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  تمھيد

في ظرفية تطبعھا العولمة والمنافسة القوية، فإن أھمي�ة ج�ودة 
س��بة لتط��وير بل��دنا ل��م تع��د التعل��يم الع��الي والبح��ث العلم��ي بالن

لذلك كان ا*ھتمام الخ�اص وإرادة التط�وير . تحتاج إلى إثبات
  .سلطات العليا لھذا القطاعالالتي توليھما 

في ھذا المناخ ومن اجل وضع أدوات للتسيير والحكامة، ف�إن 
لوح��ة قي��ادة  ،ال��وزارة ستص��در س��نويا م��ن ب��ين أم��ور أخ��رى

والن��وعي ف��ي تنفي��ذ  قي��اس مس��توى التق��دم الكم��ي إل��ىتھ��دف 
تحدي��د نق��اط الق��وة ونق��اط  إل��ىسياس��تنا القطاعي��ة كم��ا  تھ��دف 
عملي���ة  ول���ذلك س���تمثل أداة. الض���عف لمنظومتن���ا التعليمي���ة

  .للمساعدة في اتخاذ القرار

يتساءل العديد من الدول ا>ن عن أفضل  ونظرا ;ھمية ا;دوات المساعدة على اتخاذ القرارات، 
م�ن أج�ل التواص�ل اقتنائھ�ا  الحاج�ة إل�ىنھم يدركون ?. ة لنظامھا التعليميالطرق لبناء لوحة قياد

 لمتابعة والعالي، بشكل أفضل مع المجتمع، وكذلك مع الممولين ،بخصوص تطور نظام تعليمھم 
 .السياسات العمومية تنفيذ

ل�يم الع�الي  ا?حص�ائي للتع صدور ال�دليل بعد و التي  تأتي نوعھا، من ا;ولى ھذه؛ القيادة إن لوحة
 ي�تم س�وف مؤش�رات مفي�دة وموائم�ة ف�ي نف�س الوق�ت، والت�ي عل�ى تحت�وي ،2015-2014 لس�نة

  . بانتظام تحيينھا

تتعل�ق  معلوم�ات وتق�دم. ل�دينا الع�الي التعل�يم لنظ�ام ص�ورة ع�ن التوجھ�ات الرئيس�ية إنھ�ا تعط�ي
درس، الكف�اءة الداخلي�ة اقتصادي والديموغرافي ، الحال�ة المالي�ة، القب�ول والتم� -بالوسط السوسيو

كم��ا . إل��خ...مدرس��ين وغي�رھم ،  الخ��دمات الجامعي�ة ،مواءم��ة التك�وين ، والخارجي�ة والم��وظفين
والمس�تخدمين لتقي�يم النت�ائج ومختل�ف الف�اعلين  تقدم كذلك بيانات أساسية يحتاجھا أصحاب القرار

 .مستنيرة ةبطريق سياسات التعليم وصياغة المعوقات المتحصل عليھا ،وكذلك تحديد

 الكبي�ر ال�ذي أظھ�روه لMنش�طة لLھتم�ام الف�اعلين لجميع عن تشكراتنا وبھذه المناسبة فإننا نعرب
 مس�تدامة لجعلھ�ا إلين�ا إل�ى ا*نض�مام الجمي�ع نح�ث ونحن وكذلك البيانات المتعلقة بھا، ا?حصائية

 .المستمر وتحسينھا وكذلك من اجل تطويرھا

*حتياج�اتكم  بفعالي�ة با*س�تجابة ملتزم�ة *س�تراتيجيات والبرمج�ة،ا إن الوزارة ومن خLل مديرية
 .المقبلة الطبعات ا*قتراحات من اجل تحسين وجمع المتعلقة بالمعلومات

للسنة  موريتانيا في العالي قيادة التعليم لوحة استخدام حسن القراء لجميع وفي الختام فإننا نتمنى
  .2014/2015الجامعية 

        د العبدسيدي سالم محم. د
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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 ملخص 

 الع���رض تق���ع الجمھوري���ة ا?س���Lمية الموريتاني���ة ف���ي الش���مال الغرب���ي م���ن إفريقي���ا ب���ين خط���ي 
  1 030 700 وتغط�����ي مس�����احة ق�����درھا ش�����رقا 17و 5و خط�����ي الط�����ول  , ش�����ما* 25و15
 بويق���در ع���دد الس���كان  .المح���يط ا;طلس���ي ىعل��� ك���م 600وھ���ي بل���د ش���اطئي يمت���د عل���ي  2ك���م

و تص�����ل .  3.53بكثاف�����ة س�����كانية ق�����درھا  2014مة حس�����ب إحص�����ائيات نس�����   3636723
 .)وھو ما يعتبر مرتفعا نسبيا (سنويا  2.77نسبة النمو الديمغرافي إلي حدود 

  
النح����اس و ال����ذھب و والحدي����د (يعتم����د ا*قتص����اد الموريت����اني أساس����ا عل����ي الث����روة المعدني����ة 

و التنمي����ة الحيواني����ة و الزراع����ة  وذل����ك م����ع مؤش����ر للتنمي����ة ) لس����مك ا(و الص����يد ) البت����رول
  .2014سنة  0.487البشرية قدره 

انتق���ل حي���ث  ,2014و  2004معتب���را ب���ين  زاي���دامت نم���واولق���د ع���رف الن���اتج ال���داخلي الخ���ام 
 متوس���طمليارأوقي���ة بالس���عر الج���اري أي بتزاي���د  1544 إل���ىملي���ار م���ن ا;وقي���ة  486.9 م���ن
  .سنويا ئةبالما 12.3 قدره

بفع���ل ض���عف النم���و  مش���جعةك���ن تا*قتص���ادية الدولي���ة ل���م  فوالظ���روعل���ي ال���رغم م���ن أن 
الع���المي و ا*نخف���اض الكبي���ر ف���ي أس���عار الم����واد ا;ولي���ة فق���د س���جل ا*قتص���اد الموريت����اني 

كم���ا س���جل الن���اتج ال���داخلي الخ���ام المح���دد عل���ي قاع���دة الس���عر الثاب���ت تحس���نا  انم���وا مض���طرد
بالمائ������ة برس������م الس������نة  5.7بالمائ������ة مقاب������ل  6.4 ص������ل إل������ي إذ و 2014ملحوظ������ا س������نة 

  .الماضية
ملي����ار أوقي����ة مس����جL  1533.5وبلغ����ة ا;رق����ام فق����د بل����غ الن����اتج ال����داخلي الخ����ام ا?جم����الي 

 2013بالمائة بالمقارنة مع سنة  0.8ارتفاعا قدره 
  

قطاع�����ات الغي�����ر لل وتظھ�����ر المس�����اھمة القطاعي�����ة ف�����ي نم�����و ا*قتص�����اد دورا ھام�����ا بالنس�����بة
تحس���ن الن���اتج ال���داخلي ف���ي  2.2نق���اط و 3وا;ولي���ة بمس���اھمات عل���ي الت���والي ق���درھا  مص���نفة

  .نقطة 1.2بينما ساھم القطاع الثانوي بنسبة قدرھا  2014الخام الحقيقي سنة 
طالب���ا  19862 بل���غ ع���دد الط���Lبا;ع���داد حي���ث  ف���ي بل���دنا بتواض���عيتمي���ز التعل���يم الع���الي 

 2015-2014لعام��������ة و الخاص��������ة س��������نة مس��������جL ف��������ي مؤسس��������ات التعل��������يم الع��������الي ا
  ).طالبة  6806أي (% 33وتصل نسبة البنات إلي.جامعيةال

 27أم���ا نس���بة الط���Lب دون س���ن .  % 4.5التعل���يم الع���الي الخ���اص  ط���Lبكم���ا تمث���ل نس���بة 
 .من مجموع الطLب فقط%  64نسبة سنة فتمثل 

  
العل���وم جلين ف���ي مي���دان المس���ب فتتمي���ز بارتف���اع نس���الدراس���ة ف���ي التعل���يم الع���الي  أم���ا مج���ا*ت

أم�����ا % .  30.1ا>داب و الفن�����ون بنس�����بة و %)  41.1( ا*جتماعي�����ة، التج�����ارة و الق�����انون 
و %  0.7الخ�����دمات و % 0.5بنس�����بة التوجيھ�����ات ا;كث�����ر ھامش�����ية فنج�����دھا ف�����ي الزراع�����ة 

  .% 2.3الھندسة  والصناعات التحويلية و البناء بنسبة 
ب���ين س���نتي %  33نس���بة  ث���انوي إل���ي التعل���يم الع���اليص���لت نس���بة ا*نتق���ال م���ن التعل���يم الق���د وو

كان����ت نس����بة انتق����ال البن����ات اض����عف م����ن نس����بة انتق����ال  ، و2015-2014و  2013-2014
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إل���ي  2008ولق���د ارتف���ع ع���دد مؤسس���ات التعل���يم الع���الي م���ن عش���رة مؤسس���ات س���نة ا;و*د، 
 .خاصةخمس مؤسسات ا من بينھ 2014سنة  22
  

 اأس���تاذ 712 ، 2015-2014خ���Lل الس���نة الجامعي���ة ين ف���ي ح���ين بل���غ ع���دد ا;س���اتذة ال���دائم
  .أستاذة 45من بينھم 

يمث����ل مؤش����ر نس����بة  وم����ن ھ����ذا الع����دد  % 39ن أكث����ر م����ن وويمث����ل ا;س����اتذة المحاض����ر
ير اليونس���كو ي، وھ���ي نس���بة قريب���ة م���ن مع���ا 28ف���ي التعل���يم الع���الي الع���ام  م���درس -الط���Lب

  . مدرسطالب لكل  25ب  ةالمحدد
بش���به مجاني���ة الدراس���ة حي���ث يبل���غ الع���دد  ف���ي بLدن���ا ز التعل���يم الع���اليوم���ن جھ���ة أخ���ري يتمي���

،  2015-2014ا*جتماعي������ة لس������نة ا?جم������الي للممن������وحين و المس������تفيدين م������ن ا?عان������ات 
 ) . %59.15(طالبا أي نسبة  11748

  
وجب���ة غذائي���ة ف���ي المط���اعم التابع���ة للمرك���ز ال���وطني  113817وخ���Lل نف���س الس���نة ت���م تق���ديم 

  .معية للخدمات الجا
 40س���تئجار ا ع��ن طري���قالط���Lب نح��و المرك���ب الج���امعي  فق���د ت���م نق��ل نق��لال أم��ا بخص���وص

  .) راكب للحافلة 95بسعة ( حافلة 
للس���نة الجامعي���ة   2056) حمل���ة ش���ھادة الليص���انص(ع���دد الخ���ريجين  م���ن جھ���ة أخ���رى بل���غ

ر خريج����ا ح����امL لش����ھادة الماس����تي 97ف����ي مؤسس����ات التعل����يم الع����الي الع����ام  و 2015- 2014
 .من جامعة نواكشوط 

  
ع��ن طري��ق المرس��وم رق��م اعتمادھ��ا بLدن��ا  ت��م  نوعھ��ا ف��يلوح��ة القي��ادة ھ��ذه ا;ول��ي م��ن  إن

لمؤش����رات  المح����دد 2015يولي����و  02الص����ادر ع����ن مجل����س ال����وزراء بت����اريخ 120-2015
مؤش���را  86ويفت���رض أن تتك���ون ھ���ذه اللوح���ة م���ن  العلم���ي،متابع���ة التعل���يم الع���الي و البح���ث 

  .رامحو 12تغطي 
ورغ���م اس���تحالة حس���اب بع���ض المؤش���رات ھ���ذه الس���نة نتيج���ة ل���نقص المعطي���ات الض���رورية 

تحت����وي لوح����ة القي����ادة عل����ي مؤش����رات أساس����ية تمكنن����ا م����ن ب����ين أم����ور أخ����ري م����ن   ،ل����ذلك
 .تحديد وضعية منظومتنا للتعليم العالي ومقارنتھا بدول شبه المنطقة و العالم 
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.Iغرافيةواقتصادية ، والديم -  سيوالمؤشرات السو  
  

 2014نس�����مة س�����نة  3636723يق�����در ع�����دد س�����كان الجمھوري�����ة ا?س�����Lمية الموريتاني�����ة ب 

ف���ي ح���ين بل���غ  % 2.77بلغ���ت نس���بة التزاي���د ال���ديمغرافي ح���والي وق���د ،  3.53بكثاف���ة بلغ���ت 

 ولق���د ع���رف الن���اتج ال���داخلي الخ���ام نم���وا،  2014لس���نة  0.487 (IDH)دلي���ل التنمي���ة البش���رية

 1544 إل����ىملي����ار م����ن ا;وقي����ة  486.9  انتق����ل م����نحي����ث  ، 2014و  2004معتب����را ب����ين 

كان����ت نس����بة  وللس����نة  % 12.3 نس����بته أوقي����ة بالس����عر الج����اري أي بتزاي����د متوس����ط ملي����ار

ع��رف  الن��اتج  ف��ي ح��ينتزاي��د الس��كان،  نس��بة تزاي��د الن��اتج ال��داخلي الخ��ام الحقيق��ي أكب��ر م��ن
حي���ث انتق���ل  % 33زي���ادة بنس���بة ،  2014الثابت���ة لس���نة  ب���القيم الق���اطنالمحل���ي الخ���ام حس���ب 

 .2014أوقية سنة  425090إلي  2004أوقية سنة  319049من 

 

1.I الديموغرافية المؤشرات  
 

 مع دول شبه المنطقة) باI;ف(مقارنة عدد السكان 

 )با�2ف( السكان عدد :1 لجدولا           

   1.18ج  _البلدان  _مؤشرات  -قطب دكار/ اليونسكو: المصدر          

  

  الدول 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 زائرالج 725 35 383 36 063 37 763 37 482 38 208 39

 ليبيا 877 5 964 5 041 6 103 6 155 6 202 6

 مالي 138 13 559 13 986 13 417 14 854 14 302 15

 موريتانيا 162 3 251 3 341 3 432 3 525 3 620 3

 المغرب 955 30 277 31 642 31 059 32 521 32 008 33

 السنغال 239 12 587 12 951 12 331 13 726 13 133 14

 تونس 391 10 511 10 632 10 753 10 875 10 997 10
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  )با>*ف( السكان عدد: 1 البياني الرسم        

  

 

2.I البشرية  التنمية مؤشر)IDH( 
  
  
 

  مؤشر التنمية البشرية لدول شبه المنطقة) الرتبة (مقارنة 

 الدول 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 الجزائر 88 86 87 88 86 92 92 93 93

 ليبيا 55 54 54 56 56 60 87 64 55

 مالي 162 156 159 161 170 180 181 182 176

 موريتانيا 133 130 134 136 142 155 155 155 161

 المغرب 116 113 114 115 121 130 130 130 129

 السنغال 133 131 134 135 141 152 152 154 163

 تونس 89 84 85 83 88 92 94 94 90

  المنطقة شبه لدول البشرية التنمية مؤشر :2 الجدول

   1.18ج  _البلدان  _مؤشرات  -دكار قطب/ اليونسكو: المصدر
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  المنطقة شبه لدول البشرية التنمية مؤشر : 2 البياني الرسم

 

 

3.I الناتج المحلي الخام 
 

 مقارنة مع دول شبه المنطقة

 الدول 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 الجزائر 518 171 587 137 783 161 768 198 802 207 453 212

 ليبيا 236 87 069 63 804 74 707 34 915 81 516 65

 مالي 779 8 988 8 440 9 666 10 254 10 882 10

 موريتانيا 536 3 031 3 687 3 284 4 962 3 191 4

 المغرب 879 88 907 90 771 90 211 99 903 95 824 103

 غالالسن 449 13 802 12 882 12 461 14 041 14 796 14

 تونس 878 44 523 43 278 44 270 46 239 45 995 46

 دو*ر بالمليون الخام المحلي الناتج :1الجدول              

 1.18 ج _ البلدان _ مؤشرات - دكار قطب /اليونسكو :المصدر             
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   بالم الخام المحلي الناتج :3 البياني الرسم

 

4.I المحلي الخام  للناتج الحقيقي النمو دلمع(%) 
  

  

 مقارنة مع دول شبه المنطقة

 الدول 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 الجزائر 3,8 3 5,6 7,2 4,3 5,9 1,7 3,4 2 1,7 3,6 2,4 3,3 2,8

 مالي 3,3- 11,9 4,3 7,6 2,3 6,1 5,3 4,3 5 4,5 5,8 2,7 0 1,7

 موريتانيا 1,9 2,9 1,1 5,6 5,2 5,4 11,4 1 3,5 1,2- 5,1 3,9 7 6,7

 المغرب 1,6 7,6 3,3 6,3 4,8 3 7,8 2,7 5,6 4,8 3,6 5 2,7 4,4

 السنغال 3,2 4,6 0,7 6,7 5,9 5,6 2,4 5 3,7 2,2 4,3 2,6 3,4 3,5

 تونس 4,3 4,9 1,7 5,5 6 4 5,7 6,3 4,5 3,1 3,1 1,9- 3,7 2,3

  (%) الخام المحلي للناتج الحقيقي النمو معدل :3 الجدول

 1.18 ج _ البلدان _ مؤشرات - دكار قطب /اليونسكو :المصدر
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 (%) خامال المحلي للناتج الحقيقي النمو معدل :3 البياني الرسم                                 

 

5.I الجارية العمومية للنفقات بالنسبة العالي للتعليم المخصصة للنفقات المئوية النسبة 
  ( %)للتعليم المخصصة

 

 ) العلمي والبحث الثانوي التعليم أساتذة وتكوين الخارج في العالي التعليم ذلك في بما(

 

 المنطقة شبه دول مع مقارنة

 الدول 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 مالي 15,7 18 17,9 15,8 16,3 15,6 14,3   17,6 18,7 19,2 20,5    
 موريتانيا 19,5 16 13,7 13,9 13,5       16,8     13,9    
 الموريس 14,1     16,6 16 13,9 12,9   10,2 11 9,9 8,4 8,4  
 المغرب     13,1           10,3 11,8 12,5 13,7 16,9  

 السنغال 28,6 29,2 28,3 26,5 27,7 26,3 24,8 27,8 22,7   27 25 27 24
 تونس 18,8   19,4 21,6 22,8 22,3         24      

  

  %) (للتعليم المخصصة ريةالجا العمومية للنفقات بالنسبة العالي للتعليم المخصصة للنفقات المئوية النسبة : 4 الجدول

  1.18 ج _ البلدان _ مؤشرات - دكار قطب /اليونسكو :المصدر
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II والتمدرس ا�لتحاق  
 

 أن، نج�م عن�ه  ا;خي�رةس�ريعا ف�ي الس�نوات تط�ورا ف�ي بLدن�ا لقد ش�ھد التعل�يم م�ا قب�ل الج�امعي 
تزاي�د  إل�ىطريقة ميكانيكي�ة ب أدىكبيرة من الطLب انھوا المراحل ا*بتدائية والثانوية مما  أعدادا

  .الطلب على التعليم العالي 

طالبRا فRي  368 14طLب التعليم الع�الي عرف�ت تزاي�دا قوي�ا م�ن  أعداد أنتفيد المعطيات وكذلك 
طالبRا فRي  331و مRن   2015- 2014لسRنة  طالبRا19862 إلRى 2008- 2007التعليم العRام لسRنة 

  .  2015- 2014سنة طالبا   938 إلى 2008- 2007سنة التعليم الخصوصي  

طالبRا  لسRنة  572 إلRى 2010سنة  طالبا 434 مواطن من 000 100 عدد الطLب لكل وقد انتقل 
  .0,61 قدره  الجنسين بين تكافؤبمؤشر   2015- 2014

  .2014سنة  % 40.81المستوى الجامعي  إلىمعدل ا*نتقال من المستوى الثانوي في حين بلغ 
   
   2015- 2014 سRRنةطالبRRا  572 مRRواطن000 100لك��ل ع��دد الط��Lب فقRRد  كة مRRن حيRRث المشRRارو

  . 2013نقطة بالنسبة لسنة  75مسج2 زيادة  
  مواطن ذكRر  000 100كل فل  ا%ناث،ويتمدرس السكان الذكور في التعليم العالي بنسب اكبر من 

  000 100كRRل ل طالبRRة 370مسRRجل فRRي التعلRRيم العRRالي  بينمRRا بلRRغ عRRدد المسRRج2ت  780يوجRRد 
   572 إلRى 2013سRنة  497المؤشRر مRن  ھRذاانتقRل وقRد . .0.47موطنة أنثى ، بمؤشر تكافؤ قدره 

  .%  15أي بزيادة قدرھا    2015سنة 
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II.1 جمالي معدل الEلتحاقاFولى من التعليم العالي لHبالسنة ا 
  

م العالي ھو نسبة عدد المسجلين الجدد بغض ل2لتحاق بالسنة اjولى من التعلي ا%جمالي المعدلإن 
  ;لتحاق بالسنة اjولى من التعليم العالي النظر عن العمر من عدد السكان في السن الرسمية

TBA=11.05% 

 

II.2 لتحاق الصافي المعدلFولى من التعليم العالي لHبالسنة ا  
  

TNA=0.70% 

 
ا?جمالي للمسجلين الجدد في السنة ا;ولى من العدد  نسبة :يعرف المعدل الصافي لLلتحاق بأنه

 .التعليم العالي في السن الرسمية لدخوله من عدد السكان في نفس السن

  :تعليق

ف�ي . درج�ة ض�عيفة م�ن القب�ول ف�ي التعل�يم الع�الي تعب�ر ع�نلLلتح�اق  ا?جم�اليالمع�دل  قيمة إن
الطLب  أن عددا كبيرا من لمعتبرا الفرق ويفسر ھذا ،أقل بكثير الوقت الذي كان المعدل الصافي

بس�بب  لل�دخول الرس�مية ق�د تج�اوزوا الس�ن المسجلين الجدد ف�ي الس�نة ا;ول�ى م�ن التعل�يم الع�الي
   .ا?عادات المتكررة في التعليم الثانوي والفشل في الباكلوريا

  

II.3  ب التعليم العالي لكلFساكن 100000عدد ط  
  

من�تقL م�ن  %  8.3الي ف�ي إفريقي�ا متوس�ط تزاي�د س�نوي قيمت�ه شھد عدد الطLب في التعل�يم الع�لقد 

تض��اعفت ا;ع��داد أكث��ر م��ن م��رتين ف��ي ال��دول وق��د .  2006و  1990ملي��ون ب��ين   8.6إل��ى  2.6

.  (1)392إل�ى  164س�اكن م�ن  100000الفرنكفونية في نفس الفترة حيث انتق�ل ع�دد الط�Lب لك�ل 

للجمي�ع ف�ي  عداد في التعليم العالي نت�اج سياس�ة التم�درسإضافة للنمو الديمغرافي، يعتبر تطور ا;و
انتق�ل مؤش�ر ع�دد ط�Lب التعل�يم  .ف�ي التعل�يم الث�انوي ا?تم�اممستوى التعليم ا;ساسي وتزاي�د نس�ب 

بمؤش�ر  2014س�نة  572إل�ى  2010س�نة  (2) 434ساكن  في موريتاني�ا م�ن  100000العالي لكل 

ا*تحاد ا*قتصادي و النقدي ل�دول غ�رب  للتعليم العالي في دولبينما يشكل النفاذ .0.61قيمته  تكافؤ

الت�ي  اليونس�كووھ�ي دون مع�ايير  م�ن ع�دد الس�كان % 0.59أي  590في ح�دود  2006في  إفريقيا

  . % 2  تكون ينبغي أن السكان المسجلين في التعليم العالي  تعتبر أن نسبة
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بالرغم من النمو  لتعليم العاليا*لتحاق بانسب حجم الجھود الLزمة لرفع  عطياتتظھر ھذه المو
.السنوات ا;خيرةخLل السريع المLحظ   

 ھذا المؤشر في شبه المنطقةيمثل البيان التالي مقارنة قيم 

 

   ساكن   100000  لكل الطLب عدد :4 البياني الرسم

قطب دكار /  لمعھد الدولي للتخطيط التربويام إ ت ت وقاعدة مؤشرات /و ت و /1: المصدر

/ تقديرات قطب دكار و/ RESEN 5 دراسة قطاعية  /4 الدليل ا*حصائي /3نموذج محاكات  /2

والمعطيات الوطنية والمعطيات الخاصة بالسكان  l’ISU حساب المؤلفين انطLقا من معطيات 

  2006لMمم المتحدة، مراجعة 

 Pôle deتأطير ال  عناصر: إفريقيام العالي في إصLحات التعلي: المصدر (1)

Dakar(UNESCO-BREDA)  

(
2
  مجموعات وكالة التنمية الفرنسية، إطار التدخل القطاعي: المصدر (

بك�ل  2015-2014 ةس�اكن خ�Lل الس�نة ا;كاديمي� 100000يتعلق عدد طLب التعل�يم الع�الي لك�ل  :مFحظة

ك��ل الط��Lب المتمدرس��ين عل��ى الت��راب ال��وطني مھم��ا كان��ت  يض��مو. الط��Lب مھم��ا ك��ان المس��توى والش��عبة
جنسياتھم أو أصولھم ويقصي المواطنين الدارسين في الخارج أو في مؤسسات في الخارج تابعة لنظام التعل�يم 

 .الوطني
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 II.4  ب التعليم العالي لكلF2006-1990( إفريقياساكن في  100000تطور عدد ط(  
   

 المجال عدد الدول

)Hقصى -دنى الحد اHالحد ا( 
 100 000عدد الطFب لكل  
 ساكن

 

1990 2000 2006* 1990 2000 2006* 1990 2000 2006*  
 أفريقيا 967 697 434 735 40-6 537 27-5 359 21-1 50 50 44

أفريقيا جنوب الصحراء  538 382 259 547 40-1 442 35-1 178 21-1 42 42 36
 الكبرى

 البلدان ذات الدخل المنخفض 459 294 180 008 40-1 35-662 21-541 34 34 32

 الدول الناطقة 392 272 164 84-802 68-662 46-446 17 17 17

البلدان الناطقة باللغة  526 332 204 008 40-1 35-614 21-541 12 12 12
 اEنجليزية

  )2006- 1990( أفريقيا في ساكن  100000 لكل الطLب عدد تطور:2الجدول     

 Pôle de Dakar(UNESCO-BRED)تأطير ال عناصر: إفريقياإصLحات التعليم العالي في : المصدر

  آخر سنة حيث المعطيات ا?حصائية متاحة  2006 *

 ف�ي 538ق�د انتق�ل إل�ى و .967 بل�غ 2006الع�دد خ�Lل متوس�ط ھ�ذا  يبين الجدول الس�ابق أن  

  .)1(لقارةمن ا في الدول ذات الدخل المحدود 459ء و جنوب الصحراإفريقيا دول 

قيم�ة المؤش�ر ف�ي ففوني�ة ، وكلنا; و فونيةوفي المجموعة ا;خيرة، يLحظ فرق بين الدول الفرنك 
مم��ا يعب�ر ع��ن تط�ور معتب��ر  فوني�ةوف�ي ال��دول ا*فرنك 392مقاب��ل  526فوني��ة ھ�ي وكلنال�دول ا;

    .بالنسبة للمجموعة ا;نكلوفونية

II.5 العالي إلى الثانوي من ا�نتقال نسبة 
 

مؤشر 
بين  التكافؤ

 الجنسين

ن الجدد في التعليم العالي والمسجل "نتقالامعدل 
2014/2015 

السنة  المسجلون في الط+ب
من التعليم الثانوي  ا0خيرة

2013/2014 

0,61 
 المجموع ا?ناث الذكور المجموع ا?ناث الذكور المجموع ا?ناث الذكور

40% 24% 33% 4449 2135 6584 11262 8874 20136 

 العالي إلى الثانوي من ا�نتقال نسبة :5 الجدول

الدول ).  2005أنظر البنك الدولي ( 2003إن تصنيف الدول حسب مستوى الدخل ھو المعتمد من طرف البنك الدولي لسنة  )1(

 .دو*ر أمريكي 756أقل من  2003دخلھا في سنة ذات الدخل المحدود ھي التي كلن 

  :تعليق
-2014و  2014-2013 تينالجامعي تين نسبة ا*نتقال من التعليم الثانوي إلى العالي بين السن لقد بلغت 

  ).% 13.21( من نسبة النجاح في البكالوريا بكثير وھي أعلى % 33 ، 2015

فتيات  6 كل أنه مقابل حيث. انتقال البنيننسبة من  أقلانتقال البنات   نسبة ، فإنالجنسبخصوص أما 

انتقل  2015-2014و 2014-2013بين السنتين ا;كاديميتين إلى التعليم العالي الثانوي التعليم انتقلن من 

  . 0.61مقدارهتكافؤ  بمؤشر ،شبان 10
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II.6   العالي للتعليم الشاملا�لتحاق نسبة )TAG Sup( 
 

تطورات مس�تقلة أو الناجمة عن  لضغط على التعليم العاليحول ا مستقبليةتحليLت بالقيام ب سمحت
تم�ام الدراس�ة الثانوي�ة ، نس�بة نج�اح البكالوري�ا و مع�دل ا*نتق�ال إل�ى التعل�يم متضافرة مع عامل إ

  .العالي 

II.7 جمالية )التمدرس(القيد  نسبةEا (TBS)   

   
  11   2009س�نة  خ�Lل  ا;فريقيةفي البلدان في التعليم العالي  ا?جماليةالتمدرس  نسبة وصلت

 يخف��ي.و ;مريك��ا الش��مالية وأوروب��ا الغربي��ة  % 70و  %  27مقاب��ل  متوس��ط ع��المي قيمت��ه   %

ف�ي أفريقي�ا  خصوص�ا كبي�رةارق ف�و  ا;فريقي�ةلنسبة التمدرس  في البلدان  المعدل المنخفض ھذا
  .الفرنكوفونية

وھ�ي ال�دول  ،%31و  %34  إل�ىعل�ى الت�والي مؤش�ر ال وص�لت ق�يم ھ�ذا في ت�ونس والجزائ�رف

 .ما بعد البكالوريا ل الوحيدة في إفريقيا الفرنكفونية التي تجاوزت المعدل العالمي للتمدرس

 6.3 إل�ى ھ�ذه النس�بة وص�لتا*تحاد ا*قتصادي و النقدي لدول غرب أفريقيا لمقابل، في بلدان با

التعل�يم الع�الي فإن مھورية أفريقيا الوسطى والنيجر في بعض البلدان ا;فريقية مثل تشاد وجو %
  .**  على التوالي  % 1، %2، %2 :منخفضة جدا وھي ت مع معد* طور جنينيما زال في 

 الث�انوي الث�اني م�ن التعل�يم إتم�ام الس�لكنس�ب  م�عالتعل�يم الع�الي ف�ي  القيد ا?جمالية  نسب مقارنة
  .قوية على التعليم العالي اطضغواحتياجات ضخمة مما يمثل كشف عن وجود ت

نف�س م�رات ) 6(س�تة تضاعف  2009عام  في موريتانيا ي التعليم الثانويف ا?جمالية القيدنسبة ف

م�رات  ) 9(معدل إتمام مرحلة التعليم الث�انوي الع�ام تس�عة بينما يضاعف لتعليم العالي في االنسبة 

ف�ي التعل�يم  ا?جم�الي نس�بة التم�درس غ�تف�ي ح�ين بل. التعل�يم الع�اليفي  ا?جمالية نسبة التمدرس
معدل إتمام مرحلة التعل�يم الث�انوي  بلغوالتعليم العالي  نفس النسبة في) 2( ضعفي 2015 الثانوي

نس�بة ف�إن  عل�ى وج�ه المقارن�ة و. التعل�يم الع�الينسبة القيد ا?جمالية ف�ي  ) 2( ضعفي نفس السنة

نظيرتھ�ا م�رات ) 4(أرب�ع  ورية  التوغ�و تض�اعفجمھ فيلتعليم الثانوي في ا ا?جمالية التمدرس

) 3(ث��Lث  يض��اعفمع��دل إتم��ام الدراس��ة الثانوي��ة  ف��إن وف��ي بوركين��ا فاس��و لي، التعل��يم الع��ا ف��ي

مع�دل  ص�لبش�كل ع�ام يأفريقي�ا  مس�توىعلى و. التعليم العاليا?جمالية في نسبة التمدرس مرات 
 تس�اويف�ي التعل�يم الع�الي  ةإجمالي�قي�د نس�بة  الرغم م�نب� 4.7 الثانوي�ة في المرحلة إتمام الدراسة

 **.فقط  23%
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II.7 . جمالي ) التمدرس(القيد  نسبةاEفريقية البلدان بعض في ةاH2009 عام في ا  
  

 

  2009 عام في ا;فريقية البلدان بعض في ةا?جمالي القيد نسبة:5 البياني الرسم

Source: pole de Dakar, UNESCO-BREDA  

    BRDAقطب دكار  -اليونسكو: المصدر

  موريتانيا/ و ت ع ب ع: (*)

 التشاور الوطني حول مستقبل التعليم العالي في السنغال: (**)
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II.7 . جمالية في نسبةبEفريقية لالتعليم العالي في  القيد اE2009 سنةبعض البلدان ا  
 

/  طFبالنسبة 
 مدرس

 اEجماليةالقيد نسبة 
/ في المرحلة الثانوية

 القيد اEجماليةنسبة 
 في التعليم العالي

المرحلة  إتمام معدل
القيد نسبة /   الثانوية

في التعليم  اEجمالية
 العالي

 القيد اEجماليةنسبة 
 الليصانصفي 

 الدولة

 )2009(موريتانيا  4% 43, 9 6,33 (2006) 33,8

 )2015(موريتانيا  9% 27, 2 2,47 28

 
 )2009(بنين  6% 1,8 3

 )2009(الكاميرون  9% 1,4 2,7 (2006) 31,2

 )2012(تشاد  2%   (2006) 9,5

 
 )2009(ساحل العاج  8% 1,5 1,9

 
 )2009(تونس  34%  

 
 )2009(الجزائر  31%  

 
 )2009(المغرب  13%  

 )2009(مالي  6% 1,2 2 (2006) 32,9

 
 )2009(الكونغو  6%  

 
  6% 

مھورية الكونغو ج
 )2009(الديمقراطية 

 
 )2009(توغو  5% 1,8 4

 )2009(غينيا  5% 1,3 3,3 (2006) 29

 )2009(بوركينا فاسو  3% 3 3,5 (2006) 29

 
  2% 

جمھورية أفريقيا 
  )2009( الوسطى

 )2009(النيجر  1% 2 3 (2006) 10,4

 
 )2009(السنغال  8%  

 *ارنةمتوسط دول المق 9% 1,8 2,9 25,5
  2009 في الفرنسية أفريقيا في العالي التعليم الخام التمدرس نسبة :6 الجدول

  .  BREDA -اليونسكوقطب دكار، : المصدر

 Analyses performances Consulting, 2011. اليونسكو. البنك الدولي
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II.7 . دان الناميةوالتكوين في البل التھذيبحالة  حصيلةج  
 

للتعليم العالي   القيد اEجماليةتطور نسبة 
(%) 

للسلك  القيد اEجماليةتطور نسبة 
 (%)الثاني من التعليم الثانوي العام  

 

2010 1999 2010 1999  

أفريقيا جنوب  19 31 3 7
 الصحراء الكبرى

 جنوب وغرب آسيا 31 47 6 17

 الدول العربية 46 49 20 24

 لدان الناميةالب  53  18
  النامية البلدان في والتكوين التعليم حالة حصيلة :7 الجدول

  BREDA دكار قطب / اليونسكوتأطيرال عناصر :إفريقيا في العالي التعليم إصLحات :المصدر

II.7 . جماليةنسبة دEفي الليصانص القيد ا 
 

مؤشر 
بين  التكافؤ

 الجنسين

القيد نسبة 
 اEجمالية

  السكان
 سنة 21 - 19

 المجموع

من ( 3أو س 3ل
سلك 

 )المھندسين

من ( 2أو س 2ل
سلك المھندسين أو 

 )الفنيين العاليين

من (1أو س 1ل
سلك المھندسين أو 

 )الفنيين العاليين

  

0,49 

8,90% 

    5133 5126 6569 

 102 75 69     إجمالي
      65 80 

 المجموع 6751 5266 5202 17219 192626

5,90% 

    1773 1831 2294 

 6 10 11     ا?ناث

      8 9 
 المجموع 2309 1849 1784 5942 100229

12,20% 

    3360 3295 4275 

 96 65 58     الذكور
    0 57 71 

 المجموع 4442 3417 3418 11277 92397
  الليصانص في ا?جمالية القيد نسبة :8 الجدول

 تعليق

طLب في ھذا  9 يوجدفرد في الفئة العمرية المناسبة للدراسة في مستوى الليصانص ،  100 لكل •
قد يكون بعضھم تجاوز السن القانونية للدراسة في ھذا ( المستوى دون اعتبار لفئتھم العمرية

  ).المستوى
طالبا في ھذا  12يوجد ناسبة للدراسة في مستوى الليصانص ، ذكر في الفئة العمرية الم 100 لكل •

قد يكون بعضھم تجاوز السن القانونية للدراسة في ھذا ( المستوى دون اعتبار لفئتھم العمرية
 )المستوى

طالبات في ھذا  6توجد أنثى في الفئة العمرية المناسبة للدراسة في مستوى الليصانص ،  100 لكل. •
قد يكون بعضھن تجاوزن السن القانونية للدراسة في ھذا ( لفئتھن العمرية المستوى دون اعتبار

  ).المستوى
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II .8 ب الموريتانيين الممنوحين في الخارج حسب المستوFحسب مستويات( الدراسة  ميدانو  ىالط 
  )2013التصنيف الدولي المقنن للتعليم 

 الدراسة يدان وم المستقبلة الدولة حسب �

المجموع 
 العام

لوم الع
 ،"جتماعية
التجارة 
 والقانون

 العلوم

الصحة 
والحماية 
 ا"جتماعية

ا>داب 
 والفنون

الھندسة، 
الصناعات 
التحويلية و 

 لمعالجة

الدولة 
 المستقبلة

 الجزائر 1   33 147   181

 الصين   5     5 10

1     1     
ساحل 
 العاج

 مصر     9     9

 فرنسا 6   1 47 7 61

 غينيا     3     3

 مالي     1     1

 المغرب 55 68 125 284 59 591

 روسيا     2     2

 السنغال 2 1 138 50 7 198

 سلوفاكيا       1   1

 السودان 1 1 1 1   4

 تونس 11 17 55 117 40 240

 تركيا       1   1

 اليمن     1     1

 المجموع 76 92 370 648 118 1304
 الدراسة مجال و المستوي حسب الخارج في الممنوحين الموريتانيين الطLب :9 الجدول
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 ىوالمستوحسب الدولة المستقبلة  �

المجم
 وع 

 1د 2د 3د 4د
شدم 

5  

شد
  4م 

شدم 
3 

ش
دم 
2   

تخ
ص

ص 
3 

تخ
ص

ص 
2 

تخ
ص

ص 
1 

س 
7 

س 
5 

 2م 
س 

5 
 1م 

س 
4 

س 
3 

س 
2 

س 
1  

سنة 
 لغة 

الدولة 
المستق

 ةبل

 الجزائر   10 19 21 6 17 9 78 15 4               1 1     181

 الصين 1         3   6                           10

1 
                    

1 
                    

ساحل 
 العاج

 مصر   2 3 2 1             1                   9

 فرنسا         3 14 3 19 1                 1 9 7 4 61

 غينيا             1   2                         3

 مالي                 1                         1

 المغرب   100 72 92 40 61 22 33 16 10     1 1   6 1 18 91 13 14 591

 روسيا         1       1                         2

 السنغال   25 25 30 8 14 16 6 19 23 1 3 3         5 15 2 3 198

 سلوفاكيا                                       1   1

 السودان     1   3                                 4

 تونس   81 36 38 7 30 11 8 7 1       1 1 1   3 11 2 2 240

 ركيات   1                                       1

 اليمن                 1                         1

130

4 
23 25 

12

7 
 المجموع 1 219 156 183 69 139 62 150 63 38 2 4 4 2 1 7 1 28

   المستوي المستقبلة الدولة حسب الخارج في الممنوحين الموريتانيين الطLب:10 الجدول

)   اjكثر استقبال  5 دولمن بين ال( المستوى اjكثر عدد ط2ب                استقبال                                            ثر اjكالدول الخمسة 
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II .9 بFجانب الطHوالجنسية ىالمستو حسب الموريتانية الجامعات في المسجلين ا 
 الجنسيةالعدد حسب  �

المجموع
غير محدد 

والسعودية 
 

الجزائ
 ر

الكاميرون
 

بنين
إسبانيا 

الكونغو 
 

ج
ساحل العا

 

فرنسا
 

غانا
غينيا 

ق 
العرا

 

ليبيا
ي 

مال
ب 
المغر

 

النيجر
طين 

فلس
 

طر
ق

السنغال 
السودان 
 

سوريا 
 

س
تون

 
ي

صل
;
البلد ا

 

2
0

9
 

3
5

 

8
 

9
 

2
 

1
 

1
 

4
 

3
 

2
 

1
 

1
 

3
 

9
 2

2
 

3
1

 

1
 2

0
 

1
 1

4
 

1
 1

0
 

3
0

العدد 
 

 ا;صلية والدولة المستوى حسب الموريتانية الجامعات في المسجلين نبا;جا الطLب :11 الجدول

 الجنسيات الخمسة اjكثر ط2ب في المؤسسات الموريتانية               

 ةالتوزيع حسب المؤسس �

المجموع
 

ي   القطاع العام القطاع الخاص 
ج أكاديم

سين 
هللا بن يا

جامعة عبد 
الجامعة اللبنانية الدولية الحرة 
ت 

جامعة القارا
صرية  

شنقيط الع
جامعة 

سانية
ب والعلوم اJن

كلية ا>دا
ب 

كلية الط
صادية 

كلية العلوم القانونية وا"قت
ت 

كلية العلوم والتقنيا
ي 

ي الجامع
المعھد المھن

ستقبلة 
سة الم

س
المؤ

 

 العدد 1 5 49 42 44 27 20 5 7 9 209
  المؤسسة حسب الموريتانية الجامعات في المسجلين اHجانب الطFب : :12 الجدول                                

   ة التي تستقبل أكبر عدد من الطLب ا;جانبالمؤسسات الخمس         

 

 حسب المستويالتوزيع  �

 1س ثاني 2س ثاني 3س ثاني 4س ثاني 1س ثالث
س 
 2أول

س 
 2ل 3ل 1م 2م 1أول

 1ل
 نةس
حضيرت

  ية
 توىالمس

 العدد 22 45 31 32 30 20 2 7 5 1 3 1 1

 المستقبلة والدولة المستوى حسب الموريتانية الجامعات في المسجلين ا;جانب الطLب :13 الجدول

 ط2با المستوى اjكثر 
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II .10 والجنس العمر حسب الموريتانيين الطلبة توزيع 

 
 

 مرالع المجموع اJناث

 سنة  19أقل من  273 108

 سنة19 543 217

 سنة20 1022 374

 سنة21 1664 555

 سنة22 2119 736

 سنة23 2409 725

 سنة24 2047 635

 سنة25 1980 563

 سنة26 1939 576

 سنة27 1454 430

 سنة28 1156 386

 سنة29 953 298

 سنة30 783 248

984 3115 
 30أكبر من 

 سنة 
 ددغير مح 375 86

 المجموع 21832 6921

 والجنس العمر حسب الموريتانيين الطلبة توزيع :14 الجدول

 

 
  :تعليق 

عام�ا ، و  24 عل�ىأعم�ارھم تزي�د  م�ن الط�Lب % 54أكث�ر م�ن   أن يب�ين السابق  الجدول إن

 المت�أخر صول لوا  العدة أسباب من بينھھي نتيجة ه الوضعية ھذو .عاما  28 تزيد على % 29

تكرار الفشل على مس�توى التعل�يم وكذلك  )ضعيفة ياالبكالور في ا*لتحاقنسبة (  للتعليم العالي 
 .العالي 
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III  .الداخلية الفعالية 
 

 الداخلية الفعالية مؤشرات لبعض تعريفات التالي لالجدو ليشم
 المؤشر طريقة الحساب التعريف الغرض

التعليمي  قياس أداء النظام
من حيث انتقال الطLب في 

فوج معين من صف ص 
إلي آخر و تأثيره علي 
الفعالية الداخلية للنظم 

  .التعليمية
ويشكل ھذا القياس مؤشرا 
رئيسيا لتحليل تدفق أفواج 

الطLب و توقع نسب 
تدفقھم من صف إلي آخر 
 .في إطار الدورة التعليمية

تعني عدد الطFب 
الملتحقين بصف ص، 

تثناء المعيدين منھم، باس
معبر عنه كنسبة مئوية 
من مجموع الملتحقين 

خFل  1– بصف ص
 .السنة الدراسية السابقة

 معدل  لترفيع  

  
ارتفاع معدل ا;نتقال يعبر 

 عن نسبة استبقاء مرتفعة

د الطFب تعني عد
الملتحقين بصف ص 
السنة س، باستثناء 

المعيدين منھم، معبر 
عنه كنسبة مئوية من 

مجموع الملتحقين بصف 
خFل السنة  1– ص

،  1-الدراسية س
 .باستثناء المعيدين منھم

���

×

  نتقالمعدل ا�

  

قياس مدى إعادة الط2ب 
للصفوف وتأثير ذلك على 

الفعالية الداخلية للنظام 
ويعتبر في الوقت  .التعليمي

عينه، من المؤشرات 
اjساسية لتحليل وإسقاط 
تدفق الط2ب من صف 

 Iخر ضمن الحلقة التعليمية

وتعني النسبة المئوية 
للطFب المقيدين في 

صف معّين من مرحلة 
عينة والذين تعليمية م

كانوا يتابعون ا لدراسة 
في الصف عينه السنة 

 .الدراسية السابقة

 نسبة اEعادة

يتم احتساب معدل ا;نقطاع 
حسب الصف الدراسي 

بحسم مجموع معدل الترفيع 
في  100ومعدل ا%عادة من

 دراسي معين عام

وتعني النسبة المئوية 
من الطFب الذين 

يتسربون من صف معين 
 .خFل سنة دراسية معينة

  100=نسبة ا*نقطاع+  نسبة ا?عادة+  نسبة الترفيع

 )نسبة ا?عادة+  نسبة الترفيع( ـ 100= نسبة التسرب

نسبة التسرب 
  أو اEنقطاع

 

 الداخلية الفعالية مؤشرات عضب تعريف :17الجدول                         

لخاصة بالمؤسس�ات الت�ي تت�وفر عل�ي المعطي�ات ا المؤشرات بعض حسابعلى نتائج  الجداول التالية تشتمل
 مع��دل  ا?ع��ادة، (TPE)مع��دل ا*نتق��ال  ،(TPA)مع��دل الترفي��ع  :ھ��ي المؤش��رات وھ��ذه. ھاالLزم��ة لحس��اب

(TR)المعيدين نسبةو(PR) و معدل التسرب(TA)  2013/2014 الدراسيةللسنة. 
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  قيم مؤشرات الفعالية الداخلية لبعض المؤسسات �
  

3أو س 3ل 2أو س 2ل  1أو س 1ل   

سبة ن
 ا%عادة

معدل  
 اJعادة

معدل 
 التسرب

نسبة 
 اJعادة

معدل  
 اJعادة

  معدل
 الترفيع

 معدل
 ا"نتقال

معدل 
 التسرب

نسبة 
 اJعادة

معدل  
 اJعادة

  معدل
 الترفيع

 معدل
لمؤسسةا ا"نتقال  

13% 16% -1% 11% 14% 87% 98% 12% 11% 26% 62% 70% 
كلية العلوم 
 والتقنيات

0% 68% 12% 0% 23% 65% 65% 24% 0% 20% 56% 56% 

كلية العلوم 
اEقتصادية و 

 القانونية

0% 0%   0% 0% 100% 100% 79% 0% 0% 21% 21% 
جامعة عبد d بن 

 ياسين

 جامعة القارات 27% 27% 0% 0% 73% 88% 88% 0% 0% 12% 0% 0%

0% 0%   0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 
GEU 

l’Académie 

0% 12% 3% 3% 0% 97% 100% 8% 5% 5% 87% 92% 

المعھد العالي 
للدراسات التقنية 

 بروصو

    0% 0% 0% 100% 100% 5% 0% 0% 95% 95% 

المدرسة الوطنية 
/ لpشغال العمومية
 سلك المھندسين

              29% 0% 0% 71% 71% 

المدرسة الوطنية 
/ لpشغال العمومية
 سلك تقني عالي

3% 41% 19% 6% 0% 81% 87% 30% 5,60% 16% 54% 57% 
المعھد المھني 

 الجامعي

1% 2% 5% 0% 13% 82% 82% 20% 0% 16% 54% 64% 

المعھد العالي 
للمحاسبة و إدارة 

 المؤسسات

              -13% 0% 0% 64% 100% 
المدرسة العليا 

 للتعليم

0% 0% 0 0% 0% 100% 100% 0 0% 0% 100% 100% 
المدرسة العليا 
 متعددة التقنيات

  
  

2س/ السلك اHول  1س/ السلك اHول   ةالتحضيري السنة   

معدل 
 التسرب

نسبة 
 ا%عادة

معدل 
 ا%عادة

  معدل
 الترفيع

 معدل
 ا;نتقال

معدل 
 التسرب

نسبة 
 ا%عادة

 عدلم
 ا%عادة

  معدل
 الترفيع

 معدل
 ا;نتقال

معدل 
 التسرب

نسبة 
 ا%عادة

معدل  
 ا%عادة

  معدل
 الترفيع

 معدل
 ا;نتقال

كلية 
 الطب

0% 0% 0% 100% 100% 8% 0% 0% 92% 92% 54 0 0 46% 46% 

3س/السلك الثاني 2س/السلك الثاني  1س/السلك الثاني   

معدل 
 التسرب

نسبة 
 ا%عادة

 معدل
دةا%عا  

  معدل
 الترفيع

 معدل
 ا;نتقال

معدل 
 التسرب

نسبة 
 ا%عادة

 معدل
 ا%عادة

  معدل
 الترفيع

 معدل
 ا;نتقال

معدل 
 التسرب

نسبة 
 ا%عادة

معدل  
 ا%عادة

  معدل
 الترفيع

 معدل
 ا;نتقال

0% 0% 0% 100% 100% 8% 0 0% 92% 92% 19% 0 0 81% 81% 

  
  قيم مؤشرات الفعالية الداخلية لبعض المؤسسات: 15 الجدول
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1.III الفعالية الداخلية معامل 
 

 2015-2014خريجي السنة الدراسية مسار  �

كلية العلوم 
 والتقنيات

المعھد العالي 
للتعليم 

 التكنولوجي

المعھد 
الجامعي 

 المھني

كلية 
 *الشريعة

كلية اIداب 
  *العربية

 السنة الدراسية المستوى

 مجموعال 62 137 103 81 724

 1ل
2012 -2013 

 
 المعيدين 20 30 1 6 82

 مجموعال 41 99 80 67 619

 2ل
2013 -2014 

 
 المعيدين 3 14 5 2 70

 مجموعال 38 85 69 73 648

 3ل
2014 -2015 

 
 المعيدين 6 25 4 8 111

 )2015- 2014(خريجي  32 60 54 67 349

 2015- 2014 الدراسية السنة خريجي مسار :16 الجدول

 2013-2012،  2012-2011بالسنوات  معطياتال تتعلق و جامعة العلوم ا?سLمية بلعيونكليات  )*( 
  2014-2013وخريجي السنة الجامعية  2013-2014، 
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 إعادة تكوين فوج �
كلية العلوم 
 والتقنيات

المعھد العالي 
 للتعليم التكنولوجي

معھد الجامعي ال
 المھني

 العدد 103 81 724
 1ل

2012 -2013 
 المعيدين 1 6 82  

 العدد 80 67 619
 2ل

2013 -2014 
 المعيدين 5 2 70  

 العدد 69 73 648
 3ل

2014 -2015 
 المعيدين 4 8 111  

 )2015-2014(خريجي  54 67 349

 معدل ا*نتقال 0,735 0,867 0,855
 2013- 2012 1ل

0,113 0,074 0,01 
النسبة المئوية 

 للمعدين
 معدل ا*نتقال 0,867 1 0,978

 2014- 2013 2ل
0,113 0,03 0,063 

النسبة المئوية 
 للمعدين

 معدل ا*نتقال 0,831 1,031 0,65
 2015- 2014 3ل

0,171 0,11 0,058 
النسبة المئوية 

 للمعدين
  إعادة تكوين الفوج

 جددالمسجلين ال 100 100 100
 2013- 2012 1ل

 المجموع الكلي 100,98 108 112,773

 المسجلين الجدد 73,529 86,667 85,514
 2014- 2013 2ل

 المجموع الكلي 78,431 89,333 96,417

 المسجلين الجدد 63,725 86,667 83,645
 2015- 2014 3ل

 المجموع الكلي 67,647 97,333 100,935

 )2015-2014(خريجي  52,9411765 89,3333333 54,3613707

 المستھلكة الطLب  –عدد سنوات   247 295 310

 الطLب  المفيدة –عدد سنوات  159 268 163

 الطLب  المستھلكة –عدد سنوات  237,3 273,3 269,2

 )CEI(معامل الفعالية الداخلية  0,6 0,9 0,5

1,9 1,1 1,6 CAD=1/CEI 
 فوج تكوين إعادة: 17 الجدول

  

AC  :طالب مستھلكة –سنوات عدد ال 
ATU : طالب مستھلكة نظريا –سنوات 

Achr  : طالب مستھلكة دون الرسوب –سنوات 
CEI  :الكفاءة الداخلية(  معامل الفعلية الداخلية( 

CAD   :معامل تثاقل النفقة 
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     1ل 2ل 3ل الخريجين 

 
2014/2015 2013/2014 2012/2013 

 
  

 
 TPE نسبة ا*نتقال  0,85 0,97 0,64

كلية العلوم 
 والتقنيات

 PRالنسبة المئوية للمعيدين   0,1 0,1 0,2
 مسار ا*ستبقاء 100 85,5 83,6 54

 
 المجموع 112,8 96,4 100,9

 
 TPE نسبة ا*نتقال  0,86 1 1

المعھد العالي 
 للتعليم التكنولوجي

 PRة للمعيدين  النسبة المئوي 0,1 0 0,1

 مسار ا*ستبقاء 100 86,7 86,7 89

 
 المجموع 108 89,3 97,3

 
 TPE نسبة ا*نتقال  0,735 0,86 0,83

المعھد الجامعي 
 المھني

 PRالنسبة المئوية للمعيدين   0 0,1 0,1

 مسار ا*ستبقاء 100 73,5 63,7 53

 
 المجموع 101 78,4 67,6

 
 TPE *نتقال نسبة ا 0,79 0,7 0,99

كلية الشريعة 
 )جامعة لعيون(

 PRالنسبة المئوية للمعيدين   0,2 0,2 0,3
 مسار ا*ستبقاء 100 79,4 56,1 56

 
 المجموع 128 96,5 79,4

 
 TPE نسبة ا*نتقال  0,904762 0,84211 1

كلية ا>داب 
 العربية

 )جامعة لعيون(

 PRالنسبة المئوية للمعيدين   0,3 0,1 0,2

 مسار ا*ستبقاء 100 90,5 76,2 76

 
 المجموع 147,6 97,6 90,5

 ا;ستبقاء مخطط: : 18 الجدول

 Profil de rétention: مسار ا*ستبقاء

 

 تعليق 
 الص�ف ا;ولف�ي  يدخلون ;ول م�رةطالب  100من  فوج مسار بمتابعة  مخطط ا*ستبقاءيحدد ھذا الجدول 

ال�ذي يس�تغرقه ل�ب اط -س�نواتالفعل�ي للع�دد التحدي�د  مم�ا يمك�ن م�ن، ا*نتق�ال، ا?ع�ادةقدمون وفق نسب ويت
  .طال�����ب واح�����دة-وتحس�����ب ك�����ل س�����نة دراس�����ية قض�����اھا طال�����ب ف�����ي ص�����ف م�����ا بس�����نة. الخريج�����ون

 طالب�ا س�يتجاوزون إل�ى  85ف�إن ، وفق�ا للنس�ب الم�ذكورة أع�Lهف. التقنيrاتكلية العلrوم و خذ مثا* على ذلكنأ
ف��ي الظ��روف  والص��ف ا;ول طال��ب ي��دخلون للم��رة ا;ول��ى ف��ي  100م��ن  ف��وج  مك��ون م��ن  ص��ف الث��انيال

الص�ف المستجدين السنة الماضية ف�ي طالبا  85الثالث من ضمن ال  الصفطالبا إلى   84السابقة سيتجاوز 
  .خريجا من الفوج السابق 54سوف يتخرج في نفس الظروف الثاني في حين 

  
أي أن الطLب الجدد يمثلون  ) 2013-2012السنة الدراس�ية  ا;ول للصف % 11.3( المئوية للمعيدينب نسالباعتبار  

طالبا  96الكلي  العدديكون و بنفس الطريقة س السنة ا*ولى.في طالبا 113الكلي  ولذلك سيكون العدد  % 88.7

طالب�ا  101الكل�ي الثال�ث  وس�وف يك�ون ع�دد ط�Lب الص�ف  .2014-2013في الص�ف الث�اني الس�نة الدراس�ية 

 .2015-2014في نھاية العام  طالبا 54في حين سيتخرج  2015-2014السنة الدراسية 
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 1.III 1 .لب ومعامل الفعالية الداخليةاط -سنوات 

 

لحس��اب معام��ل ) مخطط��ات ا*س��تبقاء(الت��الي يلخ��ص بع��ض المعطي��ات الض��رورية  الج��دول
الت�ي تت�وفر عنھ�ا معلوم�ات ت المؤسس�ال�بعض  ينخ�ريجلاكلف�ة حساب الكفاءة الداخلية وبالتالي 

  ، كافية
 

معامل الكفاءة 
 الداخلية

 - سنواتعدد 
 الفعلية طالب

 بدون المعيدين

 طالب - سنواتعدد 
 المفيدة نظريا

 - سنواتعدد 
 الفعلية طالب

   نوالخريج

 كلية العلوم والتقنيات 54,4 310 163 269,2 0,53

0,91 273,3 268 295 89,3 
المعھد العالي للتعليم 

 التكنولوجي

0,64 237 159 247 52,9 
المعھد الجامعي 

 المھني

 *كلية الشريعة 56,1 304 168 236 0,55

 *كلية ا>داب العربية 76,2 336 229 267 0,68

 الداخلية الفاعلية ومعامل ا;ستبقاء مخططات: 19 الجدول
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 .2. 1.III  تكلفة الخريجين 
 

 يستعرض بعض المؤشرات المتعلقة بمعامل الفاعلية الداخلية الجدول التالي

 المؤشر التعريف  طريقة الحساب التعليق

إن حساب معامل الفاعلية 
 عدد خسارة فييحدد الاخلية الد

ومنه ( السنوات طالب 
طالب –التكاليف ;ن السنوات 

ممولة من طرف النظام 
) العمومي أو الخصوصي

الناتجة عن ا?عادة والتسرب 
 . مفيدة نظرياالبالنسبة للسنوات 

 : � السنوات المفيدة نظريا �

  :  سنوات طالب مستھلكة  ��

 �ℎ�  : السنوات المستھلكة
 خارج ا?عادة

ھو نسبة عدد السنوات 
طالب المفيدة نظريا لتكوين 
عدد ما من الخريجين وعدد 

السنوات طالب مستھلكة 
Lفع.  

 

  معامل الفعالية الداخلية  
CEI 

ھذه النسب صورة عن  تعطي
وبالتالي  درجة عدم الفعالية

 المترتبة علىالخسارة 
ات ا*ضطرابات في مسار

الطLب نتيجة التسرب أو 
 .ا?عادة

 

 

 "معامل الفعالية الداخلية   
)    خارج ا?عادة" (التسرب

Aband  CEI   

 

 "معامل الفعالية الداخلية   
 )خارج التسرب"   (ا?عادة 

  Red  CEI  

  الداخلية الفاعلية بمعامل المتعلقة المؤشرات بعض: 20 الجدول

  )Red CEI ،  CADو  CEIAb   و CEI (: ، معامل تثاقل النفقة  معامLت الكفاءة الداخلية:يبين الجدول التالي 

 

الخريج  كلفة
)CU*CAD(  

  الوحدة كلفة
CU 

معامل تثاقل 
  CAD النفقة 

معامل الكفاءة 
-الداخلية

  يدينالمع
Red CEI 

معامل الكفاءة 
 -الداخلية

 المختفون
CEIAb 

معامل الكفاءة 
 CEI الداخلية

  

1 351 723 711433 1,9 0,87 0,61 0,53 
كلية العلوم 

 والتقنيات

2 415 665 2 196 059 1,1 0,93 0,98 0,91 
المعھد العالي 

 للتعليم التكنولوجي

1 109 835 711433 1,56 0,96 0,67 0,64 
ھد الجامعي المع

 المھني

 كلية الشريعة 0,55 0,71 0,77 1,81 760870 175 377 1

1 118 479 760870 1,47 0,79 0,86 0,68 
كلية ا>داب 

 العربية

 الليصانص شھادات تكلفة: 21 الجدول
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3.1.III   المطلوبة لتكوين خريج طالب –دد سنوات ع 

  
طالب المھدورة بسبب ا%عادة  –للمعيدين تمكننا من حساب عدد سنوات إن النسب المئوية 

  :وكذلك التسرب كما ھو مبين في الجدول التالي بالنسبة لكلية العلوم والتقنيات مث2
 

 1ل 2ل 3ل نوالخريج
  

2014/2015 2014/2015 2013/2014 2012/2013 

 )%(نسبة ا*ستبقاء  100 85,5 83,6 54,4

 )%(ن والراسب 11,33 11,31 17,13  

 طالب-عدد السنوات   113 96 101  

  خريج لتكوين الFزمة طالب – السنوات :22 الجدول

لمؤسسات الذي استغرقه خريجو بعض  اطالب الفعلية  -إن الجدول السابق يبين عدد سنوات
   : 2015-2014لسنة 

 خريجا ھو 54الذي استغرقه طالب  -سنوات الفعلي لل عددال : كلية العلوم والتقنيات �
مقارنة مع نظرا لظواھر التسرب وا?عادة طالب  –سنة  310 =  101+ 96+ 113

 ؛162 =)3 × 54(طالب المفيدة نظريا  –عدد سنوات 
 

 89الذي استغرقه طالب  - سنوات الفعلي لل عددال :لمعھد العالي للتعليم التكنولوجيا �
نظرا لظواھر التسرب وا?عادة طالب  –سنة   294=  97+ 89+ 108 خريجا ھو
 ؛267=  )3 × 89( طالب المفيدة نظريا –عدد سنوات  مقارنة مع

 
 خريجا ھو 53الذي استغرقه طالب  -سنوات الفعلي لل عددال :للمعھد الجامعي المھني �

ع مقارنة منظرا لظواھر التسرب وا?عادة طالب   –سنة  247=  68+ 78+ 101
 ؛ 159= )3 × 53(طالب المفيدة نظريا   –عدد سنوات 

 
طالب  - سنوات الفعلي لل عددال :كلية اللغة العربية في جامعة العلوم اEسFمية بلعيون �

نظرا لظواھر التسرب وا?عادة طالب   –سنة   337 خريجا ھو 76الذي استغرقه 
 ؛248 = )3 × 76(طالب المفيدة نظريا   –مقارنة مع عدد سنوات 
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الذي طالب  -سنوات الفعلي لل عددال :في جامعة العلوم اEسFمية بلعيون كلية الشريعة �
مقارنة نظرا لظواھر التسرب وا?عادة طالب   –سنة  304 خريجا ھو 56استغرقه 

  .)3×  56= (168طالب المفيدة نظريا  –مع عدد سنوات 
  

4.1.III   معامل الكفاءة الداخلية 

  
ت المتعلقة بمسارات الطLب تمكن من تقييم الفاعلية الداخلية بالنسبة إن معرفة المعطيا

للمختلف الشعب كما تمكن من تحديد ا;سباب الرئيسية لتعثر المسارات من أجل 
  . تصحيحھا في الوقت المناسب

ية، فإنھا المالية والتربو لLعتباراتأھمية الفعالية الداخلية للتعليم العالي  فبا?ضافة إلى 
طي صورة معبرة عن التوجه وكذلك عن مردودية التكوين على الرغم مما سبق إ* تع

  . أنه من النادر التطرق لھا
الشعب عدة عناصر تساعد على تحديد قواعد /كما تعطي الفعالية الداخلية للمؤسسات

  .ا?صLحات المستقبلية
أي (لمھدورة طالب ا-الية الداخلية يمكن من تحديد عدد سنواتاب معامل الفعسإن ح

بسبب ) طالب ممولة من طرف النظام عام او خاص  -ھدر الموارد ، *ن السنوات
  .1طالب المفيدة نظريا  –ظواھر ا?عادة والتسرب بالنسبة للسنوات 

  
 معامLت الكفاءة الداخلية لبعض المؤسسات) 20(يبين الجدول 

 والتقنياتكلية العلوم  �
ھو  2015- 2014خريجي السنة الجامعية لالليصانص إن معامل الكفاءة الداخلية لمرحلة 

 = CEI) الفعليةطالب - سنواتإلى عدد نظريا المفيدة طالب -سنواتنسبة عدد وھو  53%
ATU / AC = 162 / 310 = 0,53)   لكنھا  الكفاءة الداخلية متوسطةمما يدل على أن

   .مكلفة
  

 = CEI Ab) تسرب-لكفاءة الداخليةمعامل ا : حساب معامLت الكفاءة الداخلية بينما يبين
ATU/ AChR = 162/269=0.6)    

 بدون اعتبار ا?جماليةطالب -من السنوات %60طالب المفيدة نظريا تمثل  -أن السنوات
). 0،6-1( %40شكل لوحده تكلفة إضافية  تمثل ي  وبالتالي فإن التسرب  ا?عادةسنوات 
 = CEI Red = AChR / AC)ة إعاد-معامل الكفاءة الداخلية يبين كذلك 

  .ا?عاداتطالب استخدمت بسبب - من سنوات% 13أن  (0.87=269/310
  

التكلفة  × سنوات 3 ×1.95لخريج تساوي اتكلفة  نأ) CAD=1.95(كما يبين الجدول السابق 
التكلفة  × 3مقابل التكلفة السنوية للطالب ×  5.7أي أن تكلفة الخريج تساوي  السنوية للطالب

  .و تسربأالتي كان من المفترض نظريا أن تكون كافية إن لم يكن فيه إعادة للطالب السنوية 
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 للمعھد العالي للتعليم التكنولوجي �
 

ھو  2015- 2014خريجي السنة الجامعية لإن معامل الكفاءة الداخلية لمرحلة الليصانص 
 = CEI) الفعليةطالب - سنواتإلى عدد نظريا المفيدة طالب -سنواتعدد   وھو نسبة 91%

ATU / AC = 268 / 295 = 0,91)  جيدة ةوھي مرد ودي .  
  

 = CEI Ab) تسرب-معامل الكفاءة الداخلية : حساب معامLت الكفاءة الداخلية بينما يبين
ATU/ AChR = 268/273.3=0.98)    

 بدون اعتبار ا?جماليةطالب -من السنوات% 98طالب المفيدة نظريا تمثل  -أن السنوات
 ). 0.98-1% (2شكل لوحده تكلفة إضافية  تمثل يوبالتالي فإن التسرب    عادةسنوات ا?

 = CEI Red = AChR / AC)ة إعاد-معامل الكفاءة الداخلية يبين كذلك 
  .ا?عاداتطالب استخدمت بسبب -من سنوات% 7أن  (0.93=273.3/295

  
أي  ة السنوية للطالبالتكلف × سنوات 3 ×.11تساوي  ) CAD=.11( لخريجاتكلفة  في حين أن

التكلفة السنوية للطالب التي  × 3التكلفة السنوية للطالب مقابل ×  3.3أن تكلفة الخريج تساوي 
  .و تسربأكان من المفترض نظريا أن تكون كافية إن لم يكن فيه إعادة 

 

 

 الجامعي المھني للمعھد �
 

ھو  2015- 2014امعية خريجي السنة الجلإن معامل الكفاءة الداخلية لمرحلة الليصانص 
  .جيدةوھي قيمة  64%
طالب المفيدة نظريا تمثل  -أن السنواتأي   0.67 فھو تسرب- معامل الكفاءة الداخلية  أما

وبالتالي فإن التسرب    سنوات ا?عادة بدون اعتبار ا?جماليةطالب - من السنوات% 67
  .%33شكل لوحده تكلفة إضافية  تمثل ي

طالب - من سنوات% 4أن  0.96 التي ھي ةإعاد- الكفاءة الداخليةمعامل  تبين قيمة كذلك 
  .ا?عاداتاستخدمت بسبب 

  
 × 3مقابل  التكلفة السنوية للطالب × 4.6تساوي ) CAD=1.56( لخريجاتكلفة في حين أن 

التكلفة السنوية للطالب التي كان من المفترض نظريا أن تكون كافية إن لم يكن فيه إعادة 
  .و تسربأ

 
 )جامعة لعيون للعلوم اEسFمية(الشريعة  كلية �

  .معامل الكفاءة الداخلية  وھي قيمة متوسطةي ھ% 55 بنفس الطريقة السابقة نLحظ أن
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ة إعاد-قيمة  معامل الكفاءة الداخليةكذلك و 0.71فھو  تسرب-أما معامل الكفاءة الداخلية
  0.77التي ھي 

التكلفة  × 3مقابل  ة السنوية للطالبالتكلف × 5.43تساوي  لخريجاتكلفة في حين أن 
السنوية للطالب التي كان من المفترض نظريا أن تكون كافية إن لم يكن فيه إعادة و 

 .تسرب

  
 )جامعة لعيون للعلوم اEسFمية(كلية اللغة العربية  �

 
  .وھي قيمة حسنة %68ھو إن معامل الكفاءة الداخلية بالنسبة لھذه الكلية ف

 0.79ة ھي إعاد-معامل الكفاءة الداخلية و  0.86فھو  تسرب-الداخلية أما معامل الكفاءة
  .ا?عاداتطالب استخدمت بسبب - من سنوات% 21أن 

 × 3مقابل  التكلفة السنوية للطالب × 4.41لخريج تساوي اتكلفة  كما يبين الجدول أن
كن فيه إعادة التكلفة السنوية للطالب التي كان من المفترض نظريا أن تكون كافية إن لم ي

 .و تسربأ
 
 

5.1.III   ا�عتبارات المالية  
 
فبا%ضRافة إلRى ا%عتبRارات التربويRة المRذكورة ، 1والقطRاع انتقRائي سRلفا *مقابلة القطاع المفتوحب

آنفا يقارن ا;قتصاديون بشكل مباشر كلفة الخريج التي تضRع فRي ا%عتبRار فRي آن واحRد الفعاليRة 
لقطاع ا%نتقائي بفعل التصفيات ما قبل الدخول التي يخضRع لھRا ط2Rب افضل بالنسبة ل( الداخلية 

أقل تكلفة في القطاع المفتRوح نتيجRة لكثRرة أعRداد ط2Rب ھRذا ( و كلفة دراسة طالب ) ھذا القطاع
فعلRى سRبيل المثRال مRدارس المھندسRين تعتبRر أكثRر مRن ) القطاع خصوصRا فRي السRنوات اjوائRل

   .حيث الكلفة السنوية للطالب
  
مباشر عن�د ال�دخول  بشكللتصفيات طLبھا  يخضع مجموع المؤسسات التي * " القطاع المفتوح"ب نعني* 
فيعنRي فRي المقابRل " نتقRائي سRلفاا;القطRاع "أم�ا). الش�ھادة الض�رورية ل�دخول التعل�يم الع�الي  باس�تثناء(

إض��افة إل��ى )  ...مRRن خ2RRل مسRRابقات أو مقRRب2ت(قبRRل الRRدخول  يخض��ع  طLبھ��ا لتص��فياتمؤسسRRات 
وھو أن بعض المترشحين يتم (إن إجراء تصفية سلفا له أثر مباشر . الشھادة الضرورية لولوج التعليم العالي

 ).أن لھم حظوظ في ا*ختيار يرونتصفية ذاتية للطLب الذين * ( وأثر غير مباشر) إقصاءھم
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  الداخلية الناتجة عن الفعلية  المالية التأثيرات 
  تالي يقدم المعلومات ذات الصلة بالفعالية الداخلية لبعض المؤسساتالجدول ال

 لخريجاكلفة 
 Coût diplômé  

 )CU/CEI( 

معامل تثاقل اEنفاق 
)CAD( 

معامل الكفاءة 
  )CEI(   الداخلية

الكلفة السنوية 
  )CU(للطالب 

  المؤسسة 

 كلية العلوم والتقنيات 711433 0,53 1,9 723 351 1

 المعھد العالي للتعليم التكنولوجي 059 196 2 0,91 1,1 665 415 2

 المعھد الجامعي المھني 711433 0,64 1,56 835 109 1

 )جامعة لعيون(كلية الشريعة  760870 0,55 1,81 175 377 1

جامعة (كلية ا>داب العربية   760870 0,68 1,47 479 118 1
 )لعيون

  الداخلية الفعالية عن الناتجة المالية لتأثيراتا :23 الجدول

في معامل تثاقل ا?نفاق في مدة الدراسة النظرية CU التكلفة ا?جمالية للتخرج ھي ناتج   تعتبر
  . خريجكل التكلفة ا?ضافية التي يلزم صرفھا من أجل ) 1-معامل تثاقل ا?نفاق ( يمثلبينما 

  

 خFصة

 ،إضافيةولكن أيضا  وبصفة التكوين  مختلف طرق معلومات عن فقط  يعطي تحليل الكفاءة الداخلية *إن 
  .عن مسلكيات الطLبفإنه يعطي معلومات 

الطل�ب عل�ى المرتبط�ة ب ص�عوباتلعل�ى ا ةطبيعي� تعطي حل�و*ا*قتصادية الخاصة بالتعليم *  إن النظريات 
  .المجتمع إلى حد كبيريتحملھا تكاليف التعليم  كون عندما ت خاصةالتعليم، 

صعوبات التكيف تؤدي إن انخفاض آمال بعض الطLب من المكاسب التي تتيحھا سوق العمل با?ضافة إلى 
بھم إلى تخفيض مدة الدراسة ويتجلى ھذا بالتأكيد بتراج�ع كبي�ر عل�ى مس�توى الفعالي�ة الداخلي�ة للدراس�ة مم�ا 

  .لدراسةايشكل إشارة انذار حول تكيف الطLب مع تطور محددات مردودية 
 

  6.1.III    للخريجين ةالتقريبيالكلفة 

المعيدين ، خصوصا 2015- 2014بمسار خريجي المتعلقة لنقص المعلومات نظرا 

معامل  ، اتبعنا طريقة تقريبية لحساب) 2014-2013و 2013- 2012بيانات (والمتسربين 

خريجو لتي قضاھا ا مجموع السنواتنعتبر أن في ھذه الطريقة . )CEIbis(الكفاءة الداخلية 

طالب التي قضاھا ھذا الفوج بغض النظر عن -ھي إجمالي عدد سنوات( 2015- 2014

 2015- 2014 نخريجيھؤ*ء الوھذا يسمح لنا بتقدير كلفة ). المنقطعين و مساراتھم

 

 

 

 



 

        39 

 

            2015    - - - - 2014        السنة الجامعية السنة الجامعية السنة الجامعية السنة الجامعية      لتعليم العاليلتعليم العاليلتعليم العاليلتعليم العالياااا    قيادةقيادةقيادةقيادة    حةحةحةحةلولولولو

الفترة 
 المتوسطة
 للخريج

1/CEI-
1=AG/A

U 
  

معامل 
الكفاءة 
الداخلية 

CEIbiss=
AU/AC 

  

 المؤسسة  قبل التخرجحسب السنوات التي قضوھا في المؤسسة  عدد الخريجين  

   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 المجموع

3,9 23% 77% 482 0 0 0 0 0 0 2 3 35 82 
13
3 

227 0 
كلية ا>داب 

والعلوم 
 اJنسانية

3,8 20% 80% 844 1 1 1 1 2 1 4 15 46 
11
8 

13
0 

524   
كلية العلوم 

القانونية 
 تصاديةوا"ق

3,7 19% 81% 349           1 1 4 13 53 72 205   
كلية العلوم 

 والتقنيات

3,3 8% 92% 260                   13 45 198 4 

المعھد 
العالي 

للمحاسبة 
وإدارة 

 المؤسسات

3,2 5% 95% 67                     11 56   

المعھد 
العالي 
للتعليم 

 التكنولوجي

3 0% 100% 54                       54   
المعھد 

الجامعي 
 المھني

3,7 18% 82% 2056 1 1 1 1 2 2 7 22 94 
26

6 

39

1 
 المجموع 4 1264

  CEIBISS:24 الجدول

 

AU  نظريا المفيدة طالب -سنواتعدد تعني  

AC  التي قضاھا الخريجون الفعليةطالب -سنواتإجمالي عدد تعني  

AG المھدورة بفعل ا?عادة و الرسوب طالب-سنواتدد تعني ع 

 كلية ا>داب والعلوم ا?نسانية �
  1464=3×482= نظرياالمفيدة طالب -سنواتعدد 

التي قضاھا  الفعليةطالب -سنواتإجمالي عدد 
  1870=2×8+3×7+35×6+82×5+133×4+227×3=الخريجون

 424=1446- 1870=المھدورة بفعل ا?عادة و الرسوب طالب-سنواتعدد 
  

=     )  CEI(   عامل الكفاءة الداخلية.
عدد سنوات  �طالب المفيدة نظريا

 عدد سنوات�طالب�الفعلية   التي   قضاھا الخريجون
  =

����

����
  =0.773  

  

�

���
   1- =   AG/AU=424/ 1870=0,226 
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 تكلفة الخريج
(CU/CEI(= 
CAD*CU 

 تكلفة الوحدة
1=AG/AU 

 492 313 455 

407 492 313 455 

853 720 711 433 

227 307 206 643 

2 415 665 2 196 059 

711 433 711 433 

 

لخريجي السنة الجديد ن معامل الكفاءة الداخلية لمرحلة الليصانص 

إجمالي إلى نظريا المفيدة طالب 

(CEI = ATU/AC= 1446/1870= 0,773  

  المنقطعون في المؤسسة 

التكلفة  × سنوات 3 × 1.3لخريج تساوي 
التكلفة  × 3ية للطالب مقابل 
  .و تسربأالسنوية للطالب التي كان من المفترض نظريا أن تكون كافية إن لم يكن فيه إعادة 

  .بنفس الطريقة يمكن حساب وتحليل كلفة الخريج لكل المؤسسات ا;خرى

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

كلية ا>داب والعلوم 
ا?نسانية

407 492
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1/CEI-
1=AG/AU

  قل اEنفاقمعامل تثا
CADbiss=1/CEI 

 معامل الكفاءة الداخلية
CEIbiss=AU/AC 

23% 1,3  

20% 1,3  

19% 1,2  

8% 1,1  

5% 1,1  

0% 1 100% 

  الخريج

)2( 

 )مثال( ا2داب والعلوم اEنسانية

ن معامل الكفاءة الداخلية لمرحلة الليصانص في الجدول السابق نLحظ أ

طالب - سنواتوھو نسبة عدد  %77ھو  2015

(ATU/AC= 1446/1870= 0,773التي قضاھا الخريجون  يةالفعل

المنقطعون في المؤسسة التي قضاھا طالب - سنواتعدد 

لخريج تساوي اتكلفة  أن) CAD=1,293(كما يبين الجدول السابق 
ية للطالب مقابل التكلفة السنو× 3.9أي أن تكلفة الخريج تساوي 

السنوية للطالب التي كان من المفترض نظريا أن تكون كافية إن لم يكن فيه إعادة 
بنفس الطريقة يمكن حساب وتحليل كلفة الخريج لكل المؤسسات ا;خرى

كلية ا>داب والعلوم 
ا?نسانية

كلية العلوم القانونية 
وا*قتصادية

كلية العلوم 
والتقنيات

المعھد العالي 
للمحاسبة وإدارة 

المؤسسات

المعھد العالي للتعليم 
التكنولوجي

407 492 407 492

853 720

227 307

2 415 665

كلفة الخريج

 

قيادةقيادةقيادةقيادة    حةحةحةحةلولولولو

معامل الكفاءة الداخلية
CEIbiss=AU/AC

 المؤسسة

كلية ا>داب والعلوم  77%
 اJنسانية

كلية العلوم القانونية  80%
 وا"قتصادية

 كلية العلوم والتقنيات 81%
المعھد العالي  92%

للمحاسبة وإدارة 
 المؤسسات

المعھد العالي للتعليم  95%
 التكنولوجي

100% المعھد الجامعي 
 المھني
الخريج وتكلفة CEIBISS : 25 الجدول

 
( الخريج تكلفة :6 البياني الرسم

ا2داب والعلوم اEنسانيةكلية  �

في الجدول السابق نLحظ أ

2015-2014الجامعية 

الفعلطالب -سنواتعدد 

عدد بغض النظر عن 

كما يبين الجدول السابق 
أي أن تكلفة الخريج تساوي  السنوية للطالب

السنوية للطالب التي كان من المفترض نظريا أن تكون كافية إن لم يكن فيه إعادة 
بنفس الطريقة يمكن حساب وتحليل كلفة الخريج لكل المؤسسات ا;خرى

المعھد العالي للتعليم  المعھد الجامعي 
المھني

2 415 665

711 433

تكلفة 
الخريج
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7.1.III  ب الحاصلين على شھادة الليالمئوية  النسبةFلصانص للطFسنوات 3 خ  
 

 

 العدد اEجمالي للخريجين المئوية النسبة 
ثFث  خFلعدد الخريجين 

 سنوات

 كلية ا>داب والعلوم اJنسانية 227 482 47%

كلية العلوم القانونية  524 844 62%
 وا"قتصادية

 كلية العلوم والتقنيات 205 349 59%

المعھد العالي للمحاسبة وإدارة  198 260 76%
 المؤسسات

د العالي للتعليم المعھ 56 67 84%
 التكنولوجي

 المعھد الجامعي المھني 54 54 100%
 المجموع 1264 2056 61%

 سنوات 3 في عليھا الحصول تم التي للصانص  المئوية النسبة :26 الجدول

 

8.1.III  بالنسبة المئويةFلالماستر الحاصلين على شھادة  للطFسنتين خ 

 

 مئوية النسبة ال
العدد ا?جمالي 

 للخريجين

عدد الخريجين في 
 سنتين

 

11% 62 7 
كلية ا2داب والعلوم 

 اEنسانية

0% 35 0 
كلية العلوم القانونية 

 وا�قتصادية

 المجموع 7 97 7,2%
  سنتين في عليھا الحصول تم التي الماستر  المئوية النسبة :27 الجدول

  

 

 

 

  

 



 

        42 

 

            2015    - - - - 2014        السنة الجامعية السنة الجامعية السنة الجامعية السنة الجامعية      لتعليم العاليلتعليم العاليلتعليم العاليلتعليم العالياااا    قيادةقيادةقيادةقيادة    حةحةحةحةلولولولو

9.1.III  ب التعليم العالي المسجلين في تكوينات مھنية أوFتقنية النسبة المئوية لط  
 

 النسبة المئوية

عدد المسجلين في 
التعليم المھني أو 

 التقني

 المؤسسة عدد المسجلين

   المجموع ا?ناث المجموع ا?ناث المجموع ا?ناث

 جامعة نواكشوط 9183 3235 264 111 2,9 3,43

 جامعة العلوم والتكنلوجيا والطب 3958 1261 937 320 23,7 25,37

 جامعة العيون ا?سLمية  625 154     0 0

 المدرسة العليا للتعليم 538 77     0 0

 مدرسة المعادن الموريتانية 79 14     0 0

 المدرسة العليا متعددة التقنيات 156 18 157 18 100,64 100

 ة لMشغال العموميةالمدرسة الوطني 98 4     0 0

 المعھد العالي للتعليم التقني بروصو 204 11 204 11 100 100

100 100 540 1087 540 1087 
المعھد العالي للمحاسبة وتسيير 

 المؤسسات

0 0 
    

1156 3819 
المعھد العالي للدراسات و البحوث 

 ا?سLمية

 المعھد العالي للدراسات الفنية 115 16 115 16 100 100
  

 تقنية أو مھنية تكوينات في المسجلين العالي التعليم لطFب المئوية النسبة :28 الجدول

10.1.III عدد الشعب المھنية والتقنية 

 

 التكوين المھني

 مھندس
تقني 
 عالي

 الليصانص الماستر

 المعھد العالي للدراسات الفنية     5  

 عليا للتعليمالمدرسة ال       3

 كلية ا>داب والعلوم ا?نسانية 4      

 كلية العلوم القانونية وا*قتصادية   3    

 كلية العلوم والتقنيات 11 8    

      15 
المعھد العالي للمحاسبة وتسيير 

 المؤسسات

      10 
المعھد العالي للتعليم التقني 

 بروصو

 المعھد الجامعي المھني  3      

 المجموع 43 11 5 3

 والتقنية المھنية الشعب عدد  :29 الجدول
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IV شخاص المدرسين وغير المدرسينHا 
 

 

IV.1. توزيع المدرسين حسب الفئة العمرية والنوع 
 

 المجال العمري النوع عدد المدرسين

 المجموع 2

 اJناث 0

 المجموع 5

 اJناث 2

 المجموع 19

 اJناث 2

 المجموع 54

 اJناث 5

 المجموع 79

 اJناث 8

 المجموع 149

 اJناث 8

 المجموع 149

 اJناث 6

 المجموع 142

 اJناث 4

 المجموع 45

 اJناث 1

 جموعالم 5

 اJناث 0

 غير محدد المجموع 63
 اJناث 9

 المجموع المجموع 712
 اJناث 45

 والنوع العمرية الفئة حسب المدرسين توزيع  30 الجدول                                                           

 
 .مدرسا خL الخمس سنوات القادمة 45رسين في الوقت الذي سيتقاعد فيه مد 5خLل سنة، سيتقاعد : تعليق
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IV.2.   (*)  داريين حسبEشخاص اHالوظيفةتوزيع ا 
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توزيع ا0شخاص اJداريين حسب 
 المؤسسة

 المجموع      1 2 1 1 2     1 15 35 44   30 6   26 2   16   3 4 10     13 4 23 164
 ا%ناث                   3 8 7 20   29       1   7       1         8 67 نواكشوطرئاسة جامعة 

المركز الوطني للخدمات  المجموع              1 2   6 11 19 6   10     12     2 13 3 8     23 18 2   67
 ا%ناث               2     4 5 2   10                 8             23 الجامعية

كلية العلوم القانونية  المجموع              2     11 11 3     16 2   15 2         2       9 1 2 60
 ا%ناث                   3 6 6     23       1         8           2 38 وا;قتصادية

 المجموع    1     1 6 2   12 2 11 14 3   28 2   23 4   1     8 1     14   3 105
 ا%ناث                   2 4 2     15 2     1         2           1 25 والعلوم ا%نسانية اIدابكلية

 المجموع                    4 2 1 1   11 7 1 14 3   1   1 5     8 7 16   41
 ا%ناث                       4 1   9 4 1 6 1         5     4 1 5   25 كلية العلوم والتقنيات

 المجموع              1     1         2 1 1 1 10                 1 1   7

 ا%ناث                   1         2       1                       3 المعھد الجامعي المتخصص

 المجموع                    5   2     5 3   10 2               3 5     25
 ا%ناث                       2     5 2   1                 1       10 كلية الطب

المعھد العالي للمحاسبة و إدارة  المجموع          1 2 2 1       2     2 1 1 1 1 1               1     13
 ا%ناث                       1     2 1                             4 المؤسسات

 المجموع              1     2 2   7   7 4 1 6 8 8 2   2     2 9 1 1 28 30
 ا%ناث                     1   1   4 2       2           1 2     15 8 المدرسة العليا للتعليم

 المجموع                                                            27 0
 ا%ناث                                                             0 المعھدالعاليللتعليمالتقنيبروصو

المدرسة الوطنية ل�شغال  المجموع              2         1 5 1 2   2 3   1 4         2   4     16
 ا%ناث                           1 2                               3 ميةالعمو
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 الوظيفة حسب اEداريين اHشخاص توزيع :31 الجدول

جامعة نواكشوط، جامعة  :وھي تتعلق فقط بالمؤسسات التالية  .المعلومات ليست كاملة و* شاملة ولكنھا تعطي فكرة عن توزيع الموارد البشرية حسب الوظيفة)  (*
سبة وإدارة المؤسسات والمدرسة العليا لMساتذة، ، المركز الوطني للخدمات الجامعية، والمعھد العالي للمحا)بدون موظفين الرئاسة(العلوم والتكنولوجيا والطب 

 المدرسة الوطنية لMشغال العمومية،  كلية أصول الدين المركز العالي للدراسات التقنية
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 توزيع ا0شخاص اJداريين 

 حسب المؤسسة

 الدين أصول كلية المجموع 1     1    1                     3
 

 ا%ناث                               0

 للدراسات العالي المركز المجموع          1     1 1 1 2         1    6
 الفنية
 

 ا%ناث               1 1               2

 للدراسات العالي المعھد المجموع                              300 0
 اثا%ن                              110 0 ا%س2مية والبحوث 

 المجموع 1 1 1 2 3 10 13 3 12 34 52 77 66 1 114 27 7 113 32 10 26 13 9 27 11 4 44 73 25 383 537
 اJناث 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 23 27 24 1 102 12 1 7 5 2 7 0 0 23 1 1 7 1 5 136 208  عالمجمو
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V .الشراكة   

 1.V  جانب المHب اFالدراسة يدانحسب الجنسية وم سجلينالط 
 

المجموع
غير محدد 
 

سعودية
ال

 

الجزائر
الكاميرون 
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17 67   5         1   1 1 2 4 10 12   2   7   3 2 
ا2داب  

 والفنون

  42   1 2         1           13       1   3 21 
الصحة 

والحماية 
 جتماعيةا�

 العلوم    3   2       1 1             1           12 4

13 87 8 3   1 1 3 2 1     1 5 11 5 1 18 1 4 1 1 7 

العلوم 
, ا�جتماعية

التجارة 
 والقانون  

 التربية                                           1 1

 المجموع 30 10 1 14 1 20 1 31 22 9 3 1 1 2 3 4 1 1 2 9 8 209 35

  الدراسة ومجال الجنسية حسب المكتتبين اHجانب الطFب :32 الجدول

 

العلوم ا*جتماعية، وا;عمال التجارية والقانون ھو ا;كثر جاذبية   ميدانالجدول أعLه يبين أن تعليق إن 
  .ونالعلوم ا?نسانية والفن يليه ميدان للطLب ا;جانب، 

 

2.V أجنبيةوطنية أو دد ا�تفاقيات الموقعة مع مؤسسات تعليم عالي ع  

 

 مؤسسات وطنية  مؤسسات خارجية المجموع

 كلية ا2داب و العلوم اEنسانية   3 3

 كلية العلوم القانونية و ا�قتصادية      

 المعھد المھني الجامعي 1 1 2

 كلية العلوم والتقنيات  3 10 13

 المدرسة العليا للتعليم   11 11

 مدرسة المعادن الموريتانية 1 13 14

 جامعة شنقيط العصرية   14 14

 جامعة القارات   6 6

 جامعة عبد d بن ياسين 1 11 12

الموقعة مع +  3  

 الجامعة ا;م
 جامعة لبنان الدولية الحرة 1

  العالي للتعليم أجنبية أو وطنية مؤسسات مع وقعةالم ا�تفاقيات عدد:33 الجدول
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 VI   الخدمات الجامعية 
 

VI.1. عاناتالمستفيدين من المنح واE 

VI.1.a. م و خ ج(الجامعية  للخدمات المركز الوطني المستفيدين عن طريق( 

 

 الممنوحين

 المجموع اEناث  غ م اEناثنسبة 

32% 50 1970 6104 
  ج خ و م ممنوحين :34 الجدول                                                                            

 

 المستفيدون من المساعدات ا"جتماعية

 نسبة ا%ناث عدد طلبات المساعدة معدل ا;ستجابة 
غ 
 م

 المجموع  ا%ناث 

98% 1957 40% 3 761 1913 
 ج خ و م طريق عن  مساعدات :35 لجدولا                            

 

b.1.VI   الجامعية للخدمات المركز الوطني من مؤسسات غير  نالمستفيديا2خرين  
  

نسبة 
 ا%ناث

 منھم إناث
ن وو المستفيد الممنوحونمجموع 

 من المساعدات ا;جتماعية
 المدرسة العليا للتعليم 538 77 14%

 مدرسة المعادن الموريتانية 79 14 18%

 المدرسة الوطنية لpشغال العمومية 98 4 4%

 المدرسة العليا متعددة التقنيات 142 18 13%

 المعھد العالي للدراسات الفنية 115 16 14%

NR NR 460  ميةFسEجامعة العيون ا 

 المعھد العالي للتعليم التقني بروصو 202 11 5%

NR NR 960 ميةالمعھد العFسEالي للدراسات و البحوث ا 
 ج خ و م المستفيدين غير من ا2خرين :36 الجدول                
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 2.VI  يواءEا 

 a.2.VI   الجامعية للخدمات المركز الوطني يقرعن طالمستفيدين 

Nombre de 
cités  السكنعدد طلبات  عدد القاطنين  )عدد ا;سرة(السعة 

1 96 71 4776 
  الجامعية للخدمات الوطني المركز طريق عن المستفيدين :37 الجدول

  

b.2.VI  الجامعية للخدمات المركز الوطني من مؤسسات غير متفيدين خرينآ 

 عدد القاطنين  )عدد اjسرة(السعة 
عدد طلبات 

 السكن
Nombre de 

cités 
 المؤسسة

 المعھد العالي للتعليم التقني بروصو 1 204 204 204

 مدرسة المعادن الموريتانية 1 79 79 79

 المدرسة العليا متعددة التقنيات 2 156 156 157
  الجامعية للخدمات الوطني المركز غير مؤسسات من آخرين آخرين :38 الجدول

  

3.VI طعامEا 

a.3.VI  الجامعية للخدمات وطنيالمركز ال خدمة 

ط2ب في / نسبة الوجبات 
 السنة

عدد الط2ب المستفيدين من 
 المطاعم

العدد السنوي لوجبات الطعام 
 المقدمة

 عدد المطاعم

    113817 2 

 الجامعية للخدمات الوطني المركز خدمة:39 الجدول

 

b.3.VI   الجامعية للخدمات المركز الوطني من مؤسسات غير مستفيدين  آخرين 

/ نسبة الوجبات 
 ط2ب في السنة

عدد الط2ب 
 المستفيدين من المطاعم

العدد السنوي لوجبات 
 الطعام المقدمة

عدد 
 المطاعم

 المعھد العالي للتعليم التقني بروصو   *60598 204   

 المدرسة العليا متعددة التقنيات        
 المعادن الموريتانيةمدرسة  1 25410 79 322

 الجامعية للخدمات الوطني المركز غير مؤسسات من  مستفيدين آخرين :40 الجدول                       

 )2015فبراير  – 2014أشھر اكتوبر 5يخص الرقم ) (*(

 

4.VI   النقل الجامعي 

 الجامعية للخدمات المركز الوطنيخدمة 

 

 لةدعم الدو
مساھمة 
 الطالب

عدد مقاعد 
 الحاف2ت

عدد 
 الحاف2ت

260 000 000 50 95 40 
 الجامعية للخدمات الوطني المركز :41 الجدول                                                        

 



 

        49 

 

            2015    - - - - 2014        السنة الجامعية السنة الجامعية السنة الجامعية السنة الجامعية      لتعليم العاليلتعليم العاليلتعليم العاليلتعليم العالياااا    قيادةقيادةقيادةقيادة    حةحةحةحةلولولولو

VII  مواءمة التكوين والكفاءة الخارجية 

 

بين مخرجات التكوين   في التعليم العالي واحتياجات اقتصاديات الدول ا;فريقية بشكل عام، ھناك فجوة 
 .الفرنكفونية

إن استراتيجيات التنمية المعتمدة من طرف البلدان ا;فريقية الفرنكفونية تتمحور حول  عدد من القطاعات  
حليل ا*ستراتيجيات القطاعية إن ت  .والطويلا*قتصادية متنوعة  تعد بنمو اقتصادي على المدى المتوسط 

محا*ت تم تحديدھا كأولويات للتنمية ) 10(دولة في إفريقيا فرنكفونية يظھر أن عشرة ) 14(;ربعة عشر 

  :ا*قتصادية في ھذه المنطقة وھي

  الزراعة والغابات والثروة الحيوانية وصناعات الزراعة الغذائية،. 1
 ،ةالصيد وتربية ا;حياء المائي.2
  ل والخدمات اللوجستية،النق.3
  ، والميكانيكا وا?لكترونيات،(TIC) تكنولوجيا المعلومات وا*تصا*ت.4
  المناجم والمحروقات،.5
 السياحة والحرف،.6
 تشييد وتصنيع مواد البناء، . 7
 القطن وصناعة المنسوجات والمLبس،.8
 الطاقة،.9

  الصحية.10
مجموعة من ا;طر السامين والمھندسين، وأساسا أطرا  اكتتابإن تنفيذ ھذه ا*ستراتيجيات القطاعية تتطلب 

إ* أن الغالبية العظمى من التكوينات الحالية متعلقة بالعلوم  .متوسطين مكونين في مختلف المجا*ت
وبالتالي، يتم توجيه الطLب نحو   .ا*جتماعية، وا;عمال التجارية، والقانون وا>داب والعلوم ا?نسانية

إن عدم التطابق بين قطاع التكوين  .واعدة و* تتوافق مع احتياجات التنمية ا*قتصادية للبLدشعب ليست 
لشباب الخريجين وارتفاع ضعف تشغيل اواحتياجات ا*قتصاديات البلدان ا;فريقية الفركوفونية يتجلى في 

  *معد*ت البطالة

VII.1.  قنيةبشھادات مھنية وتالنسب المئوية للخريجين من التعليم العالي 

 النسبة المئوية
التكوين 
 المھني

الحاصلون على 
 الليصانص

 المؤسسة

 كلية اIداب و العلوم ا%نسانية 482 48 10%

 كلية العلوم القانونية و ا;قتصادية 844   0%

 كلية العلوم والتقنيات  349 131 38%

100% 260 260 
المعھد العالي للمحاسبة وتسيير 

 المؤسسات

 معھد العالي للتعليم التقني بروصوال 67 67 100%

 المعھد المھني الجامعي 54 54 100%

 المجموع 2056 560 27%
  وتقنية مھنية بشھادات العالي التعليم من للخريجين المئوية النسب :42 الجدول

 التشاور الوطني حول مستقبل التعليم العالي بالسنغال: المصدر   (*)
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VII.2.   الرياضيات والعلوم والتكنولوجياالنسب المئوية للخريجين في)MST(   
 

 النسبة المئوية
على  الليصانص الحاصلون

في الرياضيات والعلوم في 
 والتكنولوجيا

 المؤسسة الحاصلون على الليصانص

 كلية اIداب و العلوم ا%نسانية 482 0 0%

 كلية العلوم القانونية و ا;قتصادية 844 0 0%

 كلية العلوم والتقنيات  349 349 100%

 المعھد العالي للمحاسبة وتسيير المؤسسات 260 260 100%

 المعھد العالي للتعليم التقني بروصو 67 67 100%

 المعھد المھني الجامعي 54 54 100%

 المجموع 2056 730 36%
  الخريجين مجموع من ت ع ر في للخريجين المئوية النسب:43 الجدول

 

VII.3.  2013حسب التصنيف الدولي  الموحد  الدراسةميدان توزيع حملة الشھادات حسب )MST( 
 

 المجال الكبير المجال المتخصص العدد

 التربية التربية 196

 اللغات 155
 ا2داب والفنون

 ا>داب 235
العلوم ا�جتماعية، الصحافة  علم ا*جتماع 611

 حافة وا?عLمالص 35 واEعFم
 وا?دارة, التجارة 282

 التجارة واEدارة والقانون
 القانون 692

 العلوم البيولوجية 73
العلوم الطبيعية، الرياضيات 

 واEحصاء
 )الكيمياء و علوم ا*رض, الفيزياء(العلوم الفيزيائية  329
 الرياضيات وا?حصاء 117
 كنولوجيا المعلومات وا�تصا�تت تكنولوجيا المعلومات وا*تصا*ت 225

 الھندسة والتقنيات ذات الصلة 9
 الصناعات التحويلية و المعالجة 

 الھندسة المعمارية و المباني 36
 الزراعة 40

 الزراعة والصيد والعلوم البيطرية
 العلوم البيطرية 10
 خدمات ا;فراد 19

 الخدمات
 خدمات النقل 26

 الدراسة مجال حسب الشھادات حملة توزيع :44 الجدول
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VII.4.   الرياضيات والعلوم والتكنولوجيانسبة المسجلين في تكوينات 
 

مجموع  عدد المسجلين في الشعب الرياضية والعلمية والفنية النسبة المئوية
 المسجلين

24% 4928* 20800 
  الطFب مجموع من ت ع ر  تكوينات في المسجلين نسبة :45 الجدول

 )الذين ; يعتبرون تكوينات ر ع ت( مسج2 في مجال الخدمات  145دون حساب (*) 
 

 VIIIبFمؤسسات التعليم العالي والط  

1.VIII  القطاعو الطبيعةتوزيع المؤسسات حسب 
 

 نوع المؤسسة العدد الخصوصية

 الجامعات 8 5

 الكليات 7 0

 المدارس 4 0

 المعاھد 4 0

 المراكز 1 0

  
 القطاع الطبيعة حسب المؤسسات توزيع :46 الجدول

 

2.VIII  ب حسبFالدراسة  ميدانتوزيع الط 
 

 المجال عدد الط+ب
 العلوم ا;جتماعية والتجارة والقانون 8543

 اIداب والفنون 6252

 العلوم  3481

 التربية 544

 غم 388
 الزراعة 106

 الصناعات التحويلية و المعالجة  484

 الصحة والحماية ا;جتماعية 857

 الخدمات 145

 الدراسة يدانم حسب الطFب توزيع :47 الجدول
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 3.VIII ب حسب مFالدراسة والقطاع يدانتوزيع الط 

 المجموع
القطاع 
 الخاص

 القطاع العام
 المجال

 المجموع اJناث مجموعال المجموع

 الزراعة 106 10   106

 التربية 538 77 6 544

 الصناعات التحويلية و المعالجة  484 53   484

 اIداب والفنون 5996 1861 256 6252

 الصحة والحماية ا;جتماعية 857 302   857

 العلوم  3400 1034 81 3481

8543 566 2991 7977 
جارة العلوم ا;جتماعية والت

 والقانون
 الخدمات 145 52   145

 غم 359 106 29 388
 والقطاع الدراسة مجال حسب الطFب توزيع:48 الجدول

4.VIII  ب حسب مFالدراسة والمستوى يدانتوزيع الط 
 دكتوراه - ماستر  -ليصانص آخر

 مجال الدراسة
 1س 2س 3س 4س 5س

غير 
 محدد

 1ل 2ل 3ل 1م 2م 1د 2د 3د

 التربية                   270 268      

 الزراعة   54 52                      

 الصناعات التحويلية و المعالجة    15 21             182 140 69 57  

 اIداب والفنون 2331 1722 1407 448 59 18 11              

 الصحة والحماية ا;جتماعية 197 118 78 83 61 139 133 48            

 )البئة(العلوم  33 0                        

 العلوم  1491 732 778 234 132                  

                  142 441 2680 2379 2335 
العلوم ا;جتماعية والتجارة 

 والقانون
 الخدمات 72 51 22                      

 غم                 359          

  والمستوى الدراسة مجال حسب الطFب توزيع :49 الجدول

 ... أفريقيا الفرنكوفونية  في بلدان لوجيةوالعلمية والتكن شعبلا نقص كمي لطFب 

قط�ب  /يونسRكوالتي قام بھا خبراء من ال" نقاط ت�أطير: إصLحات التعليم العالي في إفريقيا"الدراسة  ظھرت

مRRRن الطلبRRRة   % 55، أن أكثRRRر مRRRن موضRRRوع الدراسRRRة  بلRRRدا أفريقيRRRا 24، ل 2008 دك���ار
وأن . العلRوم ا%نسRانية و ا;جتماعيRة  تمسجلون في  كليات أو مدارس للتكوين فRي مجRا;

ھي العلوم ا;جتماعية والقانونيRة التRي تسRتقبل لوحRدھا  مRا متوسRطه  سائدةال التخصصات
  .وتكنولوجيةلكل أربعة ط2ب مسجل في شعب  علمية واحد أقل من نسبة   بينما . 42%

صRير  قسRلك العRالي ن التكوين المھنRي أ) ISU ،2006(ل�حصاء  اليونسكومعھد لقد بين  
من الط2Rب فRي عRام  %28في أفريقيا جنوب الصحراء حيث استقبل  ملحوظا اتطورشھد 

  .علRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRى الصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRعيد العRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRالمي %19، مقابRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRل 2005
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. الفرنكوفونيRRة فRRي بلRRدان  أفريقيRRا  لوفونيRRة منRRهكأكثRRر تطRRورا فRRي بلRRدان  أفريقيRRا ا;ن و ھRRو
فRRRي  %56 و مRRRن الط2RRRب فRRRي جRRRزر المRRRوريس، %57  سRRRتوعب علRRRى سRRRبيل المثRRRال يف

في ناميبيا، فRي حRين  %39في نيجيريا وزامبيا،  %41في ليسوتو، و  %49سيراليون، و 
RRتقبلي هأنRRط  سRRي روا %35فقRR2ب فRRن الطRRدا، مRRر، و  %32نRRزر القمRRي جRRي  %23فRRف

ھRذه الدراسRة بينRت أن . فقط في مRالي وموريتانيRا %5مدغشقر إلى في % 18و السنغال و
فRي مجRال % 41.6فRي مجRال العلRوم والتكنولوجيRا، % 22.7 :ھيبلدا  24المتوسطات ل 

انية فRRي اIداب والعلRRوم ا%نسRR% 13.5العلRRوم ا;جتماعيRRة واjعمRRال التجاريRRة والقRRانون، 
  .  في الشعب اjخرى التخصصات اjخرى%   22.1و

 

 5.VIII    ب التعليم العالي حسب مجا�ت الدراسةFلبعض الدول ) بنسب مئوية(توزيع ط
 (*)منه  أو قريبا 2006ا�فريقية السنة 

 المجموع
العلوم 

 والتكنولوجيا
العلوم ا*جتماعية 
 والقانون و التجارة

ا>داب والعلوم 
 ا?نسانية

   السنة المجا*ت ا;خرى

 موريتانيا 2015 5,2 30,1 41,1 23,7 100

 جزر القمر 2003 21,5 29,4 38,4 10,7 100

 أوغندا 2004 42,3 5,3 40,3 12,1 100

 بوروندي 2004 44,4 14,1 28,2 13,3 100

 الكونغو 2007 24,6 27,3 33,8 14,2 100

 سوازيLند 2006 18,5 21,1 45,5 14,9 100

 ناميبيا 2003 34,5 3,6 41 15 100

 بوتسوانا 2005 32,3 25,7 24,8 17,3 100

 الجزائر 2006 23,3 17,5 38,9 20,3 100

 مدغشقر 2006 10,4 11,2 57,7 20,8 100

100 21,7 52,9 4,9 20,5 2006 
إفريقيا 
 الجنوبية

 المغرب 2006 7 17,6 53 22,4 100

 يونسيرال 2005 47,9 18,1 11 23 100

 أثيوبيا 2007 36,7 2,9 36,9 23,5 100

 موريس 2006 19,4 19,3 35,2 24,3 100

 الكاميرون 2006 2,6 7,7 64,5 25,2 100

 بوركينا فاسو 2006 9,7 11,5 53,2 25,6 100

 تونس 2006 34,2 20 17,5 28,2 100

 جيبوتي 2006 4,3 23,3 43,9 28,5 100

 ناغا 2004 18,4 39,1 12 30,5 100

 غينيا 2006 13,2 11,1 32 34,2 100

 إريتريا 2004 28,3 1,8 23,7 46,2 100
 

  منه قريبا أو 2006 السنة اEفريقية الدول لبعض )مئوية بنسب( الدراسة مجا�ت حسب العالي التعليم طFب توزيع : :50 الجدول

 التقنية/ في الشعب العلمية  سجلينلمالدول مرتبة تصاعديا حسب نسبة الطLب ا *

 وطنية لبعض الدولمعطيات  ISU ،2006: المصدر
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 آخرون

 غم 1س 2س 3س 4س 5س

  57 69 408 452 359 

  8 11 57 53 106 

          

          

  57 69 408 452 359 

  8 11 57 53 106 

 7س 1م 2م د
225 150 139 38 

33 11 31 6 

ممنوحين وغير (لمسجلين في السنغال، المغرب والجزائر 

 ممنوحين وغير ممنوحين

 ممنوحين وغير ممنوحين
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 توزيع الطFب حسب المستوى والقطاع

 دكتوراه - ماستر  -ليصانص

غم   3ل 1م 2م 1د 2د 3د

359 48 144 157 394 1206 5038  

106 14 49 50 117 369 1722  

      26 384 268 95 

      2 100 72 51 

359 48 144 183 778 1474 5133  

106 14 49 52 217 441 1773  

 والقطاع المستوى حسب

 عدد الممنوحين في الخارج حسب مستوى الدراسة

 2س 3س 4س 5س 6س
63 62 69 183 156 

11 10 14 29 28 

 الدراسة مستوى حسب الخارج في الممنوحين

لمسجلين في السنغال، المغرب والجزائر االطFب الموريتانيين 

 المغرب 1299

 الجزائر 920

 السنغال 897

 المجموع 3116

ممنوحين( والجزائر المغرب في السنغال، في لمسجلين الموريتانيين

 

ممنوحين( والجزائر المغرب السنغال، في لمسجلين الموريتانيين

المغرب
 ;

1299
الجزائر

 ;920

السنغال
 ;897

 

قيادةقيادةقيادةقيادة    حةحةحةحةلولولولو

6.VIII  ب حسب المستوى والقطاعFتوزيع الط
 

 1ل 2ل

5071 6459 
موالمج

 ع
القطاع 

 ا%ناث 2135 1795 العام

55 110 
المجمو

 ع
القطاع 
 ا%ناث 59 36 الخاص

5126 6569 
المجمو

 المجموع ع

 ا%ناث 2194 1831

حسب الطFب توزيع:51 الجدول

 

7.VIII عدد الممنوحين في الخارج حسب مستوى الدراسة

 
 1س
 المجموع 219

 اEناث 36
الممنوحين عدد :52 الجدول

 

 8.VIII  ب الموريتانيينFالط
  )ممنوحين

 

الموريتانيين الطFب :53 الجدول

الموريتانيين الطFب :7 البياني الرسم
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 عدد الطFب

 

52

274

13
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  2015-2014 لمسجلين في السنغالاالموريتانيين 

عدد الطFب  مؤسسات التعليم العالي

 جامعة الشيخ آنتا جوب 551
 المدرسة العليا متعددة التقنيات بدكار 52

 جىجامعة جستون بر 274
 جامعة التييس 13

 جامعة الحسن سيك في زيغينشور 4
 تييسالمتعددة التقنيات بمدرسة ال 2
 بامبيلعة عليون ديوب جام 1

 المجموع 897

 2015- 2014السنغال في لمسجلينا الموريتانيين

 2015- 2014السنغال في لمسجلينا الموريتانيين

 جلين في المغربلمسالطFب الموريتانيين 
 لطFب الموريتانيين المسجلين في المغرب حسب السلك

 السلك العدد 

 السلك الثالث 262

 السلك العادي 590

 الدكتوراه 418
 طبي تخصص 29

 المجموع 1299

  السلك حسب المغرب في المسجلين الموريتانيين

551

13 4
2

1

جامعة الشيخ آنتا جوب

المدرسة العليا متعددة التقنيات بدكار

جامعة جستون برك

جامعة التييس

جامعة الحسن سيك في زيغينشور

مدرسة البوليتكنيك في تييس

جامعة عليون ديوب من بامبي

 

قيادةقيادةقيادةقيادة    حةحةحةحةلولولولو

8.VIII  1.باFالموريتانيين  لط

  

الموريتانيين الطFب :54 الجدول

الموريتانيين الطFب :8 البياني الرسم
  

8.VIII  2.ب الموريتانيين اFلط
VIII  a.2.8.ب الموريتانيين المسجلين في المغرب حسب السلكاFلط

 

الموريتانيين الطFب :55 الجدول

جامعة الشيخ آنتا جوب

المدرسة العليا متعددة التقنيات بدكار

جامعة جستون برك

جامعة التييس

جامعة الحسن سيك في زيغينشور

مدرسة البوليتكنيك في تييس

جامعة عليون ديوب من بامبي
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  لطFب الموريتانيين المسجلين في المغرب حسب المستوى

 

218; 3س

99; 4س

88; 5س
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لطFب الموريتانيين المسجلين في المغرب حسب المستوى
 المستوي المجموع

 1س 412

 2س 396

 3س 218

 4س 99

 5س 88

 6س 59

 7س 27

 المجموع  1299

 المستوى حسب المغرب في المسجلين الموريتانيين

 المستوى حسب المغرب في لمسجلينا الموريتانيين

412; 1س

396; 2س

س
59; 6س 27; 7س

 

قيادةقيادةقيادةقيادة    حةحةحةحةلولولولو

VIII  b.2.8.ب الموريتانيين المسجلين في المغرب حسب المستوىاFلط

  

الموريتانيين الطFب :56 الجدول

الموريتانيين الطFب :9 البياني الرسم
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VIII  c.2.8. ب الموريتانيين لمسجلين في المغرب حسب السلك والسناFلط  
                      

المجم
 وع

 غير

 محدد

 من اكبر

 سنة  30

30 

 سنة

29 

 سنة

28 

 سنة

27 

 سنة

26 

 سنة

25 

 سنة

24 

 سنة

23 

 سنة

22 

 سنة

21 

 سنة

20 

 سنة

19 

 سنة

 اقل

 تماما

 من

 سنة19

 السلك

412 
 

22 12 15 26 31 37 43 27 28 12 6 3 
  

 الثالث السلك

 العالي السلك 19 35 85 78 86 75 68 55 27 24 15 12 4 5 2 396

218 
 

252 48 35 31 10 23 10 6 2 1 
    

 الدكتوراه

99 
 

21 3 2 1 1 
      

1 
  

 الطب
129

9 
 المجموع 19 35 89 84 99 105 101 108 87 66 73 64 67 300 2

 والسن السلك حسب المغرب في لمسجلين الموريتانيين الطFب :57 الجدول

  

 

 والسن السلك حسب المغرب في لمسجلين الموريتانيين الطFب :10 البياني الرسم

3.8.VIII   بالF2015-2014ن في الجزائر ون المسجلوالموريتاني ط 
 

 الممنوحين المجموع

 جموعم ناثا جموعم ناثا

30 920 20 333 
 2015- 2014 الجزائر في نوالمسجل نوالموريتاني الطFب :58 الجدول

19
35

89 84
99 105 101 108

87

66 73
64 67

300

0

50

100

150

200

250

300

350

توزيع الطلبة الموريتانين في المغرب حسب العمر
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0

تبسة
سيدي بلعباس

المسيلة
البليدة
الشلف
صيدا

1سطيف 
ا;غواط

باتنة
ورقلة
بسكرة

سوق أھراس
برج بوعريريج

)علوم وتكنولوجيا(وھران 
تيارت

عين تموشنت
ھواري بومدين،

وھران
سكيكدة
خنشلة
عنابة

3قسنطينة 
1جامعة الجزائر 

قالمة
جيجل

1قسنطينة 
2قسنطينة 

تلمسان
المسكرة

المدية
أم البواقي

مستغانم
تيزي وزو

الجلفة
بشار

غرداية
تيسمسيلت

خميس مليانة
أدرار

2جامعة الجزائر 
التعليم الفني

الطFب الموريتانيون في الجزائر حسب الو�يات والجامعات

            2015    - - - - 2014        السنة الجامعية السنة الجامعية السنة الجامعية السنة الجامعية      لتعليم العاليلتعليم العاليلتعليم العاليلتعليم العالياااا    قيادةقيادةقيادةقيادة

 والجامعة الو�ية حسب الجزائر في المسجلون

48

43

42

39

35

35

29

28

27

26

26

24

24

24

21

21

18

18

16

15

15

13

13

12

11

11

11

10

10

9

8

7

6

5

5

5

4

1

1

10 20 30 40 50

الطFب الموريتانيون في الجزائر حسب الو�يات والجامعات

 

قيادةقيادةقيادةقيادة    حةحةحةحةلولولولو

المسجلون الطFب :11 البياني الرسم

 

 

54

48

60

50 60 70

الطFب الموريتانيون في الجزائر حسب الو�يات والجامعات



 

        59 

 

            2015    - - - - 2014        السنة الجامعية السنة الجامعية السنة الجامعية السنة الجامعية      لتعليم العاليلتعليم العاليلتعليم العاليلتعليم العالياااا    قيادةقيادةقيادةقيادة    حةحةحةحةلولولولو

.9.VIII  ب حسب المؤسسةFعدد الط 
 

 المؤسسة المجموع  اEناث 

 جامعة نواكشوط 9183 3235

 جامعة العلوم والتكنلوجيا والطب 3958 1261

 جامعة العيون اEسFمية  625 154

 للتعليم العلياالمدرسة  538 77

 ادن الموريتانيةمدرسة المع 79 14

 متعددة التقنيات العلياالمدرسة  156 18

 المدرسة الوطنية لpشغال العمومية 98 4

 للتعليم التقني بروصوالمعھد العالي  204 11

540 
1087 

المعھد العالي للمحاسبة وتسيير 
 المؤسسات

1156 
3819 

المعھد العالي للدراسات و البحوث 
 اEسFمية

 عالي للدراسات الفنيةال ركزالم 115 15

 العصرية شنقيط جامعة 169 16

 القارات جامعة 54 28

75 111 GEU L’académie 

 الدوليةاللبنانية  جامعةال 248 116

 ياسين بن عبدd جامعة 356 86

  المجموع  20800 6806
  

 المؤسسة حسب الطFب عدد : 59 الجدول
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 د1 4د 3د دغير محد

 م ان م ان م ان م ان

0 1 0 0 0 0 0 0 

            1 1 

  1     1 3 3 7 

  4     2 9 10 25 

2 7     10 23 22 44 

5 16     14 25 8 33 

4 16     10 39 6 26 

2 21     7 25   3 

9 32 1 1 2 8     

12 37 3 9         

5 23 4 8       1 

15 32 4 14         

52 168 2 16 1 1 5 53 

  1           1 

106 359 14 48 47 133 55 194 
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 حسب المستوى والعمرع الطFب 

 3س/3ل 4س/م1 م2

 ان م ان م ان م ان

0 0 0 0 1 3 5 

    0 2 2 6 10 

    0 2 7 21 38 

    0 0 30 58 87 

    9 18 73 190 160 

  4 15 49 161 391 226 

6 17 39 104 154 506 258 

18 47 43 130 160 543 200 

23 51 39 136 176 584 157 

13 61 38 147 213 633 163 

22 77 34 132 134 487 126 

21 55 31 113 153 395 94 

114 465 160 553 508 1350 361 

  1 41 149 11 35 3 

217 778 449 1535 1783 5202 1888 

 والعمر المستوى حسب 

 توزيع الطFب حسب العمر والجنس

 والجنس العمر حسب 

 
2
0

   
سنة

 
2
1

  
سنة

 
2
2

  
سنة

 
2
3

  
سنة

 
2
4

  
سنة

 
2
5

  
سنة

 
2
6

  
سنة

 
2
7

  
سنة

 
2
8

  
سنة

اكبر من  
2
8

  
سنة

947

1581

2025
2311

1957 1863 1836

1394
1095

4776

211
369

533
725 715 620 549 569 426 382

1535

 

قيادةقيادةقيادةقيادة    حةحةحةحةلولولولو

10.VIII ب توزيFع الط
 
 

 العمر 1س /1ل 2س/2ل

ان    م ان م

5 اقل من   77 37 15
 سنة     18

10  سنة18 141 51 17

38  سنة  19  407 162 70

87  سنة   20  636 240 215

160  سنة  21  861 257 438

226  سنة  22  915 296 592

258 سنة  23  866 238 737  

200 سنة  24 598 190 590  

157 سنة  25  484 142 567  

163 سنة  26 409 127 540  

126 سنة  27  298 101 368  

94 سنة 28 203 64 283  

361   اكبر من 1098 332 1072
 سنة  28

3  غير محدد 24 10 30

1888  المجموع 7017 2247 5534

 الطFب توزيع :60 الجدول

11.VIII ب حسب العمر والجنسFتوزيع الط

 الطFب توزيع :61 الجدول

اكبر من  
2
8

  
سنة

غير محدد

4776

241

1535

65

المجموع

ا?ناث
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 IX   البحث  
 فقط بوحدات تم الحصول على معلومات عنھا المعطيات تتعلق

1.IX  توزيع الباحثين حسب الشھادة والمسجلين والمشاركين  
 

ء 
ضا

أع
ين

خر
آ

 

ير
ست

اج
 م

ي
ل ف

سج
م

 

 الشھادة

é 
دة

وح
ال

اء 
حي

jا
م 

قس
سة 

ؤس
لم

ا
ى  

عل
ا

ة 
سس

مؤ
ي 

ى ف
خر

أ
2د

الب
 

خر
ا

را   
تو

دك
ث

ثال
ك 

سل
 

راه
تو

دك
 

را
تو

دك
 

ور
كت

د
دو

لة
 

    0 4 1 0 0 
الغذاء والتغذية والصحة : الوحدة

 (سنة(

اء
حي

ا;
م 

عل
 

كلية العلوم 
 والتقنيات

    0 0 3 0 0 
علم اjوبئة وتنوع الكائنات الحية 

 الدقيقة

    1 1 0 1 0 EBIOME 

 الجيوم  والدوائر 0 1 1 1 0    

    1 0 1 1 0 
دراسات من الع2مات الرئيسية 

 في عدد السكان الموريتاني

    0 3 1 0 0 
التنوع البيولوجي النباتي وتعزيز 

 الموارد

 تلوث المياه والبيئة 0 0 4 0 1    

اء
مي

كي
 

 تحليل وتقنيات معالجة المياه 0 1 2 1 0    

 مواد الكيمياء  0 1 4 1 0    

 ديناميات النظم ا%يكولوجية  0 0 5 0 0    

جيا
لو

يو
ج

 تغير المناخ 0 0 3 1 0     

 الثروة المعدنية الجيودينامية 1 0 3 0 0    

 الوثائق الرقمية واجھات 0 0 5 0 0    
D

M
I

 نموذج وتحليل  1 1 3 1 1 3 5

6 3 0 2 2 1 1 URAGAD 

    2 1 1 1 0 
الرياضيات وعلوم الحاسب اIلي 

 من القرار

    0 1 2 0 0 
الھندسة والطوبولوجيا 

 والتطبيقات

 مواد العلوم والبيئة 1 0 3 2 0    

ي
سد

ج
 

    0 0 4 0 0 
نظم تكنولوجيا المعلومات 

 الصناعية

    0 2 2 2 0 
التكنولوجيات الجديدة نظم الطاقة 

 الحرارية والسوائل

    0 2 4 1 1 
تطبيق مختبر البحوث في الطاقة 

 المتجددة
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 )تابع(توزيع الباحثين حسب الشھادة والمسجلين والمشاركين 
 

      1 2 2 0 0 

المعارف 
للدراسات 

التاريخية و 
ا*جتماعية 

 التاريخ ونشر التراث

ية
سان

*ن
م ا

لو
لع

وا
ب 

دا
ا*

ة 
كلي

 

      2 2 0 0 0 

الرباط 
للدراسات 
ا;ثرسة 

   والتاريخية

        0 0 0 0 
الحكامة 
   العقاررية

      1 3 3 0 1 

المنارة 
للدراسات 
والبحوث 
 اللغة العربية والتحقيق

        0 0 0 0 
الخليل بن احمد 

   لتديس اللغات

        3 2 0 1 

الفلسفة و 
مشروع بناء 

 الفلسفة المجتمع

      4 2 2 0 0 
مجموعة بحوث 

 لغوية وتربوية
اللغات الوطنية و 

 اللسانيات

      2 1 4 1 0 
مجموعة أبحاث 
 ا;دب ا;فريقي

الدراسات 
 الفرنسية

        0 0 0 0 

التغيات 
المناخية 
 الحغرافيا والبيئية

        0 0 0 0 

فريق البحث 
الجامعي متعدد 

   اللتخصصات

        0 0 0 0 

الديناميت 
المجالية و 

   التنمية اتھابيه

      2   4 4 1 
القانون 
 القانون الخاص ديناميات

ة 
وني

قان
 ال

وم
عل

 ال
ية

كل
ية

اد
ص

*قت
وا

 
 

 
  

      1 2 7     

وحدة بحوث 
ا*قتصاد 
UREM 

 ا*قتصاد الموريتاني

 غير محدد     3 3   10      

  13 1 1 1 1     
وحدة البحوث 

 GEM الكھروميكانيكية

المعھد العالي 
لدراسات 
 بروصو

 المجموع     8     19 82 39 30 7
  

 والمشاركين والمسجلين شھادةال حسب الباحثين توزيع :62 الجدول
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2.IX درجةتوزيع الباحثين حسب ال 
 

 المؤسسة قسمال الوحدة الباحثين حسب الدرجة

4ا 3ا  2ا  1ا   
0 1 4 0 Unité : Alimentation Nutrition Santé (ANS) 

م 
عل

اء
حي

jا
 

ت
نيا

تق
وال

م 
لو

لع
ة ا

كلي
 

0 0 3 0 Épidémiologie et diversité des microorganismes 

1 1 1 0 EBIOME 

0 1 2 0 Génomes et milieux 

1 1 0 1 
Etudes des principaux marqueurs dans la population 
mauritanienne 

0 2 2 0 Biodiversité et valorisation des ressources  Végétales 

0 4 1 0 EAU-POLLUTION-ENVIRONNEMENT 

اء
مي

كي
 

1 1 2 0 Analyse et Techniques de Traitement des eaux 

0 3 3 0 Chimie des Matériaux  

0 3 2 0 Dynamique des Ecosystèmes et Gouvernance  Environnementale 

جيا
لو

يو
 ج

0 2 2 0 Changements  Climatiques 

0 2 2 0 Géodynamique Ressources Minérales 

0 0 5 0 Documents numériques et Interfaces 

ت 
ضيا

ريا
ال

ية
مات

لو
مع

وال
 

1 1 0 4 Analyse des EDP et Modélisation 

0 3 3 0 URAGAD 

1 1 1 2 Mathématiques et Informatique de la Décision 

0 1 2 0 Géométrie, Topologie et Applications 

1 1 4 0 Sciences des Matériaux et Environnement 

اء
زي

لفي
 ا

0 0 4 0 Systèmes Industriels Technologies de l'Information 

0 4 2 0 Nouvelles Technologies de l'Energie et Systèmes Thermo fluides 

1 3 4 0 Laboratoire de Recherche appliquée aux Energies Renouvelables 

 ة و ا;جتماعية ونشر التراثالمعارف للدراسات التاريخي 1 1 3 0
خ

ري
لتا

ا
 

ية
سان

�ن
م ا

لو
لع

وا
ب 

�دا
ة ا

كلي
 

 الرباط للدراسات اjثرسة والتاريخية 2 0 2 0

 الحكامة العقاررية 0 0 0 0

 المنارة للدراسات والبحوث والتحقيق 1 3 4 0
 اللغة العربية

 الخليل بن احمد لتديس اللغات 0 0 0 0

 الفلسفة مشروع بناء المجتمعالفلسفة و  0 4 2 0

0 0 3 5 Groupe de recherche en linguistique et didactique 
اللغات الوطنية و 

 اللسانيات

0 1 5 2 Groupe de recherche en littérature africaine الدراسات الفرنسية 

 التغيات المناخية والبيئية 0 0 0 0

فيا
را

حغ
ال

 

 جامعي متعدد اللتخصصاتفريق البحث ال 0 0 0 0

 الديناميات المجالية و التنمية اتابية 0 0 0 0

  8 1 2 Dynamique de droit القانون الخاص 

م 
لو

لع
ة ا

كلي
ة 

وني
قان

ال
ية

اد
ص

*قت
وا

 
   5 4 1 Unité de Recherche sur l'Economie Mauritanienne UREM ا*قتصاد 

 غير محدد 1 5 10  

    1   Unité de recherche en électromécanique GEM ISET 

 الرتبة حسب الباحثين توزيع :63 الجدول
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 X طيرتأال(الجودة( 
 

ص��احبه  يفوني��ة ل��م وإن النم��و الس��ريع ف��ي أع��داد الط��Lب ف��ي التعل��يم الع��الي ف��ي إفريقي��ا الفرنك
  على الطLب�شراف ا;عداد المناسبة من  المدرسين لكتتاب ا

% 40ف��ي أفريقي��ا بنس��بة  2006-1991خ��Lل الفت��رة الم��درس / الط��Lب مؤش��ر حي��ث تزاي��د 

  .نف�س الفت�رةخ�Lل % 20ل�م تتجاوزنس�بة تزاي�د ھ�ذا مؤش�ر على الصعيد العالمي بينما . تقريبا

عالمي�ا و  17.1طالب�ا لك�ل م�درس مقاب�ل  20.4ا;فريق�ي ، كان المتوسط 2006وھكذا في عام 

وتتمي�ز بع�ض البل�دان .    OCDE  ا*قتص�ادية والتنمي�ة التع�اون منظم�ة  لبل�دان بالنس�بة  15.6

بمس�تويات ت�أطير ) بوركين�ا فاس�و وغيني�ا والك�اميرون وم�الي وموريتاني�ا(ا;فريقية الفرنكفونية 
المrدرس / ،  وصrل مؤشrر الطFrب 2015يجدر الrذكر انrه فrي عrام   .)1(ضعيفة بشكل خاص 

  ؛)25معيار اليونسكو (وھي قيمة تبين  مستوى عام جيد من التأطير  28 في موريتانيا

يتعلق كما يجدر التنبيه أيضا انه با?ضافة للنقص الكمي المLحظ، ھناك أيضا نقص نوعي حاد 
  .بمستوى المدرسين في التعليم العالي في إفريقيا بشكل عام

  
أعض�اء ھيئ�ة الت�دريس حي�ث يمث�ل   موريتانيا نس�بة جي�دة م�ن المدرس�ين برت�ب عالي�ة، وتتميز 

   % 44 على ا;قل على درجة الدكتوراه الحاصلين

في القطاع ) رتبة أستاذ أو  مدرس محاضر(أن نسب المدرسين ذوو الدرجات  العالية في حين 
. ص�غيرة نس�بيا ) عش�ر دول ف�ي المنطق�ة بياناتھ�ا مت�وفرة(العام في العديد من البل�دان ا?فريقي�ة 

  %20لھذه البلدان اقل من ويبلغ المعدل 

 أوولكنھ��ا اق��ل  إفريقي��اف��ي بوركينافاس��و و جمھوري��ة وس��ط % 25ھ��ذه النس��بة اكب��ر او تس��اوي 

ف��ي و الكيف�ي  نبي�ه إل�ى أن العج��ز الكم�يتيج��ب ال. ف�ي ك�ل م��ن ت�ونس و الكونغ�و% 10تس�اوي 

  .إلى أخرى  شعبة \كلية \يختلف من مؤسسةالتعليم العالي 
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1.X  ب النسبةFمدرس حسب المؤسسة/الط 
 

النسبة 
 أستاذ/طالب

 المؤسسات  الطFب اHساتذة

 جامعة نواكشوط 9183 244 37,6

 لوجيا والطبوجامعة العلوم والتكن 3958 216 18,3

 جامعة العيون ا?سLمية  625 23 27,2

 المدرسة العليا للتعليم 538 68 7,9

 مدرسة المعادن الموريتانية 79 7 11,3

 المدرسة العليا متعددة التقنيات 156 9 17,3

 المدرسة الوطنية لMشغال العمومية 98 9 10,9

 المعھد العالي للتعليم التقني بروصو 204 15 13,6

 المعھد العالي للمحاسبة وتسيير المؤسسات 1087 17 63,9

 المعھد العالي للدراسات و البحوث ا?سLمية 3819 98 39

 ركز العالي للدراسات الفنيةالم 115 6 19,2

 المجموع 19862 712 27,9
  

  المؤسسة حسب مدرس/الطFب النسبة :64 الجدول

  

2.X بFفريقيةمدرس بين موريتانيا وبعض الدول / مقارنة النسبة الطE(1) ا 

 
النسبة 

 مدرس/ط+ب
 الدول

 )2015(موريتانيا  27,9

 )2009(موريتانيا  33,8

 )2006(الكاميرون  31,2
 )2006(تشاد  9,5

 )2006(مالي  32,9
 )2006(غينيا  29

 )2006(بوركينا فاسو  29

 )2006(النيجر  10,4
 

  اEفريقية الدول وبعض موريتانيا بين مدرس /الطFب النسبة مقارنة :65 الجدول

(
1
 بالسنغال العالي التعليم مستقبل حول الوطني التشاور :المصدر  (

أو  2006سنة ( بإفريقيامدرس في التعليم العالي -النسبة الطFب: الرسم البياني
 (1)) قريبا منھا، القطاعين العام والخاص معا
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  )على اليمين(والدول ذات الدخل المتوسط ) في اليسار(في ھذا البيان قمنا بتمييز الدول ذات الدخل المحدود : مLحظة

 م إ إ، معطيات وطنية وحساباتنا: المصدر

  )معا والخاص العام القطاعين منھا، قريبا أو 2006 سنة( بافريقيا العالي التعليم في مدرس-الطFب النسبة :الجدول

-ا*ينسكو(عناصر تأطير  قطب دكار : في افريقيا إصLحات التعليم العالي: المصدر )1(
 )بريدا
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  المراجع
 

indicateurs_pays_v18.1(Pôle de Dakar) قطب دكار( 1.18ج _ دول _ مؤشرات( 

MEN/DSPC, et base d’indicateurs de l’IIPE/Pôle de Dakar 
Modèle de simulation Annuaire statistique 

مديرية ا?ستراتيجيات / وزارة التھذيب الوطني 
وقاعدة مؤشرات قطب دكار / ،البرمجة والتعاون 

 محاكاة دليل إحصائينموذج 
Etude sectorielle RESEN Estimations du Pôle de 
Dakar Calcul des auteurs à partir des données de l’ISU, de 
données nationales et des données de population des 
Nations Unies, révision 2006 

بقديرات قطب دكار  RESENدراسة قطاعية 
،   l’ISUانطLقا من معطيات  حساب المؤلفين

المعطيات الوطنية معلومات السكان لMمم 
 2006المتحدة، مراجعة 

 Groupe AFD, cadre d’intervention sectorielle  مجموعة وكالة التعاون الفرنسي إطار التدخل
 القطاعي

Reformes de l’enseignement supérieure en Afrique : éléments 
de cadrage Pôle de Dakar (UNESCO-BREDA)  

نقاط تأطير : إصLحات التعليم العالي في إفريقيا
    )UNESCO-BREDA(قطب دكار

Pôle de Dakar, UNESCO-BREDA (UNESCO قطب دكار -BREDA)  

MESRS/MAURITANIE  موريتانيا/ و ت ع ب ع 

Concertation Nationale sur l’avenir de l’Enseignement 
supérieur au Sénégal  

التشاور الوطني حول مستقبل التعليم العالي في 
 السنغال

Banque Mondiale. UNESCO  البنك الدولي .UNESCO 

Analyses performances Consulting, 2011  2011: استشارة تحليل القدرات 

Données de l’ISU et données nationales pour certains pays  معطياتl’ISU  ومعطيات وطنية لبعض البلدان 

 معھد  -تقنية / توجيھات فنية: مؤشرات التربية 
 2009ا?حصاء  اليونسكو

  مؤشرات التعليم من أجل التخطيط التربوي 
ورشة معھد اليونسكو ل�حصاء -سعيد بلقشة

  2016اكتوبر  16- 12الحمامات،  - وا>لكسو
Principaux indicateurs de l’Education, M. Thierry Lairez Conseiller 
Régional ISU (exposé dans l’atelier national de validation  des 
données historiques utilisation des cubes OALP et analyses 
longitudinales, organisé par MEFS/DSSP et ISU , Institut de 
statistique de l’UNESCO, 17/3/2007 

  

        Des liens utiles روابط مھمة
www.unicef.org/education/files/vol1fr.pdf Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation 
(volume1) 

www.unicef.org/education/files/vol2fr.pdf Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation 
(volume1) 

Unesdoc.unesco.org/images/0018/001824/182453f.pdf Construire un tableau de bord pour 
l’enseignement supérieur 

www.uis.unesco.org/Education/Documents/eiguide09-fr.pdf Indicateurs de l’éducation, directives 

techniques 

 

www.uis.unesco.org/Education/Documents-2011-fr.pdf Classification Internationale Type de l’Education 
CITE2011 

 


