
مؤشرات الكفاءة الداخلية
للنظام التعليمي بسلطنة ُعمان

تقرير إحصائي عن بعض

)الإلتحاق ـــ الرتفيع  ــ الإعادة ــ الإنقطاع(

املديرية العامة للتخطيط 

و�ضبط اجلودة

دائرة الإح�ضاء واملوؤ�ضرات



تعد  المتنوعة؛  مناهجه  خالل  ومن  المتعددة  مراحله  ففي  التنمية،  أساس  التعليم  أن  يخفى  ال 
القوى العاملة الوطنية الالزمة إلدارة عجلة التنمية وتنفيذ برامجها في شتى الميادين لذلك كان 
البد لنجاح خطط التنمية وبرامجها التنفيذية على النحو المبتغى والمستوى المطلوب من ضمان 
وبما  للدولة  العامة  للسياسة  وفقا  ومراحله  أنواعه  بمختلف  والنهوض  التعليم  مخرجات  جودة 

يؤدي الى بلوغ األهداف التي نسعى جميعًا الى تحقيقها .

وخالل الفترة المنصرمة طبقت في ُعمان أنظمة ومناهج تعليمية متنوعة وبرامج تدريبية وتأهيلية 
متعددة إال أن األمر يتطلب إيالء عناية أكبر للربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. 
لذلك فانه من أولويات المرحلة التي نمر بها والمرحلة القادمة التي نستشرفها مراجعة سياسات 
والمتطلبات  الوطن  يشهدها  التي  المتغيرات  يواكب  بما  وتطويرها  وبرامجه  وخططه  التعليم 
والمعرفة  بالوعي  مسلح  جيل  بناء  إلى  وصواًل  الحضاري  والتطور  العلمي  التقدم  يفرضها  التي 

والقدرات المطلوبة للعمل المفيد.
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على  الضوء  ليسلط  السلطنة  في  التعليمي  للنظام  الداخلية  الكفاءة  تقرير  من  اإلصدار  هذا  يأتي 
بعض مؤشرات تربوية )مؤشرات االلتحاق واإلعادة واالنقطاع(، وليمثل حصيلة منجزات أربعة عقود من 
السلطنة  في  التنموية  الخطط  متطلبات  ليلبي  وتحسينه  وتنويعه  التعليم  لنشر  المضني  العمل 
الحبيبة، ولنشعر بالفخر واالعتزاز للجهود الحثيثة التي بذلتها الوزارة لتطوير المنظومة التربوية، من 
خالل برامج محددة وفرت لها كل اإلمكانيات المادية والبشرية للوصول إلى جودة المخرجات التعليمية 
من خالل انخفاض نسب اإلعادة واالنقطاع وارتفاع نسب االلتحاق بكل المراحل التعليمية دون تفريق 
التعليم  كتقرير  العالمية؛  التقارير  حسب  العالمية  المعدالت  تضاهي  أصبحت  والتي  الجنسين  بين 

للجميع 2012، وتقرير البنك الدولي .

إن مؤشرات الكفاءة الداخلية للنظام التربوي تساعد في تحديد الكم الرقمي للهدر التربوي، أملين من 
التقرير من دالالت إحصائية ومؤشرات موجهة بهدف  كافة الجهات المعنية االستفادة بما احتواه هذا 
لخدمة  السليم  القرار  اتخاذ  إلى  يؤدي  الذي  األمر  السلبية،  النواحي  وتفادي  االيجابية  الجوانب  تعزيز 
صاحب  لحضرة  الرشيدة  القيادة  تحت  السلطنة  في  التعليمية  العملية 

الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم .

الشكر والتقدير لفريق العمل من دائرة اإلحصاء والمؤشرات 
هذا  استمرارية  متمنين  الشكل  بهذا  التقرير  هذا  إلعداد 

الجهد وتطويره.
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ي�سعى هذا التقرير لتو�سيح ن�سب الكفاءة الداخلية لنظام التعليم يف �سلطنة ُعمان من خالل التعرف على:

• ن�سب االلتحاق خالل فرتة زمنية حمددة.	

• ن�سب االعادة خالل فرتة زمنية حمددة.	

• ن�سب االنقطاع خالل فرتة زمنية حمددة.	

ب�شكل عام يتوقع من هذا التقرير النتائج الآتية:

املوؤ�س�سات  كفاءة  رفع  على  ت�ساعد  التي  االأ�سباب  اإىل  التو�سل  يف  الوزارة  يف  القرار  اأ�سحاب  م�ساعدة   .1

التعليمية ، وا�ستثمار االإمكانات ب�سكل اأف�سل.

الداخلية  الكفاءة  ون�سب  ملوؤ�سرات  ت�سورا  القرار  اأ�سحاب  اأمام  ي�سع  التقرير   .2

للنظام التعليمي واأثرها يف اجلهود والطاقات الب�سرية واملادية.

مواجهة  وبالتايل  التعليم،  بقطاع  االأداء  كفاءة  رفع  �سبل  حتديد   .3

التحديات التي تواجه هذا القطاع وزيادة فعاليته واإنتاجيته.

4. تطوير عمل املوؤ�سرات الرتبوية وتاأ�سيلها يف وزارة الرتبية 

وبناء  القرارات  اتخاذ  يف  عليها  لالعتماد  والتعليم 

اخلطط الرتبوية.

ال�سلطنة  يف  امل��ت��اح��ة  التعليم  ف��ر���ص  حت��دي��د   .5

لالأطفال يف ال�سن الر�سمية لدخول املدر�سة، وحماولة 

ال��درا���س��ات  م��ن  امل�ستوحاة  االإج�����راءات  ب��ات��خ��اذ  رفعها 

امل�سممة حول ذات الغر�ص.
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وبشكل خاص يتوقع اآلتي:

أوال: نسبة االلتحاق
• حت�صني الفاعلية الداخلية للنظام التعليمي، وذلك بالوقوف على نقاط ال�صعف والقوة امل�صتخل�صة من 	

ن�صب اللتحاق، واإبداء الراأي للمخت�صني واأ�صحاب القرار يف الوزارة؛ لإتاحة فر�ص التعليم الأ�صا�صي 

لكل الأطفال يف �صن التعليم.

• مابني 	 والنخفا�ص  بال�صعود  الن�صب  هذه  حركة  طبيعة  على  ال�صوء  ت�صلط  التي  بالدرا�صات  القيام 

ال�صنوات الدرا�صية، بحيث ميكن معرفة الأ�صباب واإبداء احللول املنا�صبة للنهو�ص مب�صتويات اللتحاق 

اإىل اأعلى امل�صتويات.

• اإدراج الن�صبة العامة لاللتحاق يف ال�صلطنة وما يوازيها يف بع�ص املن�صورات اخلا�صة بدائرة الإح�صاء 	

واملوؤ�صرات وغريها من اإ�صدارات الوزارة.

ثانيا : نسبة اإلعادة
• تطوير عمل املوؤ�صرات الرتبوية وتاأ�صيلها يف وزارة الرتبية 	

والتعليم لالعتماد عليها يف اتخاذ القرارات وبناء 

اخلطط الرتبوية.

• حت��دي��د م�����ص��ت��وى اإع�����ادة ال�����ص��ف��وف وال��ع��دد 	

مع  التعامل  بهدف  وذل��ك  ب��ه،  امل�صموح  الأق�صى 

وزي��ادة  ال�صتيعاب  على  املحدودة  ال�صفوف  ق��درة 

الفعالية الداخلية وتتبع تدفق الطالب.
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• قيا�س الفاعلية الداخلية للنظام التعليمي ومدى جذبه لعنا�صر املنظومة التعليمية، والعمل على تطوير 	

هذا اجلانب.

• تزويد الباحثني يف احلقل الرتبوي واملهتمني بهذا املوؤ�صر الهام.	

ثالثًا : نسبة اإلنقطاع

• حت�صني الفاعلية الداخلية للنظام التعليمي، وذلك بالوقوف على الأ�صباب احلقيقية لظاهرة الإنقطاع، 	

ورفعها للمخت�صني واأ�صحاب القرار يف الوزارة.

• واقرتاح 	 الأ�صباب  حتديد  �صاأنها  من  والتي  الظاهرة،  هذه  على  ال�صوء  ت�صلط  التي  بالدرا�صات  القيام 

احللول املنا�صبة من خالل الن�صب اخلا�صة بهذا املوؤ�صر .

• اإدراج الن�صبة العامة لالإنقطاع يف ال�صلطنة وما يوازيها يف بع�س 	

من  وغريها  واملوؤ�صرات،  الإح�صاء  بدائرة  اخلا�صة  املن�صورات 

اإ�صدارات الوزارة.



)Efficiency( مفهوم الكفاءة في التعليم
الكفاءة كلمة م�صتعارة من املجال االقت�صادي ،وتعرف باأنها العالقة املثلى بني املدخالت واملخرجات. فعندما 

نحكم على ن�صاط ما باأنه فعال فاإن ذلك يعني احل�صول على اأف�صل املخرجات با�صتخدام احلد االأدنى من 

املدخالت. ولقد قام املخططون الرتبويون بتبني هذا املفهوم لو�صف اأداء النظام التعليمي .

يتداخل مفهوم الكفاءة يف التعليم مع العديد من املفاهيم االأخرى مثل الكفاية )Sufficiency( واالإنتاجية 

.)Quality( واجلودة )Effectiveness( و الفعالية )Productivity(

فالكفاءة تعني م�صتوى ا�صتطاعة اأو قدرة النظام التعليمي على اإنتاج املخرجات، و هي موؤ�صر على م�صتوى 

اإمكانات النظام التعليمي، و لذا فقد تكون كفاءة نظام تعليمي اأكرث من امل�صتوى املطلوب لتحقيق اأهدافه اأو 

اأقل من ذلك اأو ت�صاوية.

يف  االهتمام  وبقدر  وخمرجاته،  وعملياته  مدخالته  له  نظام  ك��اأي  التعليم 

املدخالت وحت�صينها ينعك�س باالإيجاب على املخرجات، ورغبة من املوؤ�ص�صات 

التعليمية يف حت�صني اأدائها؛ فقد �صعت تلك املوؤ�ص�صات اإىل البحث عن طرق 

تعرب عن مدى جناح  التي  امل�صطلحات  االأداء، فظهرت  لتقييم هذا  وو�صائل 

الذي  الكفاءة  م�صطلح  ومنها  وحت�صينها،  اأهدافها  حتقيق  يف  املوؤ�ص�صات  ه��ذه 

تناوله املخت�صون بالدرا�صة والتحليل، وو�صعوا له مفاهيم وتعاريف متعددة وتف�صريات 

خمتلفة.
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ويف ظل معايري الكفاءة الكمية للتعليم واملرتبطة 

بقدرة النظام التعليمي على تخريج اعداد كبرية من 

الطلبة بالن�صبة لعدد الداخلني من جهة، واأثر نتائج النجاح 

جهة  من  الكفاءة  ه��ذه  م�صتوى  يف  واالنقطاع  واالع���ادة 

اخرى.

وقد ُدِرَج على تق�صيم الكفاءة اإىل ق�صمني وهما:

الكفاءة الداخلية و الكفاءة اخلارجية، والبد من احلديث

حول مفهوم كل منهما 

1. الكفاءة الداخلية للتعليم:
 وتعرف الكفاءة الداخلية باأنها 

)1(

يرى Martin اأن الكفاءة الداخلية هي الفاعلية ال�صاملة للموارد الب�صرية 

وح�صن  منه  املتوقعة  ب��االأدوار  القيام  على  وقدرته  التعليمي  للنظام  الداخلية  واالأن�صطة  العمليات  جمموعة 

ت�صريفها ، وتكاملها واملمثلة يف االحتفاظ مبدخالته من الطلبة واالنتقال معهم من �صف درا�صي الآخر، ومن 

. 
)2(

مرحلة درا�صية الأخرى بعد اجنازهم ملتطلبات هذه ال�صفوف على الوجه االأكمل 

. وت�صمل 
)3(

وهناك مفهوم اأخر وهو مدى قدرة النظام التعليمي الداخلية على القيام باالأدوار املتوقعة منه 

الكفاءة الداخلية للتعليم كل العنا�صر الب�صرية الداخلة يف جمال التعليم، والتي تتوىل حتديد وتنظيم الربامج 

لها وكل ما  االأن�صطة امل�صاحبة  التكنولوجية واقرتاح  الو�صائل  واإدخال  الدرا�صية  املناهج  واإعداد  التعليمية 

)Martin )1، 1978م، �س4. 

)2( املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ، �س6.

)3( مر�صي ، 1977م ، �س 222.
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االأ�صاليب،  باأح�صن  االأمثل ومعاجلتها  بال�صكل  تنفيذها  واملناهج، وحماولة  الربامج  تلك  تو�صيح  يعني على 

وتهيئة املناخ الدرا�صي اجليد مع االإدارة التعليمية الر�صيدة وتنظيم اأوقات الدرا�صة ومراقبتها ومتابعتها، 

الذي  العمل  دوره��ا يف جمال  ت��وؤدي  نوعية ممتازة  اإىل خمرجات من  ت��وؤدي  التي  االأعمال  وغري ذلك من 

.
)4(

ينتظرها على خري وجه 

2. الكفاءة الخارجية للتعليم: 
يق�صد بها مدى قدرة النظام التعليمي على حتقيق اأهداف املجتمع اخلارجي الذي وجد النظام من اأجل 

 وعرفها العبيدي مدى م�صاهمة خمرجات النظام التعليمي الأي مرحلة تعليمية يف احلياة العامة 
)5(

خدمته

، ومن خالل اخلريجني الذين يقوم النظام الرتبوي 
)6(

والتنمية يف املجتمع الذي يقع �صمنه النظام التعليمي

بتقدميهم ل�صوق العمل ومدى قدرتهم على القيام باالأعمال املوكولة اإليهم و اإجنازها وحتقيق الهدف من 

وجود هذا اخلريج يف املوقع.

يتفق املخططون الرتبويون على اأن ال�صنة الدرا�صية الواحدة للطالب 

هي طريقة مالئمة لقيا�س املدخالت، فال�صنة الدرا�صية الواحدة 

وما تت�صمنه من موارد تنفق الإبقاء الطالب يف املدر�صة ل�صنة 

درا�صية واحدة .

 )4( عزام ، 1977م ، �س 3.

)5( مر�صي ، 1977 ، �س 224.

)6( العبيدي، 1982، �س 47.
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اأوال : ن�سب االلتحاق
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المؤشرات األساسية لتحليل تدفق الطالب عبر النظام التعليمي

النظام  الطالب عرب  لتحليل تدفق  الرتبويون  ت�ستخدم من قبل املخططني  اأ�سا�سية  موؤ�سرات  اأربعة  هناك 

التعليمي . هذه املوؤ�سرات هي : االلتحاق ، الرتفيع ، االإعادة ، االنقطاع عن الدرا�سة.

)Enrollment Ratio( أوال : نسب االلتحاق

تعترب من اأهم املوؤ�سرات املتعلقة بالطالب وا�ستيعابهم يف املدار�س، حيث ميثل هذا املوؤ�سر البيان التو�سيحي 

الإعادة ترتيب البنية االأ�سا�سية التي يعتمد عليها النظام التعليمي برمته، فن�سب االلتحاق توؤ�سر على جملة 

الطلبة امللتحقني بالنظام التعليمي مقابل جميع )ال�سكان( الذين هم يف �سن القبول الر�سمي للتعليم .

ويهمنا هنا م�ؤ�سرين يف هذا ال�سياق :

الن�سبة االإجمالية لاللتحاق ..   1

 الن�سبة ال�سافية املعدلة لاللتحاق ..   2

ح�سب الت�سنيف الآتي:

ال�سفوف الدرا�سية من )6-1(..   1

ال�سفوف الدرا�سية من )9-7(..   2

ال�سفوف الدرا�سية من )12-10(..   3
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1- ن�سب اللتحاق الإجمايل بالتعليم

و)9-7(   )6-1( الدرا�سية  لل�سفوف 

و)12-10(  

امللتحقني  عدد  امل�ؤ�سر:  تعريف 

 )9-7( و   )6-1( الدرا�سية  بال�سفوف 

بالن�سبة  ــ  اأعمارهم  النظر عن  بغ�س  و)12-10( 

وهو  الدرا�سية  لل�سفوف  الر�سمية  ال�سن  يف  لل�سكان 

على  �سنة  و)17-15(  و)14-12(   )11-6( �سن 

درا�سي  عام  يف  الدرا�سية  ال�سفوف  لتلك  التوايل 

حمدد.

فائدته: ي�ستخدم هذا املوؤ�سر ب�سفة وا�سعة الإظهار 

وكذلك  مراحله،  بكافة  التعليم  يف  للم�ساركة  العام  امل�ستوى 

ال�سن  نف�س  الطلبة ممن هم يف  ي�سمل  بذلك  وهو  ال�سفوف.  تلك  ا ال�ستيعابية يف كل مرحلة من  املقدرة 

الر�سمية لل�سفوف الدرا�سية باالإ�سافة اإىل اأولئك الذين هم اأقل اأو اأكرب من ال�سن الر�سمية. 
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طريقة ح�سابه:

ن�سبة االلتحاق االإجمايل

يف ال�سفوف )6-1 ( =

اإجمايل امللتحقني بال�سفوف)1-6( بغ�س النظر عن اأعمارهم

٪100 × ال�سكان يف �سن القبول الر�سمي لاللتحاق بال�سفوف يف �سن 

)6-11( �سنة

ن�سبة االلتحاق االإجمايل

يف ال�سفوف )9-7 ( =

اإجمايل امللتحقني بال�سفوف)7-9( بغ�س النظر عن اأعمارهم

٪100 × ال�سكان يف �سن القبول الر�سمي لاللتحاق بال�سفوف يف �سن 

)12-14( �سنة

ن�سبة االلتحاق االإجمايل

يف ال�سفوف )12-10 ( =

اإجمايل امللتحقني بال�سفوف)10-12( بغ�س النظر عن اأعمارهم

٪100 × ال�سكان يف �سن القبول الر�سمي لاللتحاق بال�سفوف يف �سن 

)15-17( �سنة

مالحظات:

• على 	 التعليمي  النظام  قـــدرة  عــام  ب�سكل  املــوؤ�ــســر  يظهر 

من  املوؤ�سر  بهذا  ويهتم  للتعليم.  امل�ستحقني  ا�ستيعاب 

امل�ستحقة  العمرية  بالفئة  العامة  بامل�ساركة  يهتم 

ال�سفوف  مــ�ــســتــويــات  كــافــة  عــلــى  للتعليم 

املقارنات  عقد  يف  كذلك  ويفيد  الدرا�سية. 

بني  الواحدة  الدولة  داخل  اأو  الــدول،  بني  �سواًء 

املحافظات التعليمية، مع االأخذ يف االعتبار عمليات 

انتقال الطلبة من حمافظة الأخرى.

18
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• ارتفاع ن�سبة االلتحاق االإجمايل يدل على ارتفاع درجة امل�ساركة يف التعليم بغ�س النظر عن العمر. عندما 	

ت�ساوي الن�سبة اأو تكون اأكرب من 100٪ ، فهذا يعني اأن الدولة من حيث املبداأ قادرة على ا�ستيعاب ال�سكان 

يف املرحلة املعنية يف النظام التعليمي، ولكن ال يوؤ�سر هذا على ن�سبة امللتحقني احلقيقية من ال�سكان.

• ال�سن 	 من  اأكرب  اأو  اأقل  طالب  اللتحاق  وذلك   ،٪  100 حاجز  لاللتحاق  االإجمالية  الن�سبة  تتخطى  قد 

الر�سمية للمرحلة وكذلك لوجود املعيدين.

• عندما يكرث الطالب املقيدين الذين هم اأكرب اأو اأ �سغر من العمر الر�سمية لاللتحاق بالتعليم ، يح�سل 	

ت�سخم يف الن�سبة االإجمالية لالإلتحاق. وهذا يظهر اأن النظام يلتحق به طالب بداأوا تعليمهم مبكرًا اأو 

متاأخرًا اأو رمبا اأن هنالك اأعدادًا كبرية من املعيدين . 

2- ن�سبة الإلتحاق ال�سايف املعدلة لل�سفوف الدرا�سية )1-6( و)7-9( و )12-10(.

تعريف امل�ؤ�سر :  ن�سبة االلتحاق ال�سايف املعدلة متثل عدد الطلبة يف 

املرحلة(  اأو  ال�سف  عن  النظر  )بغ�س  معينة  �سن 

بالن�سبة لعدد ال�سكان يف ال�سن املقابل .

فائدته:  يعطي موؤ�سرًا حول ن�سبة الطلبة امللتحقني 

بالتعليم بغ�س النظر عن �سفوفهم؛ هل 

هم يف نف�س ال�سف املقابل ل�سنهم اأو يف 

�سفوف اأعلى اأو اأدنى .

19



طريقة ح�سابه:

ن�سبة االلتحاق ال�سايف 

املعدلة يف ال�سفوف 

= ) 6-1(

اإجمايل الطلبة امللتحقني بالتعليم بعمر )6-11( بغ�س النظر 

عن �سفوفهم الدرا�سية

٪100 ×
ال�سكان يف �سن القبول الر�سمي لاللتحاق بال�سفوف يف �سن 

)6-11( �سنة

ن�سبة االلتحاق ال�سايف 

املعدلة يف ال�سفوف 

= ) 9-7(

اإجمايل الطلبة امللتحقني بالتعليم بعمر )12-14( بغ�س النظر 

عن �سفوفهم الدرا�سية

٪100 ×
ال�سكان يف �سن القبول الر�سمي لاللتحاق بال�سفوف يف �سن 

)12-14( �سنة

ن�سبة االلتحاق ال�سايف 

املعدلة يف ال�سفوف 

= ) 12-10(

اإجمايل الطلبة امللتحقني بالتعليم بعمر )15-17( بغ�س النظر 

عن �سفوفهم الدرا�سية

٪100 ×
ال�سكان يف �سن القبول الر�سمي لاللتحاق بال�سفوف يف �سن 

)15-17( �سنة

اإىل  يوؤ�سر  ذلك  فاإن  بقليل  اأقل  اأو   ٪100 اإىل حوايل  الن�سبة  ت�سل  عندما 

اأن جميع اأو غالبية الطلبة هم على مقاعد الدرا�سة، وهو ما يعطي دلياًل 

منا�سبًا على قدرة النظام التعليمي على ا�ستيعاب الطالب يف خمتلف 

االأعمار.
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تطور ن�سب االلتحاق بال�سفوف الدرا�سية ح�سب ال�سف واجلن�س والعام الدرا�سي

العام 

الدرا�سي
ال�سفوف الدرا�سية

ن�سبة االلتحاق ال�سايف املعدلةن�سبة االلتحاق االجمايل

جملةاناثذكورجملةاناثذكور

1993

98.893.496.184.982.783.8ال�صفوف )6-1(

83.473.478.572.668.470.5ال�صفوف )9-7(

43.346.945.168.859.464.2ال�صفوف )12-10(

1994

96.191.693.984.682.183.4ال�صفوف )6-1(

84.876.680.874.071.272.6ال�صفوف )9-7(

47.553.150.366.860.463.6ال�صفوف )12-10(

1995

97.192.694.986.584.285.4ال�صفوف )6-1(

85.476.981.375.171.673.4ال�صفوف )9-7(

50.756.753.765.162.964.0ال�صفوف )12-10(

1996

98.193.195.787.185.086.1ال�صفوف )6-1(

85.578.181.978.576.777.5ال�صفوف )9-7(

52.558.655.562.058.660.3ال�صفوف )12-10(

1997

102.897.4100.190.789.290.0ال�صفوف )6-1(

95.289.892.587.286.586.8ال�صفوف )9-7(

56.562.459.467.563.865.7ال�صفوف )12-10(



23

العام 

الدرا�سي
ال�سفوف الدرا�سية

ن�سبة االلتحاق ال�سايف املعدلةن�سبة االلتحاق االجمايل

جملةاناثذكورجملةاناثذكور

1998

102.797.199.991.289.790.4ال�صفوف )6-1(

97.593.095.390.389.189.7ال�صفوف )9-7(

60.766.663.667.867.267.5ال�صفوف )12-10(

1999

102.697.199.991.290.190.7ال�صفوف )6-1(

99.594.096.891.792.091.9ال�صفوف )9-7(

65.872.269.073.271.672.4ال�صفوف )12-10(

2000

102.698.0100.392.091.391.7ال�صفوف )6-1(

101.693.497.691.388.990.1ال�صفوف )9-7(

69.777.373.476.376.176.2ال�صفوف )12-10(

2001

103.3100.1101.793.092.292.6ال�صفوف )6-1(

100.591.095.890.988.289.6ال�صفوف )9-7(

75.781.978.881.279.380.3ال�صفوف )12-10(

2002

103.3100.1101.793.191.892.5ال�صفوف )6-1(

103.292.097.691.289.090.1ال�صفوف )9-7(

82.986.484.682.681.882.2ال�صفوف )12-10(
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العام 

الدرا�سي
ال�سفوف الدرا�سية

ن�سبة االلتحاق ال�سايف املعدلةن�سبة االلتحاق االجمايل

جملةاناثذكورجملةاناثذكور

2003

101.099.0100.091.291.491.3ال�صفوف )6-1(

98.088.593.387.585.286.4ال�صفوف )9-7(

79.681.480.578.177.077.5ال�صفوف )12-10(

2004

100.699.6100.192.191.992.0ال�صفوف )6-1(

101.591.696.687.387.387.3ال�صفوف )9-7(

79.679.479.777.576.276.9ال�صفوف )12-10(

2005

100.199.599.891.792.992.3ال�صفوف )6-1(

99.993.596.788.989.989.4ال�صفوف )9-7(

85.682.083.882.075.578.8ال�صفوف )12-10(

2006

99.099.399.292.193.292.6ال�صفوف )6-1(

103.197.2100.293.493.293.3ال�صفوف )9-7(

88.584.286.479.677.878.7ال�صفوف )12-10(

2007

99.099.399.294.295.895.0ال�صفوف )6-1(

102.599.6101.197.897.097.4ال�صفوف )9-7(

92.286.789.580.776.078.4ال�صفوف )12-10(
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العام 

الدرا�سي
ال�سفوف الدرا�سية

ن�سبة االلتحاق ال�سايف املعدلةن�سبة االلتحاق االجمايل

جملةاناثذكورجملةاناثذكور

2008

99.199.299.197.196.296.7ال�صفوف )6-1(

102.9100.1101.595.095.495.2ال�صفوف )9-7(

92.589.491.080.279.479.8ال�صفوف )12-10(

2009

100.0100.0100.098.097.097.5ال�صفوف )6-1(

99.498.799.195.294.694.9ال�صفوف )9-7(

95.992.594.382.582.382.4ال�صفوف )12-10(

2010

101.0101.0101.098.497.297.8ال�صفوف )6-1(

99.498.799.195.694.895.2ال�صفوف )9-7(

96.294.995.684.885.485.1ال�صفوف )12-10(

2011

101.1101.3101.298.697.598.1ال�صفوف )6-1(

99.598.999.395.795.095.4ال�صفوف )9-7(

96.295.195.685.085.685.3ال�صفوف )12-10(



ثانيًا : ن�سب الرتفيع





حساب نسب تدفق الطالب في السلم التعليمي
)مؤشرات الترفيع و اإلعادة و االنقطاع عن الدراسة(

ما الذي يحدث للطالب عندما يلتحق ب�سف درا�سي معني يف �سنة ما؟ هناك ثالث احتماالت ، فقد ميكن 

اأن يحدث اأن:

يتم ترفيع الطالب اإىل �سف اأعلى )ن�سبة الرتفيع(.. 1

يعيد الطالب نف�س ال�سف الذي در�سه العام املا�سي )ن�سبة االإعادة( .. 2

يغادر الطالب املدر�سة وينقطع عنها )ن�سبة االنقطاع عن الدرا�سة( .. 3

اإعادة،  ترفيع،  التعليمي:  النظام  داخل  تدفقه  ـــ  يف  التحاقه  بعد  ـــ  للطالب  م�سارات  اإذا هناك ثالث 

انقطاع .

وبالتايل ميكن من خالل ح�ساب هذه الن�سب تقييم ومتابعة وو�سع اإ�سقاطات لفعالية تدفق الطالب داخل 

النظام التعليمي .

)Promotion Rates( ثانيًا: نسب الترفيع
تعريف امل�ؤ�شر :  ن�سبة الطالب الذين اأمتوا بنجاح �سف معني، وانتقلوا 

اإىل ال�سف الذي يليه يف ال�سنة التالية. ولذا فاإن الن�سبة 

انتقلوا  الذين  للمجموعة  الن�سبي  حجم  اإىل  ت�سري  هنا 

بنجاح اإىل �سف اأعلى يف م�ستوى تعليمي معني .

فائدته:  يعطي هذا املوؤ�سر دالالت حول م�ستوى تقدم الطالب 

يف ال�سلم التعليمي .
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طريقة ح�شابه:

ن�سبة الرتفيع

)�سف �س ، �سنة �س(

عدد الطالب املرفعني اإىل ال�سف )�س + 1(، �سنة 

)�س + 1(
٪100 ×

اإجمايل عدد الطالب يف ال�سف )�س( �سنة )�س(
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تطور ن�سب الرتفيع يف املدار�س احلكومية واخلا�سة ح�سب ال�سف واجلن�س والعام الدرا�سي

ال�شف�ف 

الدرا�شية
19931994199519961997199819992000اجلن�س

االول 

90.490.189.489.388.789.790.892.7ذكور

90.290.490.089.789.989.991.393.7اناث

90.390.389.789.589.389.891.193.2جملة

الثاين 

90.390.289.789.389.889.991.193.2ذكور

91.090.190.590.590.590.992.094.6اناث

90.690.290.189.990.290.491.693.9جملة

الثالث 

91.291.590.890.691.191.592.494.4ذكور

92.492.292.292.492.892.893.695.4اناث

91.891.991.591.592.092.293.094.9جملة

الرابع 

86.185.182.382.184.184.889.492.6ذكور

90.591.088.789.290.092.094.996.1اناث

88.188.185.585.787.188.492.194.3جملة

اخلام�س 

90.388.886.586.988.389.792.093.6ذكور

93.593.191.292.093.293.895.696.9اناث

91.891.088.989.590.891.893.895.3جملة

ال�ساد�س 

92.990.087.690.591.092.794.497.3ذكور

94.995.193.995.295.996.698.198.6اناث

93.792.690.892.993.594.696.397.9جملة
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2001200220032004200520062007200820092010

98.998.498.699.298.299.199.299.799.599.5

99.098.898.899.599.499.599.599.799.599.6

99.098.698.799.498.899.399.499.799.599.5

99.799.699.6100.099.5100.5100.699.999.999.9

99.799.799.999.8100.099.999.199.999.999.9

99.799.799.899.899.8100.299.899.999.999.9

99.999.999.699.9100.2100.699.999.999.999.8

99.799.799.699.999.9100.099.499.999.999.9

99.899.899.699.9100.1100.399.699.999.999.9

97.697.1100.2100.7100.599.197.599.999.999.8

98.598.099.8100.5100.2101.398.199.999.999.9

98.197.5100.0100.6100.3100.297.899.999.999.9

98.097.697.997.196.396.796.395.896.996.5

98.698.097.495.794.096.294.795.095.995.9

98.397.897.796.495.296.495.595.496.496.2

100.999.498.598.196.897.096.696.497.497.1

99.799.398.698.096.697.095.596.097.396.3

100.399.498.598.196.797.096.196.297.396.7
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ال�صفوف 

الدرا�صية
19931994199519961997199819992000اجلن�س

جملة

)6-1(

90.289.287.688.088.889.791.793.9ذكور

91.991.991.191.492.192.694.295.8اناث

91.090.689.489.790.591.192.994.9جملة

ال�سابع

67.166.859.262.863.465.868.473.5ذكور

83.883.779.683.384.886.486.790.2اناث

74.575.369.473.174.176.177.381.6جملة

الثامن

85.981.472.478.781.180.787.589.4ذكور

92.889.886.489.991.190.693.395.1اناث

89.285.679.484.386.185.790.492.2جملة

التا�سع

78.077.680.884.388.290.692.393.2ذكور

91.091.391.390.291.693.994.795.9اناث

84.484.586.187.389.992.293.594.6جملة

جملة

)9-7(

75.374.169.373.075.176.880.583.9ذكور

88.687.985.287.388.990.191.393.6اناث

81.581.077.380.282.083.485.988.7جملة

العا�سر

76.675.468.264.372.774.877.281.0ذكور

85.386.080.279.287.086.788.188.4اناث

81.080.774.271.879.980.782.684.7جملة
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2001200220032004200520062007200820092010

99.298.699.199.198.498.898.398.698.998.8

99.298.999.098.898.199.097.798.498.798.6

99.198.899.099.098.398.998.198.598.898.7

76.086.084.897.396.796.395.995.596.296.9

90.693.392.397.896.796.996.295.496.296.9

82.589.288.397.596.796.696.095.496.296.9

89.988.993.297.696.097.096.395.896.396.6

95.193.697.198.597.798.097.096.997.897.5

92.491.194.998.096.897.596.796.397.097.1

92.990.888.995.996.995.995.595.295.896.5

96.193.793.497.998.498.398.197.698.398.0

94.592.291.196.897.697.096.896.397.097.2

85.388.389.096.996.596.495.995.596.196.7

93.893.594.398.197.697.797.296.697.497.5

89.490.791.497.597.097.096.596.096.797.1

81.183.980.394.787.792.189.089.991.592.7

88.087.886.797.190.995.492.293.294.994.9

84.585.883.495.989.293.790.591.593.193.8
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ال�صفوف 

الدرا�صية
19931994199519961997199819992000اجلن�س

احلادي ع�شر 

)ادبي(

93.186.681.982.088.688.887.791.4ذكور

96.294.389.688.292.494.293.995.2اناث

94.890.585.885.190.591.590.893.3جملة

احلادي ع�شر 

)علمي(

92.285.385.184.485.586.086.889.5ذكور

95.392.691.492.091.891.892.192.0اناث

93.689.088.388.288.788.989.590.8جملة

الثاين ع�شر 

)ادبي(

92.990.688.988.488.186.386.182.2ذكور

90.191.493.293.793.492.892.193.0اناث

91.491.091.191.190.889.589.287.8جملة

الثاين ع�شر 

)علمي(

88.282.579.178.780.979.880.080.5ذكور

93.589.788.590.489.990.190.591.7اناث

90.686.183.884.685.484.985.386.1جملة

جملة

)12-10(

84.681.276.774.479.881.081.984.0ذكور

90.089.686.586.190.090.190.591.1اناث

87.385.481.680.384.985.686.287.6جملة

اجلملة

85.881.877.978.581.282.585.988.3ذكور

91.089.887.688.390.390.992.694.0اناث

88.385.882.783.485.886.789.291.2جملة
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2001200220032004200520062007200820092010

91.692.187.594.593.192.890.091.490.989.3

95.895.395.197.696.996.694.395.995.895.6

93.893.891.396.095.094.692.193.593.292.4

88.986.7        

93.192.8        

91.089.7        

76.085.381.294.081.279.480.797.697.696.2

88.592.292.798.093.390.591.198.798.798.9

82.689.087.396.087.284.885.698.198.197.5

70.881.075.5       

88.290.990.5       

79.685.882.8       

81.685.382.094.487.788.586.792.993.292.6

90.191.091.097.593.694.392.595.996.496.4

86.088.186.595.990.591.389.594.394.794.5

89.891.791.197.494.995.494.395.896.696.6

95.095.095.398.496.897.496.197.197.797.7

92.393.393.197.995.996.495.296.497.197.1
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ثالثًا : ن�سب الإعادة
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)Repetition Rate( ثالثًا :  نسب اإلعادة

�أو  و�حدة  در��سية  ل�سنة  معني  �ملعيدين يف �سف  �لطالب  ن�سبة  �مل�ؤ�سر  هذ�  يعك�س   : امل�ؤ�شر  تعريف 

�سنتني.

�أو كفاءة �لنظام �لتعليمي وبالتايل  فائدته : كلما �رتفعت ن�سبة �لإعادة كلما دل على �سعف فعالية 

�رتفاع ن�سبة �لهدر .

ويهتم �ملخطط�ن �لرتب�ي�ن مبعرفة ن�سب �لإعادة خ�س��سًا يف �ل�سن��ت �لأوىل من �لتعليم، وذلك لأننا 

�إذ� �أردنا زيادة ن�سب �مل�ساركة و�لتحاق �لطالب يف �لتعليم وزيادة �لفعالية �لد�خلية للنظام �لتعليمي فاإننا 

ينبغي �أن نبقي ن�سب �لر�س�ب و�لإعادة منخف�سة كلما �أمكن ذلك .

�لفعالية  و�نخفا�س  لالإعادة  �لعالية  �لن�سب  بني  وثيقة  عالقة  هناك  �إن 

�لد�خلية، لأن �ملعيد مل يغادر مقعده �لدر��سي �إىل مقعد �آخر �أعلى .

طريقة ح�شابه:

�ملعيدين  بق�سمة �لطالب  �لن�سب  ميكن �حل�س�ل على هذه 

يف �سف معني يف �لعام �لدر��سي )�س + 1( على �لطالب 

�ملقيدين بال�سف نف�سه يف �لعام �لدر��سي )�س(.
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ن�سبة �لعادة لل�سف 1

يف �س �سنة 

عدد �لطالب �ملعيدين

يف �ل�سف )�أ( يف �سنة )�س+1(

٪100 ×
�إجمايل عدد �لطالب

يف �ل�سف )�أ( �سنة )�س(
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تطور ن�سب الإعادة يف املدار�س احلكومية واخلا�سة ح�سب ال�سف واجلن�س والعام الدرا�سي

19931994199519961997199819992000اجلن�سال�شف�ف الدرا�شية

�لول 

8.29.19.69.59.69.27.95.9ذك�ر

8.68.99.39.59.28.97.85.4�ناث

8.49.09.59.59.49.07.85.6جملة

�لثاين 

8.99.210.110.39.89.38.36.3ذك�ر

8.59.09.08.98.58.17.94.8�ناث

8.79.19.69.69.158.78.15.5جملة

�لثالث 

8.49.09.19.38.98.37.45.3ذك�ر

6.87.67.576.66.15.13.9�ناث

7.68.38.38.157.757.26.24.6جملة

�لر�بع 

12.012.615.415.313.111.58.15.9ذك�ر

7.57.18.98.17.35.34.32.6�ناث

9.99.912.211.710.28.46.24.3جملة

�خلام�س 

7.48.912.010.89.38.46.65.1ذك�ر

4.65.16.45.64.54.53.02.2�ناث

6.17.09.28.26.96.44.83.7جملة

�ل�ساد�س 

6.59.511.79.68.87.75.83.6ذك�ر

3.83.95.13.73.42.81.91.3�ناث

5.36.78.46.656.15.33.92.4جملة
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2001200220032004200520062007200820092010

0.20.20.20.40.00.00.00.00.00.0

0.10.20.10.20.00.00.00.00.00.0

0.10.20.20.30.00.00.00.00.00.0

0.20.10.00.10.10.00.00.00.00.0

0.10.10.10.00.10.00.00.00.00.0

0.10.10.00.10.10.00.00.00.00.0

0.10.10.00.10.10.00.00.00.00.0

0.10.00.00.10.00.00.00.00.00.0

0.10.00.00.10.10.00.00.00.00.0

1.52.00.10.00.10.00.00.00.00.0

1.01.40.00.00.00.00.00.00.00.0

1.21.70.10.00.00.00.00.00.00.0

1.32.01.82.23.13.35.54.13.13.1

0.71.11.93.65.13.46.34.94.03.9

1.01.61.92.94.13.45.94.53.63.5

0.81.21.51.32.52.62.93.42.52.7

0.60.71.11.63.02.53.93.82.63.5

0.70.91.31.42.72.53.43.62.63.1
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19931994199519961997199819992000اجلن�سال�سفوف الدرا�سية

جملة )6-1(

8.69.811.410.99.99.17.45.4ذكور

6.97.07.77.26.66.05.13.4اناث

7.88.49.69.058.257.66.24.4جملة

ال�سابع

25.025.531.727.427.526.424.920.7ذكور

11.512.115.011.911.110.310.27.4اناث

19.218.823.419.6519.318.317.614.1جملة

الثامن

8.413.119.614.312.413.79.27.9ذكور

3.86.38.56.35.56.25.03.3اناث

6.29.714.110.38.959.97.15.6جملة

التا�سع

10.911.710.69.86.95.95.04.6ذكور

3.43.13.25.43.92.93.32.0اناث

7.27.46.97.65.44.44.13.3جملة

جملة )9-7(

16.718.122.11917.717.214.912.3ذكور

6.97.69.48.37.26.76.44.4اناث

12.212.915.813.6512.4512.010.68.3جملة

العا�سر

12.813.517.320.313.514.714.311.8ذكور

8.17.710.310.86.37.57.16.4اناث

10.410.613.815.559.911.110.79.1جملة
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2001200220032004200520062007200820092010

0.71.00.70.71.11.01.41.30.91.0

0.40.60.61.01.61.01.71.51.11.3

0.60.80.60.81.31.01.51.41.01.1

18.310.711.71.12.32.83.44.13.42.8

7.35.35.21.12.42.23.14.23.32.8

13.48.38.71.12.32.53.34.23.42.8

7.47.84.00.61.61.92.83.63.12.7

3.14.22.50.61.41.11.72.61.62.0

5.46.13.30.61.51.52.23.12.42.4

4.76.07.60.51.41.52.13.83.22.4

2.44.24.40.40.70.51.01.61.11.3

3.65.16.10.41.01.11.62.82.11.9

10.98.47.80.71.82.12.83.83.22.7

4.44.64.00.71.51.31.92.82.02.0

7.86.66.00.71.61.72.43.42.62.3

12.410.012.11.67.02.75.87.66.35.4

7.37.28.30.74.91.74.54.93.53.9

9.98.710.21.16.02.25.26.35.04.6
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19931994199519961997199819992000اجلن�سال�سفوف الدرا�سية

احلادي ع�شر

)ادبي(

3.48.610.713.28.28.09.48.7ذكور

1.22.34.85.843.44.03.9اناث

2.15.57.89.56.15.76.76.3جملة

احلادي ع�شر 

)علمي(

4.27.88.18.57.68.28.06.6ذكور

3.03.53.73.74.44.34.84.8اناث

3.75.75.96.166.36.45.7جملة

الثاين ع�شر

)ادبي(

1.63.42.84.65.87.67.28.2ذكور

2.83.02.22.223.33.82.8اناث

2.33.22.53.43.95.55.55.5جملة

الثاين ع�شر

)علمي(

5.19.811.61112.114.214.312.7ذكور

2.35.35.3455.95.24.7اناث

3.97.68.57.58.5510.19.78.7جملة

جملة

)12-10(

8.010.312.514.510.811.611.610.1ذكور

4.95.26.56.84.85.55.55.0اناث

6.47.89.510.657.88.58.67.6جملة

اجلملة

10.612.715.314.812.812.611.39.3ذكور

6.66.67.97.46.26.15.74.3اناث

8.79.711.611.19.59.48.56.8جملة
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2001200220032004200520062007200820092010

8.76.97.91.93.01.85.45.76.06.5

3.33.52.70.61.01.32.02.52.62.8

5.85.15.31.32.01.63.84.24.44.7

7.35.5        

3.93.5        

5.64.5        

11.46.27.20.73.22.21.31.31.22.2

5.73.61.70.20.91.20.90.40.20.4

8.44.84.40.42.01.71.10.90.71.3

19.110.813.0       

6.84.44.3       

12.87.78.7       

12.08.410.21.44.62.24.34.94.64.8

5.85.04.80.52.41.42.62.62.22.4

8.86.77.51.03.51.83.53.83.43.6

7.95.96.20.92.51.82.83.32.52.4

3.53.43.10.71.81.22.12.31.61.7

5.74.74.70.82.21.52.52.82.12.1



رابعًا : ن�سب االنقطاع





رابعًا : نسب االنقطاع عن الدراسة
)Drop-out Rates(

الذين  الطالب  ن�سبة  هي  امل�ؤ�شر:  تعريف 

لل�سف  اإكمالهم  دون  التعليمي  النظام  يغادرون 

الذي يدر�سون فيه، يف �سنة معينة.

فائدته: يف حال ارتفاع ن�سبة؛ االنقطاع عن الدرا�سة؛ فاإن 

يرفع  اأنه  كما  التعليمي،  النظام  فعالية  �سعف  على  يوؤ�سر  ذلك 

الكلفة التعليمية، وكذلك فاإن حدوثه خ�سو�سًا يف ال�سفوف االأوىل من 

التعليم يولد اأميني .

طريقة ح�شابه:

يتم احت�ساب ن�سبة االنقطاع عن الدرا�سة ح�سب ال�سف الدرا�سي بخ�سم جمموع ن�سب الرتفيع ون�سب 

االإعادة من 100٪ يف عام درا�سي معني.

ن�سبة االنقطاع = 100٪ – ) ن�سبة االإعادة + ن�سبة الرتفيع(
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تطور ن�سب االنقطاع عن الدرا�سة يف املدار�س احلكومية واخلا�سة ح�سب ال�سف واجلن�س والعام الدرا�سي

19931994199519961997199819992000اجلن�سال�شف�ف الدرا�شية

االول 

1.40.81.01.21.71.11.21.4ذكور

1.20.70.70.80.91.20.91.0اناث

1.30.80.911.31.21.11.2جملة

الثاين 

0.80.60.20.40.40.80.60.5ذكور

0.50.90.50.611.00.10.5اناث

0.70.80.40.50.70.90.30.5جملة

الثالث 

0.10.100.20.20.3-0.40.5ذكور

0.80.20.30.60.61.11.30.7اناث

0.20.350.30.70.70.5-0.60.2جملة

الرابع 

1.92.32.32.62.83.72.51.5ذكور

2.01.92.42.72.72.70.81.3اناث

2.02.12.42.652.753.21.71.4جملة

اخلام�س 

2.32.31.52.32.41.91.41.2ذكور

1.91.82.42.42.31.71.40.9اناث

2.12.12.02.352.351.81.41.1جملة

ال�ساد�س 

-0.8-0.2-0.20.4-0.60.50.70.1ذكور

0.2-1.31.01.01.10.70.60.1اناث

-0.3-1.00.80.90.50.450.10.2جملة
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2001200220032004200520062007200820092010

0.91.41.30.41.80.90.80.30.50.5

0.91.01.00.30.60.50.50.30.50.4

0.91.21.20.31.20.70.60.30.50.5

0.10.30.40.1-0.40.5-0.6-0.10.10.1

0.20.20.00.20.1-0.00.90.10.10.1

0.20.30.20.10.20.2-0.20.10.10.1

0.10.10.40.00.3-0.6-0.10.10.10.2

0.20.20.40.00.10.00.60.10.10.1

0.10.10.40.00.1-0.3-0.40.10.10.1

0.90.80.3-0.7-0.5-0.92.50.10.10.2

0.60.70.20.5-0.2-1.3-1.90.10.10.1

0.70.80.1-0.6-0.4-0.2-2.20.10.10.1

0.60.30.30.70.60.01.7-0.10.00.4

0.70.90.70.70.90.41.0-0.10.10.1

0.70.60.50.70.70.21.4-0.10.00.3

1.7-0.6-0.00.60.70.50.40.20.10.3

0.3-0.00.30.40.40.50.60.20.10.2

1.0-0.3-0.20.50.50.50.50.20.10.2
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19931994199519961997199819992000اجلن�سال�سفوف الدرا�سية

جملة )6-1(

1.21.01.01.11.31.21.00.7ذكور

1.21.11.21.41.31.40.70.8اناث

1.21.11.11.251.31.30.90.7جملة

ال�سابع

7.97.79.19.89.17.86.75.8ذكور

4.74.25.44.84.13.33.12.4اناث

6.36.07.37.36.65.65.14.3جملة

الثامن

5.75.58.076.55.63.22.7ذكور

3.43.95.13.83.43.21.71.6اناث

4.64.76.65.44.954.42.52.2جملة

التا�سع

11.110.78.65.94.93.52.62.2ذكور

5.65.65.54.44.53.22.02.0اناث

8.48.27.15.154.73.42.32.1جملة

جملة )9-7(

8.07.88.687.26.04.63.8ذكور

4.54.55.44.43.93.22.32.0اناث

6.36.27.06.25.554.63.53.0جملة

العا�سر

10.611.114.515.413.810.58.57.2ذكور

6.66.39.5106.75.84.85.2اناث

8.68.712.012.710.38.26.66.2جملة
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2001200220032004200520062007200820092010

0.20.40.30.20.50.20.30.20.20.3

0.40.50.40.20.30.00.60.10.20.2

0.30.40.40.20.40.10.40.10.20.2

5.73.33.51.61.00.90.70.40.30.3

2.11.42.51.10.90.90.70.40.50.3

4.12.43.01.40.90.90.70.40.40.3

2.73.32.81.82.41.10.90.60.60.7

1.72.20.40.90.90.91.30.50.60.5

2.22.81.71.41.71.01.10.60.60.6

2.33.23.53.61.82.52.41.01.11.0

1.52.12.11.71.01.20.80.80.70.7

1.92.72.92.81.41.91.60.90.90.9

3.83.33.32.41.71.51.30.70.70.7

1.81.91.71.20.91.00.90.60.60.5

2.82.62.51.81.31.31.10.60.60.6

6.56.17.73.75.35.25.22.52.21.9

4.75.05.12.24.22.93.31.91.61.2

5.65.66.43.04.84.14.32.21.91.6
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19931994199519961997199819992000اجلن�سال�سفوف الدرا�سية

احلادي ع�شر

)ادبي(

-3.54.87.44.83.23.22.90.1ذكور

2.63.45.663.62.42.11.0اناث

3.14.16.55.43.42.82.50.5جملة

احلادي ع�شر

)علمي(

3.66.96.87.16.95.85.23.9ذكور

1.73.94.94.33.83.93.13.2اناث

2.75.45.95.75.354.94.23.5جملة

الثاين ع�شر

)ادبي(

5.56.08.376.16.16.69.5ذكور

7.15.64.64.14.63.94.24.2اناث

6.35.86.55.555.355.05.36.7جملة

الثاين ع�شر

)علمي(

6.77.79.310.376.05.76.8ذكور

4.25.06.25.65.14.04.33.6اناث

5.56.47.87.956.055.05.05.2جملة

جملة

)12-10(

7.48.510.811.19.47.46.55.8ذكور

5.15.27.07.15.24.44.03.8اناث

6.36.98.99.17.35.95.24.8جملة

اجلملة

3.65.56.86.76.04.92.82.4ذكور

2.43.64.54.33.53.01.71.7اناث

3.04.65.75.54.73.92.32.1جملة
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2001200220032004200520062007200820092010

0.3-1.04.63.63.95.44.62.93.14.2

1.01.22.21.82.12.03.61.61.61.6

0.41.13.42.73.03.84.12.32.42.9

3.87.8        

3.03.7        

3.45.8        

12.68.411.55.315.718.518.01.11.21.6

5.84.25.51.85.88.38.00.91.10.7

9.06.28.43.610.813.513.31.01.21.1

10.18.211.5       

5.14.65.3       

7.66.58.4       

6.46.37.84.27.79.29.02.22.22.6

4.04.04.22.04.04.34.91.51.51.2

5.25.16.03.15.96.97.01.91.91.9

2.32.42.71.72.62.82.90.90.91.0

1.51.61.60.91.31.41.80.60.60.5

1.92.02.21.32.02.12.30.80.80.8
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نستخلص من ذلك:

التعليمي  للنظام  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ك��ف��اءة  اإن 

بال�شلطنة مرتفعه، وذلك يرجع ملا يتمتع به 

النظام من مدخالت عالية �شاهمت يف رفع 

علمية  موؤهالت  اأ�شحاب  معلمني  من  كفائته، 

عالية، اأ�شف اإىل ذلك الف�شول ذات كثافات منا�شبة 

ت�شاهم يف مقدرة املعلم على التعامل مع جميع الطالب 

مبنى  اإىل  بالإ�شافة  هذا  الفردية،  الفروق  ومراعاة 

واأدوات  التعليمية  الو�شائل  مبختلف  م��زود  مدر�شي 

تلبي  متطورة  حديثه  مناهج  واىل  احلديثة  التقنية 

و�شوق  املجتمع  ومتطلبات  ورغباتهم  الطالب  احتياجات 

العمل؛ فانعك�س ذلك على ن�شب اللتحاق والنجاح املرتفعة.
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