مدر�سة، ت�سم بني ثناياها  6،734،182 طالبا 

وطالبة و 639،605 معلما ومعلمة.

وزادت  وا���س��ع��ة  خ��ط��وات  ال��ع��ايل  التعليم  خطى  كما 

التطور  االأث��ر يف  بالغ  له  كان  املالية مما  خم�س�ساته 

الذي ح�سل يف قطاع التعليم اجلامعي ب�سكل عام، ولعل 

من اأبرز معامل هذا التطور : اإن�ساء وزارة التعليم العايل 

لتتوىل تنفيذ �سيا�سة اململكة يف جمال التعليم العايل من 

االإ�سراف على اجلامعات والتخطيط للتعليم اجلامعي 

واإر�سال البعثات . ففي العام الدرا�سي 2012/2011م 

، بلغ اجمايل عدد املوؤ�س�سات االكادميية يف اململكة 678 

موؤ�س�سة حكومية وخا�سة ، و 1،380،652 طالبا وطالبة 

وخ��ارج  داخ��ل  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  يدر�سون 

املوؤ�س�سات  التدري�س يف  بلغ اجمايل هيئة  اململكة. كما 

هذا  ت��دري�����س.  ع�سو   59،442 باململكة  االك��ادمي��ي��ة 

باالإ�سافة اىل اهتمام اململكة بجانب التاأهيل واالبتعاث 

املبتعثني  ع��دد  اجمايل  بلغ  اذ  اخل��ارج،  يف  الدرا�سي 

2012/2011م  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  ح��ت��ى  اخل����ارج  يف 

قرابة  174،645 طالب وطالبه ينهلون العلم يف اأرقى 

اجلامعات االكادميية العريقة. وقد بلغ عدد خمرجات 

باململكة  االك��ادمي��ي��ة  املوؤ�س�سات  م��ن  ال��ع��ايل  التعليم 

نهاية  يف  وخريجة  137،119خريج  ال�سعودية  العربية 

العام الدرا�سي 2012/2011م.
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اأول: موؤ�رشات

التعليم العام  - ال�صعودية

يو�سح اجلدول رقم )1( موؤ�سرات التعليم العام الرئي�سية يف اململكة العربية ال�سعودية للعام الدرا�سي 2012/2011م. وفيما يلي عر�س 

موجز الأهم خمرجات هذه املوؤ�سرات:

و�سل عدد املدار�س احلكومية واخلا�سة يف قطاع التعليم العام خالل العام الدرا�سي 2012/2011م اىل 29،600 مدر�سة مقارنة ب�� 28،601 

مدر�سة يف العام الدرا�سي ال�سابق، وبن�سبة ارتفاع بلغت 3.5%. كما بلغ اجمايل عدد ال�سفوف الدرا�سية 330،107 �سف درا�سي، بزيادة 

يف عدد ال�سفوف بلغت 18،878 �سف درا�سي عن العام الدرا�سي2011/2010م. وفيما يتعلق بالطاقم التدري�سي، فقد بلغ عدد املعلمون 

يف املدار�س احلكومية واخلا�سة 639،605 معلم ومعلمة، وبن�سبة منو بلغت 3.2% عن العام ال�سابق. حيث بلغت ن�سبة املعلمات %53.88 ، 

مقابل 46.12% للمعلمني الذكور.

بلغ اجمايل عدد الطلبة املقيدين يف مقاعد وزارة الرتبية والتعليم للعام الدرا�سي 2012/2011م حوايل 6،734،182 طالب وطالبة، وبن�سبة 

زيادة 2.1% عن العام الدرا�سي2011/2010م .وقد تقاربت ن�سبة الطالب الذكور يف التعليم العام )50.82%( من ن�سبة االناث والتي بلغت 

 .%49.18

وقد �سكل طلبة املدار�س اخلا�سة 12.24% من اجمايل الطلبة يف قطاع التعليم العام، حيث بلغ عددهم يف العام الدرا�سي 2012/2011م 

824،543 طالب وطالبة. وقد تقاربت اعداد الذكور واالناث يف املدار�س احلكومية، بينما ارتفع عدد الذكور عن االناث يف املدار�س اخلا�سة 

ح�سب اجلدول1.

املرحلة  تلتها  االإجمايل.  العدد  من   %51.03 ن�سبتهم  بلغت  حيث  العام،  التعليم  طلبة  حجم  ن�سف  قرابة  االبتدائية  املرحلة  طلبة  �سكل 

الدرا�سي  العام  بلغ عددهم خالل  والذين  االأطفال  ريا�س  واأخريا طلبة  بن�سبة %21.93،  الثانوية  املرحلة  املتو�سطة )23.45%(، فطلبة 

2012/2011م حوايل 241،831 طالب وطالبة.

وبالن�سبة للطلبة الدار�سني يف مدار�س حمو االأمية وتعليم الكبار، فقد بلغ عددهم 49،659 طالب وطالبة خالل العام الدرا�سي 2012/2011م 

موزعني على 2،779 مركز يف انحاء اململكة. وقد انخف�س اعداد الطلبة املنت�سبني لهذه املراكز عن العام الدرا�سي2011/2010م بن�سبة 

40%، اذ بلغ عددهم اآنذاك 82،797 طالب وطالبة.

كما �سهدت موؤ�سرات التعليم العام تطورا اإيجابيا خالل العام الدرا�سي 2012/2011م مقارنة بالعام الدرا�سي ال�سابق2011/2010م يف 

اجلوانب التالية:

انخف�س متو�سط عدد الطلبة لكل معلم اىل 10.5 طالب وطالبة/ معلم، مقارنة ب�� 10.6 طالب وطالبة يف العام الدرا�سي2011/2010م، 

ويعزى ال�سبب رمبا اىل زيادة ن�سبة طاقم التدري�س مبعدل 3.2% عن العام ال�سابق.

كما انخف�س متو�سط عدد الطلبة يف كل �سف درا�سي من 21.2 طالب وطالبة / �سف يف العام الدرا�سي2011/2010م اىل 20.4 طالب 

وطالبة يف العام الدرا�سي 2012/2011م، ب�سبب الزيادة يف اعداد ال�سفوف الدرا�سية ملواكبة حجم الطلبة املطرد، اذ  بلغت 330،107 

�سف درا�سي خالل هذا العام.

انخف�س متو�سط عدد الطلبة يف كل مدر�سة اىل 227.5 طالب وطالبة/ مدر�سة، مقارنة ب� 230.7 يف العام الدرا�سي2011/2010م. كما 

�ساحب هذا انخفا�س يف متو�سط عدد املعلمني لكل مدر�سة، حيث بلغ املتو�سط 21.6  معلم ومعلمة يف العام الدرا�سي 2012/2011م 

مقابل 21.7 يف العام2011/2010م.

جدول 1: موؤ�سرات التعليم العام يف اململكة العربية ال�سعودية للعام الدرا�سي 2012/2011م 

املجموعاإناثذكورالت�سنيفاملوؤ�سر

اعداد الطلبة ح�سب نوع املدر�سة

2،922،1942،987،4455،909،639املدار�س احلكومية

499،997324،546824،543املدار�س اخلا�سة

3،422،1913،311،9916،734،182املجموع

104،089137،742241،831ريا�س االأطفالاعداد الطلبة ح�سب املرحلة التعليمية

1،737،6611،698،5983،436،259االبتدائية

792،603786،7961،579،399املتو�سطة/االإعدادية

787،838688،8551،476،693الثانوية

3،422،1913،311،9916،734،182املجموع

 ... ... ...مواطن اعداد املعلمون ح�سب اجلن�سية

 ... ... ...غري مواطن

295،002344،603639،605املجموع

اعداد الطلبة الدار�سون يف مدار�س حمو االأمية وتعليم 

الكبار ح�سب اجلن�سية
 ... ... ...مواطن

 ... ... ...غري مواطن

49،659 ... ...املجموع

...  البيانات غري متوفرة
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ثانيًا: موؤ�رشات

التعليم العايل  - ال�صعودية

دول  خمتلف  يف  العايل  التعليم  ب�سوؤون  املهتمني  انتباه  ا�سرتعت  وكمية  نوعية  قفزات  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  العايل  التعليم  حقق 

العامل. واأدخلت وزارة التعليم العايل تغيريات جذرية للو�سول اإىل هيكلة جديدة للجامعات يف اململكة بحيث تتنا�سب مع توجهات �سوق 

اجمايل  و�سل  وقد  املدى.  والطويلة  واملتو�سطة  الق�سرية،  واخلطط  واالإج��راءات،  الربامج  من  جمموعة  عرب  والعاملي،  ال�سعودي  العمل 

اكادميية، موزعة على 58 جامعة حكومية  موؤ�س�سة  االأكادميي 2012/2011م 678  العام  ال�سعودية يف  العايل يف  التعليم  موؤ�س�سات  عدد 

وخا�سة، و596 كلية و 24 معهد. ويو�سح اجلدول رقم )2( موؤ�سرات التعليم العايل الرئي�سية للمملكة العربية ال�سعودية للعام الدرا�سي 

2012/2011م والتي ت�سمل التعليم اجلامعي والدرا�سات العليا. وفيما يلي عر�س موجز الأهم النتائج:

الدرا�سي  العام  خالل  اململكة  موؤ�س�سات  داخل  واخلا�سة  منها  احلكومية  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  املقيدون  الطلبة  عدد  اجمايل  بلغ 

2012/2011م حوايل 1،206،007 طالب وطالبة، ومبعدل زيادة بلغت 18.1% عن العام2011/2010م. كما تقاربت ن�سبة التحاق الذكور 

للتعليم العايل داخل موؤ�س�سات اململكة مع بنظريتها لالإناث، حيث بلغت ن�سبة الذكور 50.73%، مقارنة بن�سبة 49.27% لالإناث خالل العام 

الدرا�سي2012/2011م.

كما بلغ اجمايل عدد الطلبة املبتعثون يف اخلارج حتى العام الدرا�سي2012/2011م  174،645 طالب وطالبة مقارنة ب�� 116،121 طالب 

وطالبة يف العام الدرا�سي2011/2010م، بن�سبة زيادة كبرية بلغت 50.4%. حيث بلغت ن�سبة الطالب الذكور املبتعثون حتى العام الدرا�سي 

2012/2011م حوايل 76.06% مقابل 23.94% لالإناث.

وب�سكل عام فقد بلغ اجمايل عدد طلبة التعليم العايل املقيدون خالل هذا العام الدرا�سي �سواء داخل اململكة او خارجها 1،380،652 طالب 

وطالبة، 53.94% منهم من الطالب الذكور.

التعليم احلكومي  االأكادميي 2012/2011م حوايل 145،406 خريج وخريجة من موؤ�س�سات  العام  العايل يف  التعليم  بلغ عدد خمرجات 

واخلا�سة باالإ�سافة اىل خمرجات البعثات اخلارجية. فقد �سهد هذا العام زيادة يف عدد خريجو موؤ�س�سات التعليم العايل من داخل اململكة 

مبقدار 13.5% عن العام ال�سابق، اذ بلغ عددهم 137،119 خريج وخريجة مقارنة ب�� 120،780 يف عام2011/2010م. بينما تخرج من 

البعثات اخلارجية 8،287 خريج وخريجة مقارنة ب�� 1،349 يف عام2011/2010م. وب�سكل عام فقد ارتفعت ن�سبة تخريج الطالبات مقابل 

الطالب، حيث بلغت 51.32% مقابل 48.68% للخريجني الذكور.

العام  يف  تدري�س  ع�سو   59،442 العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  عدد  بلغ  فقد  التدري�سي،  بالكادر  يتعلق  وفيما 

2012/2011م، مع ارتفاع بن�سبة 9.7% عن العام ال�سابق2011/2010م )54،167 ع�سو تدري�س(. حيث بلغ عدد الطاقم التدري�سي من 

ال�سعوديني 35،754 ع�سو تدري�س �سعودي مقابل 23،688 من غري ال�سعوديني. كما بلغت ن�سبة اأع�ساء التدري�س الذكور 63.04% مقابل 

36.96% لالإناث. وب�سكل عام، بلغ متو�سط عدد الطلبة املقيدون يف موؤ�س�سات التعليم العايل لكل ع�سو تدري�س قرابة 20.3 طالب وطالبة/ 

ع�سو تدري�س مقارنة ب�� 18.9 طالب وطالبة يف العام الدرا�سي2011/2010م.

جدول 2: موؤ�سرات التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية للعام الدرا�سي 2012/2011م

املجموعاإناثذكورالت�شنيفاملوؤ�شر

اعداد الطلبة املقيدون يف موؤ�ش�شات التعليم 

العايل)احلكومي واخلا�س(
611،861594،1461،206،007داخل الدولة

132،83941،806174،645خارج الدولة )املبتعثون(

744،700635،9521،380،652املجموع

اعداد الطلبة اخلريجون من موؤ�ش�شات التعليم 

العايل )احلكومي واخلا�س(
64،52772،592137،119داخل الدولة

6،2612،0268،287خارج الدولة )املبتعثون(

70،78874،618145،406املجموع

21،10314،65135،754مواطناعداد اأع�شاء هيئة التدري�س ح�شب اجلن�شية

16،3707،31823،688غري مواطن

37،47321،96959،442املجموع
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5
موؤ�رشات التعليم 

يف �صلطنة عمان

ملحه تعليمية،،

بداأت �سلطنة عمان يف التحول من التعليم التقليدي اإىل التعليم النظامي مبعناه احلديث يف عام 1930م، حيث اأن�سئت مدار�س حمدودة 

تخ�سع للتخطيط واالإ�سراف احلكومي واأخذت تدر�س مناهج حمددة املحتوى يدر�سها معلمون مت تعيينهم من قبل. و�سكلت هذه املدار�س 

على ندرتها اأ�سا�س التعليم النظامي يف عمان قبل عام 1970م. وقد �سهد قطاع التعليم بعد بزوغ فجر النه�سة نقلة نوعية وكمية ملحوظة 

باعتباره عامال اأ�سا�سا لبناء املواطن العماين وخلق جيل موؤمن قادر على حتمل م�سئوليته يف البناء الوطني من جانب ومواكبة التحول املطرد 

يف احلياة الع�سرية من جانب اآخر. فارتفع عدد املدار�س من ثالث مدار�س فقط ت�سم نحو 900 طالب  يف عام 1970م اإىل 207 مدار�س 

ونحو 55،752 طالبا وطالبة يف العام الدرا�سي 1976/1975م .ويف العام الدرا�سي 2012/2011م، بلغ عدد املدار�س يف �سلطنة عمان 1،486 

مدر�سة ت�سم بني ثناياها  635،537 طالبا وطالبة و 57،598 معلمَا ومعلمة.

 ، واملحلي  العاملي  امل�ستوى  على  املت�سارع  للتطور  ونظرًا 

واملتدرب  املتعلم  ال�سباب  من  اأجيال  اإعداد  اأ�سبح  فقد 

متطلبات  تفر�سها  ملحة  �سرورة  عليا  م�ستويات  على 

التنمية ال�ساملة، الإعداد جيل من االأكادمييني والباحثني 

و�سد  العليا  التعليمية  امل�ستويات  ذوي  من  واخلريجني 

احتياجات ال�سلطنة من الكوادر املتخ�س�سة يف خمتلف 

املجاالت. فاأولت ال�سلطنة بذلك اهتماما بالغا بالتعليم 

يف  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�س�سات  ع��دد  بلغ  ،حيث  ال��ع��ايل 

ال�سلطنة 55 موؤ�س�سة بحلول عام 2012/2011م، ت�سم 

التاأهيل  عايل  اكادميي  وك��ادر  وطالبة  طالبا   95،146

اأي�سا  ال�سلطنة  اهتمت  كما  تدري�س.  ع�سو   5،130 بلغ 

اجمايل  بلغ  حيث  للخارج،  الدرا�سي  االبتعاث  بجانب 

ع��ام  ح��ت��ى  ال��ع��امل  دول  يف  املبتعثني  امل��ق��ي��دي��ن  ع���دد 

2012/2011م حوايل 7،531 طالب وطالبه للدرا�سة يف 

خمتلف اجلامعات العاملية العريقة مبختف التخ�س�سات 

والدرجات العلمية �سواء اجلامعية او العليا.
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اأول: موؤ�رشات

التعليم العام  - عمان

يو�سح اجلدول رقم )1( املوؤ�سرات الرئي�سية للتعليم العام يف �سلطنة عمان للعام الدرا�سي 2012/2011م. وفيما يلي عر�س موجز الأهم 

خمرجات هذه املوؤ�سرات:

و�سل عدد املدار�س احلكومية واخلا�سة يف قطاع التعليم العام خالل العام الدرا�سي 2012/2011م اىل 1،486 مدر�سة مقارنة ب�� 1،466 

مدر�سة يف العام الدرا�سي ال�سابق، وبن�سبة ارتفاع بلغت 1.4%. كما بلغ اجمايل عدد ال�سفوف الدرا�سية 24،729 �سف درا�سي، بزيادة يف 

عدد ال�سفوف بلغ 493 �سف درا�سي عن العام الدرا�سي2011/2010م. وفيما يتعلق بالطاقم التدري�سي، فقد بلغ عدد املعلمون يف املدار�س 

ن�سبة املعلمون الغري  الدرا�سي2011/2010م. حيث بلغت  العام  احلكومية واخلا�سة 57،598 معلم ومعلمة، وبن�سبة منو بلغت 9.9% عن 

عمانيون قرابة 15.26% من احلجم االإجمايل للكادر التعليمي.

كما بلغ عدد الطلبة املقيدين يف مقاعد الدرا�سة للعام الدرا�سي 2012/2011م حوايل 635،537 طالب وطالبة، وبن�سبة زيادة 0.5% عن 

العام الدرا�سي2011/2010م.وقد تقاربت ن�سبة الطالب الذكور يف التعليم العام )50.99%( من ن�سبة االناث والتي بلغت %49.01. 

كما جتاوز الطلبة امللتحقني باملدار�س احلكومية اعداد الطلبة الدار�سني باملدار�س اخلا�سة بحوايل 399،675 طالب وطالبة، حيث �سكل 

طلبة املدار�س اخلا�سة ن�سبة 18.56% من حجم الطلبة يف التعليم العام خالل العام الدرا�سي 2012/2011م. كما لوحظ ان ن�سبة الطالب 

يف املدار�س احلكومية واخلا�سة اأعلى قليال عن ن�سبة الطالبات.

�سكل طلبة املرحلة االبتدائية الن�سبة االأكرب من حجم طلبة التعليم العام، حيث بلغت ن�سبتهم 46.90% من العدد االإجمايل. تلتها املرحلة 

الثانوية )24%(، فطلبة االإعدادية بن�سبة 22.6%، واأخريا طلبة ريا�س االأطفال والذين بلغ عددهم خالل العام الدرا�سي 2012/2011م 

حوايل 40،460 طالب وطالبة. ويالحظ ان اعداد الطالب الذكور ارتفعت ب�سكل طفيف عن اعداد االناث يف كل مرحلة تعليمية، اال ان 

الفارق يعد �سغريا جدا. وهذا يدعم الهدف االإمنائي يف التكافوؤ بني اجلن�سني ال �سيما يف التعليم العام.

وفيما يتعلق باجلن�سية، فقد بلغت ن�سبة الطلبة العمانيون 89.93% من احلجم االإجمايل للطلبة خالل العام الدرا�سي 2012/2011م، بينما 

ب�� 64،003 طالب وطالبة من غري  العمانيون 571،534 طالب وطالبة مقارنة  بلغ عدد الطلبة  الوافدون ن�سبة 10.07% فقط. فقد  �سكل 

العمانيني.

الدرا�سي  العام  خالل  وطالبة  طالب   40،263 عددهم  بلغ  فقد  الكبار،  وتعليم  االأمية  حمو  مدار�س  يف  الدار�سون  بالطلبة  يتعلق  وفيما 

2012/2011م، جميعهم من املواطنني وبن�سبة زيادة بلغت 1.3% عن العام ال�سابق، اذ كان عددهم اآنذاك 39،735 فقط.

الفرتة 2005-2010م 86% ح�سب اخر درا�سة عن  بلغت خالل  �سلطنة عمان قد  الكبار )15 فما فوق( يف  القرائية لدى  ن�سبة  ان  يذكر 

اخل�سائ�س التعليمية لل�سكان العمانيني، وهذا يعد موؤ�سرا اإيجابيا يف م�سرية دح�س معدالت االمية للوراء.

كما �سهدت موؤ�سرات التعليم العام تطورا اإيجابيا خالل العام الدرا�سي 2012/2011م مقارنة بالعام2011/2010م يف اجلوانب التالية:

انخف�س متو�سط عدد الطلبة لكل معلم اىل 11 طالب وطالبة/ معلم، مقارنة ب�� 12.1 طالب وطالبة يف العام الدرا�سي2011/2010م، وهذا 

يعد موؤ�سر اإيجابي يف عملية تعزيز جودة التعليم. ويعزى ال�سبب اىل زيادة ن�سبة طاقم التدري�س مبعدل 9.9% عن العام ال�سابق.

كما انخف�س متو�سط عدد الطلبة يف كل �سف درا�سي اىل 25.7 طالب وطالبة/ �سف مقارنة ب�� 26.1 يف العام ال�سابق، ب�سبب الزيادة يف 

اعداد ال�سفوف الدرا�سية ملواكبة الزيادة ال�سنوية يف اعداد الطلبة يف التعليم العام.

كما  الدرا�سي2011/2010م.  العام  431.3 يف  مقابل  مدر�سة،  وطالبة/  427.7 طالب  اىل  مدر�سة  كل  الطلبة يف  عدد  متو�سط  انخف�س 

�ساحب هذه الزيادة ارتفاع يف متو�سط عدد املعلمني لكل مدر�سة، حيث بلغ 38.8 معلم ومعلمة/ مدر�سة يف العام الدرا�سي 2012/2011م، 

مقارنة ب�� 35.8 معلم ومعلمة يف العام الدرا�سي2011/2010م.

جدول 1: موؤ�سرات التعليم العام يف �سلطنة عمان للعام الدرا�سي 2012/2011م

املجموعاإناثذكورالت�شنيفاملوؤ�شر

260،838256،768517،606املدار�س احلكوميةاعداد الطلبة ح�شب نوع املدر�شة

63،20854،723117،931املدار�س اخلا�سة*

324،046311،491635،537املجموع

20،96919،49140،460ريا�س االأطفالاعداد الطلبة ح�شب املرحلة التعليمية

151،473146،939298،412االبتدائية

73،49970،369143،868املتو�سطة/االإعدادية

78،10574،692152،797الثانوية

324،046311،491635،537املجموع

291،143280،391571،534مواطن اعداد الطلبة ح�شب اجلن�شية

32،90331،10064،003غري مواطن

324،046311،491635،537املجموع

14،61734،19148،808مواطن اعداد املعلمون ح�شب اجلن�شية

4،4474،3438،790غري مواطن

19،06438،53457،598املجموع

اعداد الطلبة الدار�شون يف مدار�س حمو الأمية وتعليم 

الكبار ح�شب اجلن�شية
21،06219،20140،263مواطن

000غري مواطن

21،06219،20140،263املجموع

* م�ساف مع املدار�س اخلا�سة مدار�س اجلاليات ومدار�س الرتبية اخلا�سة
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ثانيًا: موؤ�رشات

التعليم العايل  - ُعمان

اأولت ال�سلطنة بذلك اهتماما بالغا بالتعليم العايل، الإعداد جيل من االأكادمييني والباحثني واخلريجني من ذوي امل�ستويات التعليمية العليا 

ال�سلطنة من الكوادر املتخ�س�سة يف خمتلف املجاالت واملزودة باملهارات الالزمة الحتياجات �سوق العمل  . وقد و�سل  و�سد احتياجات 

اجمايل عدد موؤ�س�سات التعليم العايل يف �سلطنة عمان يف العام االأكادميي 2012/2011م اىل 55 موؤ�س�سة اكادميية، من بينها 8 جامعات 

و 33 كلية حكومية و خا�سة، باالإ�سافة اىل 14 معهد. ويو�سح اجلدول رقم )2( موؤ�سرات التعليم العايل الرئي�سية يف �سلطنة عمان للعام 

الدرا�سي2012/2011م والتي ت�سمل التعليم اجلامعي والدرا�سات العليا. وفيما يلي عر�س موجز الهم نتائج هذه املوؤ�سرات:

بلغ اجمايل عدد الطلبة املقيدون يف موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية منها واخلا�سة داخل موؤ�س�سات ال�سلطنة خالل العام الدرا�سي 

االناث  التحاق  ن�سبة  بلغت  كما  ال��ع��ام2011/2010م.  1.2% عن  بلغ  انخفا�س  ومبعدل  وطالبة،  87،615  طالب  2012/2011م حوايل 

بالتعليم العايل يف موؤ�س�سات ال�سلطنة 55.24% مقابل 44.76% للذكور خالل العام الدرا�سي 2012/2011م.

طالب   18،106 ب��  مقارنة  وطالبة  طالب   7،531 الدرا�سي2012/2011م  العام  حتى  اخلارج  يف  املبتعثون  الطلبة  عدد  اجمايل  بلغ  كما 

وطالبة حتى  العام الدرا�سي2011/2010م، بن�سبة انخفا�س بلغت 58.4%. فقد بلغت ن�سبة الطالب الذكور املبتعثون حتى العام الدرا�سي 

2012/2011م حوايل 51.79% مقابل 48.2% لالإناث.

او خارجها 95،146 طالب وطالبة،  ال�سلطنة  الدرا�سي �سواء داخل  العام  بلغ اجمايل عدد الطلبة املقيدون خالل هذا  وب�سكل عام فقد 

45.31% منهم من الطالب الذكور.

احلكومي  التعليم  موؤ�س�سات  من  وخريجة  خريج   12،891 حوايل  االأك��ادمي��ي2011/2010م  العام  يف  العايل  التعليم  خمرجات  عدد  بلغ 

واخلا�سة بال�سلطنة باالإ�سافة اىل خمرجات البعثات اخلارجية، والذين بلغ عددهم يف2011/2010م حوايل 2،186 من خمتلف اجلامعات 

العاملية. اما فيما يتعلق مبخرجات التعليم العايل يف العام الدرا�سي 2012/2011م، فقد تعذر احل�سول على بيانات اخلريجني لهذا العام 

حتى تاريخ ا�سدار الن�سرة.

وبالن�سبة للكادر التدري�سي، فقد بلغ عدد اأع�ساء هيئة التدري�س يف موؤ�س�سات التعليم العايل يف ال�سلطنة 5،130 ع�سو تدري�س يف العام 

2012/2011م،  مع انخفا�س طفيف بن�سبة 0.4% عن العام الذي �سبقه2011/2010م )5،111 ع�سو تدري�س(. حيث بلغ عدد اأع�ساء 

الذكور  التدري�س  اأع�ساء  ن�سبة  بلغت  كما  العمانيني.  غري  من   3،651 مقابل  عماين  تدري�س  ع�سو   1،479 العمانيني  من  التدري�س  هيئة 

62.67% مقابل 37.33% لالإناث. 

وب�سكل عام، بلغ متو�سط عدد الطلبة املقيدون يف موؤ�س�سات التعليم العايل لكل ع�سو تدري�س  يف العام الدرا�سي 2012/2011م قرابة 

17.1 طالب وطالبة/ع�سو تدري�س مقارنة ب�� 17.4 طالب وطالبة/ ع�سو تدري�س يف العام2011/2010م.

جدول 2: موؤ�سرات التعليم العايل يف �سلطنة عمان للعام الدرا�سي 2012/2011م

املجموعاإناثذكورالت�شنيفاملوؤ�شر

اعداد الطلبة املقيدون يف موؤ�ش�شات التعليم 

العايل)احلكومي واخلا�س(*
39،21448،40187،615داخل الدولة

3،9013،6307،531خارج الدولة )املبتعثون(

43،11552،03195،146املجموع

اعداد الطلبة اخلريجون من موؤ�ش�شات التعليم 

العايل )احلكومي واخلا�س(**
5،4487،44312،891داخل الدولة

1،2729142،186خارج الدولة )املبتعثون(

6،7208،35715،077املجموع

7996801،479مواطناعداد اأع�شاء هيئة التدري�س ح�شب اجلن�شية***

2،4161،2353،651غري مواطن

3،2151،9155،130املجموع

* بيانات الطلبة ال ت�سمل التقنية العليا مب�سقط وابراء
** خريجو العام الدرا�سي 2011/2010

*** بيانات هيئة التدري�س ال ت�سمل التقنية العليا مب�سقط و�ساللة 



4243

6
موؤ�رشات التعليم 

يف دولة قطر

عرف التعليم النظامي مبفهومه احلديث يف قطر مطلع العام الدرا�سي 1950/1951م، حني افتتحت مدر�سة قطر االبتدائية لتكون اأول مدر�سة 

مم ليكون مدر�سة ت�سم  4 �سفوف ابتدائية يدر�س فيها 190 تلميذًا. اأما املناهج الر�سمية فقد  تقوم على اأ�سا�س قواعد تعليم منهجي، ومببنى �سُ

عرفت يف مطلع العام الدرا�سي 1951/1952م. ويف عام 1978م انطلقت جتربة التعليم النموذجي يف قطر بثالث مدار�س، مت بعدها التو�سع 

يف اإن�ساء هذا النوع من املدار�س من خالل خطة خم�سية و�سعتها وزارة الرتبية والتعليم يف العام 1989م لتعميم التعليم النموذجي يف مدار�س 

الدولة. كما مت تاأ�سي�س املجل�س االأعلى للتعليم يف نوفمرب 2002م، وتقوم مهمة هذا املجل�س على توجيه �سيا�سة التعليم اخلا�سة بالدولة. كما تعمل 

اإىل جانبه ثالث موؤ�س�سات ت�سرف على اإ�سالح العملية التعليمية وتهدف اإىل م�ساعدتها على النمو كما تراقب التقدم املحرز على ذلك ال�سعيد. 

ويف العام الدرا�سي 2012/2011م بلغ عدد املدار�س يف دولة قطر 725 مدر�سة، ت�سم بني جوانبها  219،552 طالبا وطالبة و 21،572 معلما 

ومعلمة. كما تراجعت معدالت االأمية يف عام 2011م اىل 

3.6% مقارنة بعام 2004م ،حيث بلغت اآنذاك 11%. كما 

بلغ معدل االلتحاق االإجمايل للمرحلة االبتدائية يف عام 

االإعدادية  للمرحلتني  بلغ  بينما   ،%99.3 ن�سبة  2011م 

والثانوية %96.5.

العايل  بالتعليم  كبريًا  اهتمامًا  قطر  دول��ة  اأول��ت  كما 

ب�سفة خا�سة، وقدمت له الدعم املادي واملعنوي ب�سورة 

م�ستمرة بهدف رفع الكفاءة التعليمية وجعلها تتواكب مع 

املجتمع  احتياجات  ولتلبي  احلديث،  الع�سر  متطلبات 

فقد  امل��ج��االت.  خمتلف  يف  العلمية  التخ�س�سات  من 

بلغ عدد موؤ�س�سات التعليم العايل يف الدولة 14 موؤ�س�سة 

بحلول عام 2012/2011م، ت�سم 17،266 طالبا وطالبة 

ع�سو   1،581 بلغ  التاأهيل  عايل  اكادميي  كادر  وبوجود 

الدرا�سي  االبتعاث  بجانب  الدولة  اهتمت  كما  تدري�س. 

يف اخلارج، حيث و�سل عدد الطلبة املقيدون يف البعثات 

 370 اىل  2012/2011م  الدرا�سي  العام  يف  اخلارجية 

املرموقة.  العاملية  اجلامعات  خمتلف  يف  وطالبه  طالب 

وقد بلغ عدد اخلريجون من املوؤ�س�سات االكادميية يف دولة 

قطر 1،969 خريج وخريجة يف العام 2012/2011م. 

ملحه تعليمية،،
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اأول: موؤ�رشات

التعليم العام  - قطر

يو�سح اجلدول رقم )1( موؤ�سرات التعليم العام الرئي�سية لدولة قطر للعام الدرا�سي 2012/2011م. وفيما يلي عر�س موجز الأهم خمرجات 

هذه املوؤ�سرات:

 669 ب��  مقارنة  مدر�سة،   725 اىل  الدرا�سي 2012/2011م  العام  العام خالل  التعليم  قطاع  واخلا�سة يف  احلكومية  املدار�س  عدد  و�سل 

مدر�سة يف العام الدرا�سي ال�سابق، وبن�سبة منو بلغت 8.37%. كما بلغ اجمايل عدد ال�سفوف الدرا�سية 9،486 �سف درا�سي، بزيادة يف عدد 

ال�سفوف بلغت 1،442 �سفًا درا�سيًا عن العام الدرا�سي2011/2010م. وفيما يتعلق بالكادر التدري�سي، فقد بلغ عدد املعلمون يف املدار�س 

احلكومية واخلا�سة 21،572 معلمًا ومعلمة، وبن�سبة منو بلغت 22.44% عن العام الذي �سبقه. حيث بلغت ن�سبة املعلمون الغري قطريون قرابة 

76.82% من احلجم االإجمايل للكادر التدري�سي.

بلغ عدد الطلبة املقيدون يف مقاعد وزارة الرتبية والتعليم للعام الدرا�سي 2012/2011م حوايل 219،552 طالب وطالبة، وبن�سبة زيادة 

بلغت 11.3% عن العام الدرا�سي2011/2010م. وقد تقاربت ن�سبة الطالب الذكور يف التعليم العام )51.13 %( من ن�سبة االناث والتي 

بلغت %48.87. 

كما جتاوز الطلبة امللتحقني باملدار�س اخلا�سة اعداد الطلبة الدار�سني باملدار�س احلكومية بحوايل 31،542 طالب وطالبة، حيث �سكل طلبة 

املدار�س اخلا�سة ن�سبة 57.18% من حجم الطلبة يف التعليم العام خالل العام الدرا�سي 2012/2011م. كما لوحظ بان ن�سبة الطالبات يف 

املدار�س احلكومية اأعلى قليال عن ن�سبة الطالب الذكور، فيما انعك�س الو�سع يف املدار�س اخلا�سة، حيث بلغت ن�سبة الذكور فيها %53.4.

�سكل طلبة املرحلة االبتدائية الن�سبة االأكرب من حجم طلبة التعليم العام، حيث بلغت ن�سبتهم 46.20% من العدد االإجمايل. تلتها مرحلة 

العام  خالل  عددهم  بلغ  والذين  العامة  الثانوية  طلبة  واأخ��ريا   ،%18.42 بن�سبة  املتو�سطة  املرحلة  فطلبة   ،)%18.80( االأطفال  ريا�س 

الدرا�سي 2012/2011م حوايل 36،401 طالب وطالبة. ولوحظ ان اعداد الطالب الذكور ارتفعت ب�سكل طفيف عن اعداد االناث يف كل 

مرحلة تعليمية، اال ان الفارق يعد �سغريا جدا. وهذا يدعم الهدف االإمنائي يف التكافوؤ بني اجلن�سني ال �سيما يف التعليم العام.

وفيما يتعلق باجلن�سية، فقد اقرتبت ن�سبة الطلبة الغري مواطنون )62.59%( من �سعفّي ن�سبة الطلبة القطريون )37.41%(، حيث بلغ عدد 

الطلبة القطريون 82،128 طالب وطالبة مقارنة ب�� 137،424 طالب وطالبة من غري القطريني.

الدرا�سي  العام  خالل  وطالبة  طالب   4،756 عددهم  بلغ  فقد  الكبار،  وتعليم  االأمية  حمو  مدار�س  يف  الدار�سون  بالطلبة  يتعلق  وفيما 

2012/2011م، اأغلبهم من املواطنني وبن�سبة زيادة بلغت 2.80% عن العام ال�سابق.

يذكر ان معدل اأمية ال�سباب )15-24 �سنة( قد بلغ ن�سبة 2.1% يف عام 2011م ، اأي قرابة ن�سف املعدل يف عام 2004م )4.1%(، وهذا يعد 

موؤ�سرا اإيجابيا يف م�سرية دح�س معدالت االأمية للوراء.

كما �سهدت موؤ�سرات التعليم العام تطورا اإيجابيا خالل العام الدرا�سي 2012/2011م مقارنة بالعام2011/2010م يف اجلوانب التالية:

انخف�س متو�سط عدد الطلبة لكل معلم اىل 10.18 طالب وطالبة/ معلم ، مقارنة ب� 11.2 طالب وطالبة يف العام الدرا�سي2011/2010م. 

ويعزى ال�سبب اىل زيادة ن�سبة طاقم التدري�س مبعدل 22.44% عن العام ال�سابق.

كما انخف�س متو�سط عدد الطلبة يف كل �سف درا�سي اىل 23.14 طالب وطالبة/ �سف مقارنة ب�� 24.52 يف العام ال�سابق، ب�سبب الزيادة يف 

اعداد ال�سفوف الدرا�سية ملواكبة الزيادة املطردة يف اعداد الطلبة.

ارتفع متو�سط عدد الطلبة يف كل مدر�سة اىل 302.83 طالب وطالبة/ مدر�سة ، مقابل 294،85 يف العام الدرا�سي2011/2010م. كما �ساحب 

هذه الزيادة ارتفاع يف متو�سط عدد املعلمني لكل مدر�سة، حيث بلغ 29.75 معلم ومعلمة/ مدر�سة يف العام الدرا�سي 2012/2011م مقارنة ب�� 

26.34 معلم ومعلمة يف العام الدرا�سي2011/2010م.

جدول 1: موؤ�سرات التعليم العام يف دولة قطر للعام الدرا�سي 2012/2011م

املجموعاإناثذكورالت�شنيفاملوؤ�شر

45،22148،78494،005املدار�س احلكوميةاعداد الطلبة ح�شب نوع املدر�شة

67،04458،503125،547املدار�س اخلا�سة

112،265107،287219،552املجموع

21،32419،96341،287ريا�س االأطفالاعداد الطلبة ح�شب املرحلة التعليمية

51،77449،650101،424االبتدائية

20،50219،93840،440املتو�سطة/االإعدادية

18،66517،73636،401الثانوية

112،265107،287219،552املجموع

41،57340،55582،128مواطن اعداد الطلبة ح�شب اجلن�شية

70،69266،732137،424غري مواطن

112،265107،287219،552املجموع

2364،7645،000مواطن اعداد املعلمون ح�شب اجلن�شية

4،35112،22116،572غري مواطن

اعداد الطلبة الدار�شون يف مدار�س حمو الأمية 

وتعليم الكبار ح�شب اجلن�شية

4،58716،98521،572املجموع

3،3041،1114،415مواطن

156185341غري مواطن

3،4601،2964،756املجموع
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ثانيًا: موؤ�رشات

التعليم العايل  - قطر

�سهد التعليم اجلامعي والعايل يف دولة قطر منوا مت�سارعا نوعًا وكمًا، حيث تنوعت موؤ�س�سات التعليم العايل لتقدم برامج اكادميية ذات 

معايري جودة عاملية، والتي تهدف ب�سكل رئي�سي اىل توفري فر�س التعليم والتدريب والبحث يف املجاالت املختلفة من التخ�س�سات املطلوبة 

لالرتقاء بامل�ستوى التعليمي لل�سعب ورفع م�ستوى الرخاء بالدولة. وقد و�سل اجمايل عدد موؤ�س�سات التعليم العايل يف دولة قطر يف العام 

االأكادميي 2012/2011م اىل 14 موؤ�س�سة اكادميية، من بينها 8 جامعات و 6 كليات حكومية و خا�سة. ويو�سح اجلدول رقم )2( موؤ�سرات 

التعليم العايل الرئي�سية لدولة قطر للعام الدرا�سي2012/2011م والتي ا�ستملت على التعليم اجلامعي والدرا�سات العليا. وفيما يلي عر�س 

موجز الأهم نتائج هذه املوؤ�سرات:

بلغ اجمايل عدد الطلبة املقيدون يف موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية منها واخلا�سة داخل دولة قطر خالل العام الدرا�سي 2012/2011م 

حوايل 17،266 طالب وطالبة، ومبعدل زيادة بلغت 12.47% عن عام2011/2010م.كما �سهدت ن�سبة التحاق االناث للتعليم العايل ارتفاعا 

كبريا اذا ما قورنت بنظريتها للذكور، حيث بلغت ن�سبة االناث 65.14%، مقارنة بن�سبة 34.86% للذكور خالل العام 2012/2011م.

ال�سابق، اذ بلغ اجمايل الطلبة املبتعثون 370  كذلك ازدادت ن�سبة الطلبة املقيدون للدرا�سة يف اخلارج خالل هذا العام مقارنة بالعام 

طالب وطالبة مقارنة ب�� 191 طالب وطالبة يف العام الدرا�سي2011/2010م، وبن�سبة منو بلغت 93.71%. كما بلغت ن�سبة الطالب الذكور 

املبتعثون خالل 2012/2011م حوايل 79.73% مقابل 20.27% فقط لالإناث.

وطالبة،  طالب   17،636 خارجها  او  الدولة  داخل  �سواء  الدرا�سي  العام  هذا  خالل  املقيدون  الطلبة  عدد  اجمايل  بلغ  فقد  عام  وب�سكل 

35.80% منهم من الذكور.

احلكومي  التعليم  موؤ�س�سات  من  وخريجة  خريج   2،079 حوايل  2012/2011م  االأكادميي   العام  يف  العايل  التعليم  خمرجات  عدد  بلغ 

واخلا�سة باالإ�سافة اىل خمرجات البعثات اخلارجية. فقد �سهد هذا العام نق�سان يف عدد خريجو موؤ�س�سات التعليم العايل داخل دولة 

قطر مبقدار 6.24% عن العام ال�سابق، اذ بلغ عددهم 1،969 خريج وخريجة مقارنة ب��      2،100خريج يف عام2011/2010م. بينما تخرج 

من البعثات اخلارجية 110 خريج وخريجة مقارنة ب�� 78 فقط يف عام2011/2010م.

وب�سكل عام فقد كان لالإناث الن�سيب االأكرب من ن�سبة التخريج، حيث بلغت 59.36% مقابل 40.64% للخريجني الذكور.

وفيما يتعلق بالكادر التدري�سي، فقد بلغ عدد اأع�ساء هيئة التدري�س يف موؤ�س�سات التعليم العايل داخل دولة قطر 1،581 ع�سو تدري�س يف 

العام 2012/2011م، مع انخفا�س طفيف بن�سبة 3.6% عن العام الذي �سبقه2011/2010م )1،640 ع�سو تدري�س(. فقد بلغ عدد الطاقم 

التدري�سي من القطريني 200 ع�سو تدري�س قطري، مقابل 1،381 من غري القطريني. كما بلغت ن�سبة اأع�ساء التدري�س الذكور %60.21 

مقابل 39.79% لالإناث. وب�سكل عام، بلغ متو�سط عدد الطلبة املقيدون يف موؤ�س�سات التعليم العايل لكل ع�سو تدري�س قرابة 10.92 طالب 

وطالبة مقارنة ب�� 9.36 طالب وطالبة يف العام2011/2010م.

جدول 2: موؤ�سرات التعليم العايل يف دولة قطر للعام الدرا�سي 2012/2011م

املجموعاإناثذكورالت�شنيفاملوؤ�شر

اعداد الطلبة املقيدون يف موؤ�ش�شات التعليم 

العايل)احلكومي واخلا�س(
6،01911،24717،266داخل الدولة

29575370خارج الدولة )املبتعثون(

6،31411،32217،636املجموع

اعداد الطلبة اخلريجون من موؤ�ش�شات التعليم 

العايل )احلكومي واخلا�س(
7831،1861،969داخل الدولة

6248110خارج الدولة )املبتعثون(

8451،2342،079املجموع

79121200مواطناعداد اأع�شاء هيئة التدري�س ح�شب اجلن�شية

8735081،381غري مواطن

9526291،581املجموع
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7
موؤ�رشات التعليم 

يف دولة الكويت

مت ان�ساء اول مدر�سة يف دولة الكويت يف عام 1912م وتلتها يف عام 1922م مدر�سة اأخرى لت�ساند يف تخريج الكوادر التي يحتاج لها املجتمع 

اآنذاك. كما مت يف عام 1937م ان�ساء اول مدر�سة للبنات ، حيث بداأت م�سرية الفتاة الكويتية يف التعليم. وقد متيزت الفرتة من عام 1956م 

وحتى االن بالتو�سع يف التعليم ويف تقدمي اخلدمات التعليمية التي واكبت التقدم االقت�سادي يف الكويت. ومن بني اأهم االأحداث التعليمية 

التي وقعت بعد عام 1961م ، ان�ساء وزارة خا�سة الإدارة �سوؤون التعليم يف البالد. وقد �سهد التعليم بعدها تطورا ملحوظا ومت�سارعا �سواء 

املقيدين  الطلبة  للزيادة يف اعداد  ب�سكل مطرد، م�ساحبا  املدار�س واجلامعات  تزايدت اعداد  العايل، حيث  او  العام  امل�ستوى  كان على 

للدرا�سة. ويف العام الدرا�سي 2012/2011م بلغ عدد املدار�س يف دولة الكويت 1،269مدر�سة، ت�سم 581،541 طالبا وطالبة و 70،071 

معلما ومعلمة.

بقطاع  كبريًا  اهتمامًا  الكويت  دول��ة  اأول��ت  كما 

التعليم العايل ، ،حيث اأن�سئت اول جامعة بالدولة 

يف عام 1966م و�سميت بجامعة الكويت. وتعمل 

الكفاءة  لرفع  ج��اه��دة  االك��ادمي��ي��ة  املوؤ�س�سات 

التعليمية لتتواكب مع متطلبات الع�سر احلديث 

التخ�س�سات  العمل من  �سوق  احتياجات  ولتلبي 

عدد  بلغ  فقد  القطاعات.  خمتلف  يف  واملهارات 

موؤ�س�سة   24 الدولة  يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 

بحلول عام 2012/2011م ، ت�سم 90،292 طالبا 

التاأهيل بلغ  وطالبة وبوجود كادر اكادميي عايل 

عدد  اج��م��ايل  بلغ  كما  ت��دري�����س.  ع�سو   4،624

الطلبة املبتعثون للدرا�سة يف اخلارج من جامعة 

الكويت والتعليم العايل 2،164 يف العام الدرا�سي 

التعليم  خريجو  عدد  و�سل  وقد  2012/2011م. 

العايل يف املوؤ�س�سات االكادميية يف دولة الكويت 

16،539 خريج وخريجة يف نهاية العام الدرا�سي 

2012/2011م.

 

ملحه تعليمية،،
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اأول: موؤ�رشات

التعليم العام  - الكويت

يلي عر�س موجز الأهم  وفيما  الدرا�سي 2012/2011م.  للعام  الكويت  لدولة  الرئي�سية  العام  التعليم  موؤ�سرات  يو�سح اجلدول رقم )1( 

خمرجات هذه املوؤ�سرات:

و�سل عدد املدار�س احلكومية واخلا�سة يف قطاع التعليم العام خالل العام الدرا�سي 2012/2011م اىل 1،269 مدر�سة مقارنة ب� 1،248 

مدر�سة يف العام الدرا�سي ال�سابق، وبن�سبة ارتفاع بلغت 1.7%. كما بلغ اجمايل عدد ال�سفوف الدرا�سية 22،368 �سف درا�سي، بزيادة 

يف عدد ال�سفوف بلغت 812 �سف درا�سي عن العام الدرا�سي2011/2010م. وفيما يتعلق بالطاقم التدري�سي، فقد بلغ عدد املعلمون يف 

املدار�س احلكومية واخلا�سة 70،071 معلم ومعلمة، وبن�سبة منو بلغت 5.3% عن العام الدرا�سي2011/2010م. حيث بلغت ن�سبة املعلمون 

الغري مواطنون قرابة 52.89% من احلجم االإجمايل للكادر التعليمي.

الدرا�سي 2012/2011م حوايل 581،541 طالب وطالبة، وبن�سبة  للعام  والتعليم  املقيدين يف مقاعد وزارة الرتبية  الطلبة  بلغ عدد  كما 

زيادة 3.3% عن العام الدرا�سي2011/2010م. وقد تقاربت ن�سبة الطالب الذكور يف التعليم العام )50.44 %( من ن�سبة االناث والتي 

بلغت %49.56. 

�سكل طلبة املدار�س اخلا�سة ن�سبة 38.56% من حجم الطلبة يف التعليم العام خالل العام الدرا�سي 2012/2011م، مقابل 61.44% يف 

املدار�س احلكومية. كما يالحظ بان ن�سبة الطالبات يف املدار�س احلكومية اأعلى قليال عن ن�سبة الطالب الذكور، فيما ينعك�س الو�سع يف 

املدار�س اخلا�سة، حيث بلغ عدد الطالب الذكور 124،072طالب، مقابل 100،196طالبة.

�سكل طلبة املرحلة االبتدائية الن�سبة االأكرب من حجم طلبة التعليم العام، حيث بلغت ن�سبتهم 39.57% من العدد االإجمايل. تلتها املرحلة 

العام  خالل  عددهم  بلغ  والذين  االأطفال  ريا�س  مرحلة  طلبة  واأخريا   ،%17.86 بن�سبة  الثانوية  املرحلة  فطلبة   ،)%28.43( املتو�سطة 

الدرا�سي 2012/2011م حوايل 82،176 طالب وطالبة. ويالحظ ان اعداد الطالب الذكور ارتفعت ب�سكل طفيف عن اعداد االناث يف كل 

مرحلة تعليمية، با�ستثناء املرحلة الثانوية. 

وفيما يتعلق باجلن�سية، فقد بلغت ن�سبة الطلبة الغري مواطنون 35.73% ، مقابل 64.27% للطلبة املواطنني. حيث بلغ عدد الطلبة الكويتيون 

373،771 طالب وطالبة مقارنة ب� 207،770 طالب وطالبة من غري الكويتيني.

الدرا�سي  العام  خالل  وطالبة  طالب   27،900 عددهم  بلغ  فقد  الكبار،  وتعليم  االأمية  حمو  مدار�س  يف  الدار�سون  بالطلبة  يتعلق  وفيما 

2012/2011م، اأغلبهم من املواطنني وبن�سبة زيادة بلغت 4.20% عن العام الدرا�سي2011/2010م.ويالحظ بان عدد الطالب الذكور يف 

مراكز حمو االمية و�سل ل�سعف عدد الطالبات االناث يف العام الدرا�سي 2012/2011م.

كما �سهدت موؤ�سرات التعليم العام تطورا اإيجابيا يف بع�س املوؤ�سرات خالل العام الدرا�سي 2012/2011م مقارنة بالعام2011/2010م 

كما يلي:

انخف�س متو�سط عدد الطلبة لكل معلم اىل 8.3 طالب وطالبة/ معلم، مقارنة ب� 5.8 طالب وطالبة يف العام الدرا�سي2011/2010م، وهذا 

يعد موؤ�سر اإيجابي يف عملية جودة التعليم. ويعزى ال�سبب اىل زيادة ن�سبة طاقم التدري�س  مبعدل 5.3% عن العام ال�سابق.كما انخف�س 

متو�سط عدد الطلبة يف كل �سف درا�سي اىل 26 طالب وطالبة/ �سف مقارنة ب�� 26.1 طالب وطالبة يف العام ال�سابق، ب�سبب الزيادة يف 

اعداد ال�سفوف الدرا�سية والتي بلغت ن�سبة منو 3.8% مقارنة بالعام الدرا�سي2011/2010م.

ارتفع متو�سط عدد الطلبة يف كل مدر�سة اىل 458.3 طالب وطالبة/ مدر�سة، مقابل 451.3 طالب وطالبة يف العام الدرا�سي2011/2010م. 

كما �ساحب هذا انخفا�س يف متو�سط عدد املعلمني لكل مدر�سة، حيث بلغ 55.2 معلم/ مدر�سة يف العام الدرا�سي 2012/2011م مقارنة 

ب�� 53.3 يف العام2011/2010م.

جدول 1: موؤ�سرات التعليم العام يف دولة الكويت للعام الدرا�سي 2012/2011م

املجموعاإناثذكورالت�شنيفاملوؤ�شر

169،277187،996357،273املدار�س احلكوميةاعداد الطلبة ح�شب نوع املدر�شة

124،072100،196224،268املدار�س اخلا�سة

293،349288،192581،541املجموع

42،03740،13982،176ريا�س االأطفالاعداد الطلبة ح�شب املرحلة التعليمية

117،197112،941230،138االبتدائية

84،16681،193165،359املتو�سطة/االإعدادية

49،94953،919103،868الثانوية

293،349288،192581،541املجموع

187،312186،459373،771مواطن اعداد الطلبة ح�شب اجلن�شية

106،037101،733207،770غري مواطن

293،349288،192581،541املجموع

4،75228،25833،010مواطن اعداد املعلمون ح�شب اجلن�شية

14،33422،72737،061غري مواطن

19،08650،98570،071املجموع

اعداد الطلبة الدار�شون يف مدار�س حمو الأمية 

وتعليم الكبار ح�شب اجلن�شية
13،1046،17019،274مواطن

4،9413،6858،626غري مواطن

18،0459،85527،900املجموع

- بيانات التعليم اخلا�س ال ي�سمل ف�سول ومدار�س االحتياجات اخلا�سة
- بيانات التعليم احلكومي ال ي�سمل التعليم النوعي 
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ثانيًا: موؤ�رشات

التعليم العايل  - الكويت

و تنمية  واإعداد  بالغا من اجل خ�دم�ة املجتمع و االرتقاء به  العلم�ي اهتماما  البحث  و  التع�لي�م اجل�امع�ي والتطبيق�ي  الكويت  اأولت دولة 

القوى الب�سرية و ت�سجي�ع و تن�سي�ق حركة البحث العلمي بني خمتلف هيئات وموؤ�س�سات التعليم يف البالد، من اجل مد ال�سوق باحتياجاته 

من املهارات واملخرجات عالية التاأهيل والتدريب. وقد و�سل اجمايل عدد موؤ�س�سات التعليم العايل يف دولة الكويت يف العام االأكادميي 

2012/2011م اىل 24 موؤ�س�سة اكادميية موزعة على 15 موؤ�س�سة حكومية و 14 اأخرى خا�سة. ويو�سح اجلدول رقم )2( موؤ�سرات التعليم 

هذه  نتائج  الأهم  موجز  يلي عر�س  وفيما  اجلامعي.  التعليم  ت�سمل  والتي  الدرا�سي 2012/2011م  للعام  الكويت  لدولة  الرئي�سية  العايل 

املوؤ�سرات:

بلغ اجمايل عدد الطلبة املقيدون يف موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية منها واخلا�سة يف دولة الكويت خالل العام الدرا�سي 2012/2011م 

للتعليم  االناث  التحاق  ن�سبة  �سهدت  الدرا�سي2011/2010م. كما  العام  بلغت 4.1% عن  زيادة  حوايل 90،292 طالب وطالبة، ومبعدل 

العايل ارتفاعا اذا ما قورنت بنظريتها للذكور، اذ بلغت ن�سبة االناث 59.21%، مقارنة بن�سبة 40.79% للذكور خالل العام 2012/2011م.

فيما يتعلق بالطلبة املبتعثون للخارج ، فقد بلغ اجمايل عدد املبتعثون للخارج من جامعة الكويت والتعليم العايل 2،164 مبتعث يف العام 

2012/2011م مقارنة ب� 2،627 مبتعث يف العام الدرا�سي2011/2010م. وقد بلغ اجمايل الطالب الذكور املقيدون و املبتعثون من جامعة 

الكويت وحدها حتى العام الدرا�سي 2012/2011م 188 مبتعث، مقابل 162 طالبة مبتعثه.

احلكومي  التعليم  موؤ�س�سات  من  وخريجة  خريج   16،539 حوايل  2012/2011م  االأكادميي  العام  يف  العايل  التعليم  خمرجات  عدد  بلغ 

واخلا�س بدولة الكويت ، مقارنة ب� 17،237 خريج وخريجة يف العام ال�سابق بن�سبة انخفا�س بلغت 4%. وقد بلغت ن�سبة اخلريجات االناث 

59.38%، مقابل 40.62% للذكور يف العام الدرا�سي 2012/2011م.

كما مل تتوفر اية بيانات عن اجمايل عدد اخلريجني املبتعثني ، اال مبتعثي جامعة الكويت فقط. حيث بلغ عدد اخلريجون املبتعثون من قبل 

جامعة الكويت يف العام الدرا�سي 2012/2011م حوايل 49 خريج وخريجة ، مقارنة بن�سف هذا العدد يف العام الدرا�سي ال�سابق )26 

خريج(.

وفيما يتعلق بالكادر التدري�سي، فقد بلغ عدد اأع�ساء هيئة التدري�س يف موؤ�س�سات التعليم العايل يف دولة الكويت 4،624 ع�سو تدري�س يف 

العام 2012/2011م،  مع ارتفاع طفيف بن�سبة 2.01% عن العام ال�سابق2011/2010م )4،533 ع�سو تدري�س(. حيث بلغ عدد الطاقم 

التدري�سي من املواطنني الكويتيني 3،535 ع�سو تدري�س كويتي مقابل 1،089 من غري املواطنني. كما بلغت ن�سبة اأع�ساء التدري�س الذكور %67.76 

مقابل 32.24% لالإناث. وب�سكل عام، بلغ متو�سط عدد الطلبة املقيدون يف موؤ�س�سات التعليم العايل لكل ع�سو تدري�س قرابة 19.5 طالب وطالبة/

ع�سو تدري�س مقارنة ب�� 19.1 طالب وطالبة/ ع�سو تدري�س يف العام الدرا�سي2011/2010م.

جدول 2: موؤ�سرات التعليم العايل يف دولة الكويت للعام الدرا�سي 2012/2011م 

املجموعاإناثذكورالت�شنيفاملوؤ�شر

اعداد الطلبة املقيدون يف موؤ�ش�شات التعليم 

العايل)احلكومي واخلا�س(

36،83053،46290،292داخل الدولة

2،164......خارج الدولة )املبتعثون(

اعداد الطلبة اخلريجون من موؤ�ش�شات التعليم 

العايل )احلكومي واخلا�س(

6،7189،82116،539داخل الدولة

.........خارج الدولة )املبتعثون(

2،3211،2143،535مواطناعداد اأع�شاء هيئة التدري�س ح�شب اجلن�شية

8122771،089غري مواطن

3،1331،4914،624املجموع

...بيانات غري متوفرة
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- متو�شط عدد الطلبة لكل معلم:

 اجمايل عدد الطلبة املقيدون يف املدار�س احلكومية واخلا�سة مق�سوم على اجمايل عدد 

املعلمون يف هذه املدار�س.

- متو�شط عدد الطلبة لكل �شف:

 اجمايل عدد الطلبة املقيدون يف املدار�س احلكومية واخلا�سة مق�سوم على اجمايل عدد 

ال�سفوف الدرا�سية يف هذه املدار�س.

- متو�شط عدد الطلبة لكل مدر�شة:

 اجمايل عدد الطلبة املقيدون يف املدار�س احلكومية واخلا�سة مق�سوم على اجمايل عدد 

املدار�س احلكومية واخلا�سة.

- متو�شط عدد املعلمون لكل مدر�شة:

اجمايل  على  مق�سوم  واخلا�سة  احلكومية  املدار�س  يف  العاملون  املعلمون  عدد  اجمايل   

املدار�س احلكومية واخلا�سة.

- متو�شط عدد الطلبة املقيدون يف موؤ�ش�شات التعليم العايل لكل ع�شو تدري�س:

اجمايل عدد الطلبة املقيدون يف موؤ�س�سات التعليم العايل لكل دولة �سواء كانت حكومية او 

خا�سة مق�سوم على اجمايل عدد اأع�ساء هيئة التدري�س.

املوؤ�رشات امل�صتخدمة
م�صادر البيانات
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فريق العمل

املركز الإح�شائي لدول جمل�س التعاون

لدول اخلليج العربية

جمع البيانات:

�شعاد بنت �شعيد بن نا�شر الزكية

بدر بن نا�شر بن يا�شر ال�شق�شي

التحليل والإعداد:
�شيخة بنت حممد بن عبداهلل املخينية

الت�صميم والإخراج:
اإنفينيتي للدعاية والإعالن


