
      
بلدنا العا التعليم نظام مؤشرات قيادة لوحة لسنةتبدو

من2018–2017 وكذلك ات ا ز عز حيث من ا تطو رأك

ات املستو ل ع أفضل امة ح نحو التطو : رحيث

ة دا و بو ال ، راديمية . ي

ات القرا أن املؤشرات تطو ت ريث تصنعر البحثودةاال أو ودة ا صناعة حيث من وأنھ

لذلك والتخطيط العمل من البد ودة ا .عن

ساق وا تماسك ع القطاع املتخذة والقانونية والتنظيمية ة دا التداب ت أثب روقد

اتيجية املاضيةس ع السنوات خالل .راملعتمدة

وامل قطاعنا ن ب الشراكة إن عزاء ي وإخو س اليو للتخطيط الدو د و( ع س قطب/ اليو

ار من) دا أيضا ولكن ، بلدنا العا التعليم لقطاع الكفاءة عناصر تحليل من نا مكن قد

ه تم يكن لم إن جودتھ دو تحو ال املعوقات نتحديد .ل

س مدا ية التحض الفصو لطالب املتم داء رإن نل ندس والدوامل رالوطنية ي لية

للتعليم والعملية والتنظيمية ة التصو ات املستو ل ع الصرامة وإ املثابرة إ اجة را

بلدنا .العا

ذه داف أ تحقيق موا سا الذين جميع أ أن أود ، ذه عة الرا املناسبة و ا ًوأخ

ة ة: ؤالر دا ا خالل من . رالتم

 
ا ر العلميزو والبحث العا لتعليم
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سبةالعاالتعليميتصف سبب ين إذ ضعيفة، ساب ميع19844ان التعليممؤسساتطالب
ةوصايةتحتالواقعة(العا ا رو اتأوالعلوالبحثالعاالتعليمز ا رو اصالعامالقطاع،)ىأخرز وا

امعيةالسنة .2018/2017ا
امعيةالسنة80020منالعددذاانخفض ). LMD(معايتطبيقعد. 2015- 2014ا

سباحتفظت من اصوالقطاعثنال باالقيمبنفسا ةذهخاللتقر السنةالثلث(الف
امعية امعيةالسنة% 4و2018-2017ا % 74سبةًعاما27سنتحتالطالبيمثل). 2015-2014ا

مجموع سبةتحسنأي(الطالبمن نة% 8ب )2016-2015بالعامرمقا
معدل نالعاإيالثانومننتقالبلغ نب امعيت ا ن ت ،2017-2016و2016-2015الس

ومنأقلناثانتقالمعدل%. 30 .رالذ
ع تو اسةمجاالتعالطالبزبخصوص جتماعيةالعلوم"الطالبمن% 37: فإنرالد

ة سبة" نوالفنوداب"مجاليليھ،"نوالقانوروالتجا تياداقلاملجاالت%. 24.5ب اعةرا سبةبرالز
دمات0.8% سبةوا ندسة% 1.2ب ليةلصناعاتووال سبةوالبناءالتحو .% 2.6ب

لاوالعموميالعاالتعليممؤسسات سز امعيةالسنةخاللدائمأستاذ740رالتد -2017ا
ممن2018 .أستاذة51بي

س\الطالبسبةوتبلغ%. 40منأكوناملحاضرساتذةيمثل 25.6العموميالتعليمرمد
بةسبةو وسبةمنقر س س\طالب25اليو .رمد

يبأنھالعاالتعليميتمذلك،إباإلضافة بامجا تخصيصتقر ةمبالغو اسيةللمنحمعت رالد
.للطالب

نإجمامن% 39نيمثلو(7474جتماعيةواملساعداتاملنحمناملستفيدينعدديبلغ ل امل
).2017/2018العامةاملؤسسات

امعيةالسنةخالل دماتالوطاملركزمطاعماملقدمةالوجباتعددبلغ،2018- 2017ا ل
امعية .وجبة274738ا

،املركبإالطالبنقلبخصوص ام هتميا ئجارخاللمنتوف حافلة29(حافلة41اس
افلةمقعدا75سعةصفراء، السعةخضراء،حافلة12ول .)مقاعد103م

نعددبلغ ج ر من2017،1638-2016للعامعامةالؤسساتاملمنا ليصانص ع حاصال
م ممناملاسعحاصال22امرأة،600بي ندسا63امرأتان،بي ممنم منعاف83امرأة،11بي
م با26ساء،8بي مطب ممن) لأوسلك(يثانوعليمأستاذ197ة،امرأ15م 15وامرأة،26بي

ش،108و،يمخ ممنمف عحاصال661،و) يللثانوللتعليم69وساللتعليم39(امرأتانبي
ة، ممنزجا .امرأة169بي
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ة و م تانيةسالميةرا الساحلراملو دو من يالشمالتقعلدولة قيامنالغر غطي. إفر و

امساحة رقد

يمتدو2كم7000301 شاط املحيطمائةسبعمنألكبلد ع .طلكيلوم

انمجموعبلغ،12013عام نالس تاني اأيسمة،3.537.368راملو قد انية س ربكثافة
ساء. 3,4 أكال ياعددااملقيمات سبةالالرجمنس لرجل97ب انعدد. امرأة100ل املناطقالس

ة ضر الديموغراوتبلغ،%49منبقليلأقلا النمو ا% 2.8حواسبة .ًسنو

يقتصادعتمد تا دعأساساراملو ديد: الطبيعيةراملوا البحروا )السمك(يالصيد

ومعادنو ول ب(ىأخرالب ةالتنميةمؤشربلغ2014سنة). والنحاسالذ شر .0,487ال

ونوطلاىولمستاعلی ليةلمعیشیةاعضاولألمئدالالمسحالنتائجفقاًوي سنةیتانیا رومفيامل

ا2014 سبة تقدر ف(الة طلب، عر امة ظمنحسب سبةذه%. 13بنسبة 2014مفي عا) لیةدولالشغل ال

ضرأك نة%) 17(ا فرمقا بدو. 2014امع%) 7(بالر ساءأنو الرجالمن%) 19(ًتأثراأكال

)10(%.

البطالة من تأثرا ك م ن2014% 21(الشباب ب للشباب سبة ) عاما34إ14بال

نة ًمقا اوحللذين%3(ًسناباألكر مت نرأعما التا). سنة64و35ب أعوالبطالةخطرفإنو

سأضعافسبعة نةللشباببةبال .بالراشدينرمقا

البطالة الشبابمعدل ن ةاملناطقأكب ضر فيةاملناطقمنھا %. 11مقابل% 27: الر

س،يتعلقما أصغريبدوقالفرلكن،%)20(والدسبةمنأع%) 25(الفتياتبطالةسبةفإنبا

يا .ًس

الفعلية صيلة ةا 2016/2017للف
يئةإالراميةشطةمنالعديدوتنفيذتداباتخاذإأدتإصالحعمليةالقطاعرعش

ف دافلتحقيقأفضلوظر اتيجيأ ك،اس املش والرفاه سارع امل النمو ةة وت تتحسن أن طة شر

م الال ل . زالتمو

ميفيما شطةاملتخذةجراءاتأ دافاوفقةالفذهخاللنفذتالو عةلأل :ر

النظام-1 وحوكمة املؤسسية ة دا ز عز مستو رع ى

شاء يئةإ تانيةال ودةلضمانراملو ؛(AMAQ-ES) العاالتعليما

اسةإجراء وضعية«رد تانياالعاالتعليميص منبدعم»رمو

و س لإلحصاء\اليو الدو د ارقطب\املع .د
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اةوذجنمإعداد للقطاعماليةمحا

تانيا؛العاالتعليمقيادةلوحةمنالثانيةالطبعةإصدار رمو

يالدليلمنالثالثةالطبعةإصدار ؛للتعليمحصا العا

امالبحثدليلمنوالطبعةإصدار .ا

والطب والتكنولوجيا العلوم جامعة امل ن و والت امة ا ز عز

ومالءمتھحيثمن- 2 ن التكو ض عر جودة ن العملوتحس سو قمع
ه قد قبو بمعدل تانيا، مو ن ندس للم الوطنية املسابقة من و ة ال رتنظيم ل ر

؛83.7%

م6افتتاح بي من يل، ن3مراكز ندس امل س مدا دخو ملسابقات ية شف رمراكز ل

ن ب من سا، الثان91فر السنة تمكنطالبا ية، التحض قسام من عة37ية متا من طالبا

س وتو واملغرب سا فر ن ندس امل س مدا م اس رد .ر

منا ر س(تطو التد التقنيات) ربرامج متعددة العليا سة املد ن ندس امل ن و .رت

يف تص إلعادة كفاءة للوائح العل والبحث العا للتعليم الوط املجلس عضاعتماد

؛ العا التعليم أساتذة جات رد

العا د للمع التعليمية امج لل العل والبحث العا للتعليم الوط املجلس اعتماد

خاصة مؤسسات وثالث ة البحر اديمية و املؤسسات ة وإدا رللمحاسبة

ن-3 تحس حيث العامن للتعليم ن التكو ض لعر :والولوج
ال بناء من اء ون الذ للطالب ام ر2600سعة(را الصندو) سر من ل قبتمو

والدولة للتنمية و سعةال ديد ا ام ا املركب ام ا ع1000واملطعم أ مع ، ركر
وجبة ل ل ات ،)طالب4000ستقبل(ردو

البنات وسكن قتصادية، و القانونية العلوم لية بناء العمل 1400سعة(استمرار

ر حوا)سر منھ أنجز واملتاجر د وامل ؛70%،

، ام ا املركب شئات م مختلف ن ب الطر ات شب ع ة خ اللمسات انجازقوضع تم

%90حوا

املعادن ن مل العا د املع شاء إ تم واملناجم للصناعة الوطنية الشركة مع نبالتعاو

رات؛ باز الف ن و الت ومركز

مع ن الوطتحس اب ال وع ارج ا ن تاني املو الطالب توجيھ .راي
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ن74اكتتاب ب من ، العا التعليم مؤسسات لصا تكنولوجيا سا مد و باحثا رأستاذا
متاحا119 .مقعدا

التقنيات6اكتتاب متعددة العليا سة املد لصا ن وتكنولوجي ن باحث رأساتذة

من ة البحر اديمية متاحامقع21و .دا

د املع احتياجات لتلبية املغرب ونوا ت ن ز م أساتذة ثالث من ونة م دفعة أو لتخرج

ن؛ ندس امل س ملدا رالتحض ي

التنم-4 مجال الوطنية ات ولو ع يرتكز علمي بحث ر تطو حيث :يةمن

عالي يال تأ ن ل املؤ ن تاني املو ن ب للمغ و البوابة ًا؛رإطالق

؛ العا التعليم مؤسسات العلمية ات الدو شاء إل مة الال ط الشر رتحديد ز و

العامة؛ العا التعليم مؤسسات العلمية معيات ا شاء إ معاي ف عر

؛ العل البحث لة ي إعادة

اء الو س ئ برئاسة ار بت و للبحوث ع املجلس شاء رإ .زر
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I  .ا والديموغرافية-لسوسيواملؤشرات ، اقتصادية

لسنة ن تاني املو ان الس عدد حوا2016ران ،3 805 ا659 قد انية س بكثافة أي رسمة،
الديموغراوتبلغ. 3,69 النمو ا% 2.77حواسبة .ًسنو

I.1.الديموغرافية املؤشرات

I.1.املنطقة. ا شبھ دو مع النمو معدل نة لمقا ر

دو املنطقةشبھللدوالنمومعدل:1لا
و: املصدر س ار/ اليو د 1.18ج_البلدان_مؤشرات- قطب

يالرسم املنطقةشبھللدوالنمومعدل:1البيا

2013 2012 2011 2010 2009
0,80% 0,90% 1,00% 1,30% 1,50% يا لي
1,10% 1,10% 1,10% 1,20% 1,20% س تو
1,50% 1,40% 1,30% 1,20% 1,00% املغرب
1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,80% زائر ا
3,00% 3,00% 3,10% 3,10% 3,20% ما
2,70% 2,70% 2,70% 2,80% 2,80% تانيا رمو
3,00% 3,00% 2,90% 2,90% 2,80% السنغال
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I.2.2قتصاد

ا ةلسنواتخالل خ عشرة مس قيقي)2015-2001(ا ا قتصادي النمو متوسط بلغ ،
تانيا قية%. 4,5رملو فر البلدان لتھ الذي قيقي ا النمو بمستو املستو ذا نة مقا ىتمكن ى ر

املغرب%) 4,7( مثل ة املجاو الدو اقتصاديات رأو السنغال%) 4,8(ما%). 4,6(ل .%)3,8(أو

قيقيالنمومعدلرتطو:2يالبياالرسم (%)ا

I.2.ام ا املح الناتج ا
عام منذ تانيا ملو س ام ا املح الناتج إجما اد2013رتراجع ا نخفاض ب س

من تفع ا حيث املواد، إ1655,6رأسعار أوقية أوقية1539,1مليار اماملحللناتجسبةبالأما. مليار ا
هفإنالواحد،للفرد سمسوفرتطو ةذهطوالي املستمررالتطوخاللمنوخاصةبالتذبذب،الف

كيبة انيةلل .الس

نة املنطقةشبھلدومعرمقا
2013 2012 2011 2010 2009 2008 لالدو
212 453 207 802 198 768 161 783 137 587 171 518 زائر ا

65 516 81 915 34 707 74 804 63 069 87 236 يا لي
10 882 10 254 10 666 9 440 8 988 8 779 ما

4 191 3 962 4 284 3 687 3 031 3 536 تانيا رمو
103 824 95 903 99 211 90 771 90 907 88 879 املغرب

14 796 14 041 14 461 12 882 12 802 13 449 السنغال
46 995 45 239 46 270 44 278 43 523 44 878 س تو

دو اماملحالناتج:2لا دوالرنباملليوا
و: املصدر س ار/ اليو د 1.18ج_البلدان_مؤشرات-قطب
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يالرسم اماملحالناتج:3البيا دوالرنباملليوا

I.2.ة شر ال التنمية مؤشر )IDH(ب
منالتنميةمؤشررتطو ة شر تانيا2014سنة0,506إ1980سنة0,347ال . رمو

الرتبة من تقدم الدولة يف الرتبة2014سنة161تص .  2015سنة256إ

نة املنطقة) الرتبة(رمقا شبھ لدو ة شر ال التنمية لمؤشر
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

93 93 92 92 86 88 87 86 88 زائر ا
55 64 87 60 56 56 54 54 55 يا لي

176 182 181 180 170 161 159 156 162 ما
161 155 155 155 142 136 134 130 133 تانيا رمو
129 130 130 130 121 115 114 113 116 املغرب
163 154 152 152 141 135 134 131 133 السنغال

90 94 94 92 88 83 85 84 89 س تو
دو ةالتنميةمؤشر:3لا شر املنطقةشبھللدوال
و: املصدر س ار/ اليو د 1.18ج_البلدان_مؤشرات- قطب
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I.2.ساسية قتصادية القطاعات 4ج

اعة(والقطاعيمثل وةوارالز يوانيةل الغاباتا واستغالل البحر املتوسط،)يوالصيد
اماملحالناتجمن% 31 نا و. 2015و2001عاميب انأحدو ي،قتصادأر تا فرصيخلقمماراملو

نمن% 28واعمل شط ال ان انعامعدادآخرلبياناتًوفقا2013عامالس .للس
ة،نفسخالل شطةاستأثرتالف اماملحالناتجمن%12,4بمعدلالتعدينأ مةا بمسا

قيقيالنمو سبةا ةذهخالل% 0,8ب .الف
حوا س انمن% 64,2ريما نالس شط نال شطة،2015و2001عامي،ب الثالثالقطاعأ

ام،املحالناتجمن% 33,5املتوسطتمثل،ال لمعیشیةاعضاولألمئدالالمسحالنتائجوفقا.ا
(2014)لیةزلمنا

I.3   .العمل 5قسو

ف(الة طلباسبةتقدر عر لنتائجفقاًو،نيوطلاىولمستاعلی)لیةدولاالشغلمةظمنحسب
سبةذه%. 13ب2014سنةیتانیا رومفيلیةزلمنالمعیشیةاعضاولألمئدالالمسحا الوسطأكال

ضر فم%) 17(يا الر بدو. 2014عام%) 7(ا ساءأنو الرجالمن%) 19(ًتأثراأكال
ةاملناطق.%)10( ضر صوص،وجھعا وعددا الذ ن العاطل عدد يضاعف العاطالت ساء : رال

نة25% فيةاملناطقمماثلوالوضع%. 14بـرمقا نالبطالةسبةتبلغحيثالر ساءب مقابلةاملائ12ال
الرجالاملائة5 اية،. عند ساءتتأثرال ةاملناطقال ضر املناطقالرجالمنأكمراتبخمسا

فية .%)5مقابل%25(الر
ذه رةتتعلق % 21(الشبابمنأكعددعالبطالةتؤثر. باألجياللواملقامالظا

سبة2014 ببال م أعما اوح ت نة) عاما34و14نرملن اوحللذين%3(سناباألكرمقا مت نرأعما 35ب
التا). سنة64و سبةأضعافسبعةأعوالبطالةخطرفإنو نةللشباببال .بالراشدينرمقا

نالبطالةمعدلانخفاض حيثالعمل،قسواختاللوضعيةمرواقعيخفيالراشدينب
املقنعةالبمعدالتترتفع شاشةطالة املقنعة.وال البطالة سبة ةاملناطقبلغت ضر من%55ا

ن فيتعلقأما. 2014عامالعامل خر انب ةالفئةمنبالشبابا مسنة،34-15العمر ثل املعرض
طر%) 33( مل نالتعليمنظاميدمجوالمونعاطلوأل و .والت

العملقسوالعاالتعليمخروتوظيفاجمإد
ثالثةال اعيحصل عملالعاالتعليمخررأ مع ممنعامقبل .تخرج

ر اساتوتظ عند) سنة34- 15(الشبابعندمراتعسبأكالبطالةسبةأنرالد ا نم البالغ
ة).سنة35-64( م ممكنةإدماجتبقى العمل سو ،التعليمرقالشباب عندماوخاصةالعا

نسبةالواقع،. مرةلألوالعملقسونيدخلو ج ر نا عامعد%50منأكالعملعنالعاطل
مواحد تخرج .من
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من القليل اهخرالعدد العاوخررالدكتو امل ن و مالت أفضللد صوفرص لا
واحدة سنة التخرج عد وظيفة ن،البطالةمعدلأنيبدوقابلامل.ع ج ر منواحدعامعدل

، خر التخصصات ادةمعيزدادىالتخرج الش صوص،وجھع. ىمستو حصلوامنثالثةا عة أ رل
املاس سع مل ديث،العملقسوضآلةعيقعاللومانإذا. التخرجمنعامعدعمللد فإنا

ميةشككالبطالةمنرتفعاملىاملستوذامثل الأ يالتخصصات ايأ .الشبابمعظمم

يالرسم واحدةسنةالتخرجعدالعاالتعليمخرعندالبطالةسبةأن:4البيا

أخر ناحية منىمن واحد عام عد ن ج ر ا وضع تقييم فإن معلوالتخر، يوفر ال ماتج
ا بأكمل العملية م حيا خالل ن ج ر ا توظيف تواجھ ال ات الصعو عن تنفيذ. افية تم الغرض، ذا ل

مجموعة شكيل إعادة خالل من ماعية ا عة اضيةاملتا ري. اف أدناهظ ي البيا تمالرسم ال النتائج
ا عل صو .لا

يالرسم العاالتعليمخرمندفعةتوظيفليالسنوعدلامل:5البيا
التخرج عند املتوسط، جدا، لة طو و ت ما عادة العمل ع صو ا نمدة نصفا.ل نتظر

عمل صو ل سنوات ع أ حوا ن ج ر ا من لمجموعة ب. ر يقا ما مر ستغر ذلك، ع رادة 10قز
ع ع املجموعة أغلب يحصل ي ل من. ملسنوات التوظيف حظا أوفر الليصانص ع اصلو نا

العا التعليم خر من م ذا،. غ ل من الرغم صوقلسوالشابولوجفإنع ا عد لالعمل
عليا ادة ش فقطولوجھمنأفضلع ا الو البا ادة .رش
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العمال شاط العاخرقطاع التعليم
العا التعليم خر ن ب بمزاولةالذينمن مأفادوا و ت،قلةعمل، غبةغلبيةع رعن

تقا ة بيانات. راتبوا ش واملساكنالواقع، ان للس العام أن2013لعامالتعداد إ
العظ وظائف%) 86(الغالبية م لد م فقطبراتبم ن تارك بدو% 14، .راتبنوظائف

كذا، نو املوظف سبة ة% 80فإن دا عمومي، الشبھ و العمومي ن القطاع با 68(رتقر
و%) 9(ؤسساتوامل%)  .%)13(العائليةاملؤسسات،

سامو أطر م العليا ادات الش حملة ا شغل ال املناصب معظم فإن ذلك، إ نباإلضافة
أطر%) 39( ر%). 36(نمتوسطوو ا ؤالء من ة كب سبة فإن ذلك، أوومع ن يدو كعمال عملو ن نج

ن املصنف%)12(رمتد غ القطاع ع يئات. ر، املناصب شغل يتم االت، ا معظم
من و عة20إ3نتت أ ل من مناصب ثالثة حوا املناصب% 78(رموظفا، ذا) من مؤسسة

م .ا
بد الوظائف ن ج ر ا فإن ذلك، من النقيض ةراتبنووع التجا غالبا رعملو %) 47(ن

جتماعية دمات من%). 29(وا أقل يمثلو ن البحر% 10نح والصيد اعة الز يقطاعات ر
.والتنمية

يزاولھالالعملقيمة جوذي العاخر التعليم
م امل من ولكن ال، ا بطبيعة التوظيف، مجال أو خطوة و العمل ع صو ا لإن

العملأي عقد بمدة و العمل ان وم العمل بطبيعة تقاس وال واستدامتھ، العمل جودة يتعلق. ضا فيما
با تقر اص نصف أن عام، ل ش ن، يب املتاحة البيانات تحليل فإن العمل، ان من%) 48(ًبم

عمل مقرات م لد س ل تانيا مو ن دو(رالعامل خر). 4.6لا رة الظا ذه العاتطال التعليم
الئق عمل مقر م لد س ل م نصف ألن و. أيضا، العمل ملقر السائد النمط فإن خر، للنصف سبة ال و

املن والعمل سواق و العامة الطر ع ثابت العمالء،. لزاقموقع مقرات العمل إنجاز يتم عأحيانا
صوصوجھ العامالبناءالعما ق الطر ع العموميةسبةبالأو شغال و البناء ن . مل

ن العامل ن ج ر ا من ة كب سبة ناك ذلك، إ مؤقتةباإلضافة وجھ. وظائف ع
حوا صوص، عوظفاملمن% 20ا ادات ش ع ن اصل ا واحدةالين سنة من أقل عمل عقد م .لد
مصنفقتصادخارج املرتفالغ البطالة معدل يزال ال الشباب، العا التعليم خر ن ب ع

وظائف العمل البلدمؤقتةواحتالل العمل لسو أساسية عتقاد. قسمة مع ناقض ي ذا أن بدو و
الطر أضمن و عليا ادة ش ع صو ا بأن واسع نطاق ع قالسائد العملوجوللل سبة. قسو بال

وال البطالة ة تجر فإن م، وأسر الشباب ؤالء التعليمل ثمار س ألن أك محبطة املستقرة غ عمالة
عال م وضع بتوقع مرتبط .العا

عليارأجو ادات ش ع ن اصل ا العمال
العا التعليم خر أن يبدو تانية، املو املحلية السو خصائص إ ربالنظر عق نيحصلو

ض ياعو س متوسط. جيد نة مقا عند ،رالواقع، لألجو ى د د با م سنة(رأجر تحديده 2011تم
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ا30000بمبلغ ر ش أع) أوقية املتوسط العا التعليم ج خر أجر أن يبدو سبة، د% 221ب ا من
لألجو ى ثالث(رد من أك يمثل دخل ع يحصل ، عا عليم ج خر عمل أضعافعندما ىة د د ا

أن.)رلألجو عقيبدو جو يمنح دمات ا العارطاع التعليم املرتبة. ر الصيد قطاع يليھ
الثالثة املرتبة املعادن قطاع و بمتوسط. الثانية ن ج ر ل افئة م قل و البناء، عادلقطاع راتب

لألجو ى د د .را
نة مقا معمداخيلرعند عليا ادات ش ع ن اصل ا عليبالعمالالعمال ىىمستو ،أد

با تقر القطاعات جميع ة كب قيمة لھ العا التعليم التعليمحالة. يت خر مع نة راملقا
، ي(يالثانو البيا سبة،)أدناهالرسم ب أك متوسط اتب ع العا التعليم من ج خر %. 63ريحصل

اداتفإ،التافقاً للشكل وو ش حملة أجو اقطالعالي التعليم ارن والخدماع الصناعات لتحويلية ت
انة مع ربالمقاك الخر خر. يلثانوعليم أجو كب اختالف يوجد ال أنھ املفاجئة يجة رالن

البناء قطاع عملو عندما العا التعليم خر مع نة مقا ة الثانو س ناملدا ر .ر

ن اصل ا العمال عليارأجو ادات ش ع
لألجو ى د د با نة رمقا ر بخر نة الارمقا يلثانوعليم

Lecture : Un diplômé du supérieur exerçant
dans le secteur de la pêche gagne 207% de
plus que le SMIG. Cela revient à une
rémunération équivalant à 307% du SMIG

Lecture : Un diplômé du supérieur qui est
recruté dans les services a un revenu en
moyenne supérieur à 66% par rapport à celui
recruté avec un niveau secondaire

يالرسم افآت:6البيا نالعمالم اصل اداتعا علياش
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I.5للتعليمالنفقا املخصصة ت
I.5.الدولة نفقات من التعليم حصة ا





 2017 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

31,1 2010 31,1 28,4 22,1 22,3 23,9 24,4 24,3 20,9 21,1 24,5 24,2 ن البن
20,1 2012 20,1 19,3 20,1 17,8 17,2 19,2 16 14,2 16,7 13,6 غامبيا
15,4 2014 15,4 18,3 19,7 16,7 يا غي

13 2013 13 10,8 12,5 11,5 10,5 10,5 14,4 11,5 12,7 8,9 8,7 11,8 يا ساو-غي ب
25,9 2011 25,9 23,7 28,7 27,9 29 23,7 23,7 22,8 21,8 26,5 ما
18,9 201418.9% 18,9 18,6 15,4 18,3 20,2 20,2 18,4 19,6 14,6 13 15,5 12,9 17,5 16,8 18 تانيا رمو

26 2010 26 26,6 22,3 24,9 25,7 24,9 27,7 29,2 29,4 29 28 املغرب
35,3 2013 35,3 36,8 33,7 41,3 41,1 41 39,6 39,5 30,8 26,3 25,9 21,2 30,9 السنغال

12 2009 12 13,2 11,2 10,2 7,3 7,1 9,2 8,1 السودان

5,5 2014 5,5 5,4 5,2 7,1
جنوب

السودان
34,6 2007 34,6 0 س تو
21,6 13,3 18,1 17,7 21,9 24,8 17,5 21,7 23,9 21,3 20,3 19,7 20 19,1 21 18,7 املتوسط

دو الدولةنفقاتمنالتعليمحصة:4لا

I.5.ةب ا ا العمومية للنفقات سبة بال العا للتعليم املخصصة للنفقات ة املئو سبة رال
للتعليم املخصصة

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017

15,71817,915,816,315,614,317,618,719,220,5ما

تانيا %14,1%19,51613,713,913,516,813,913,2رمو

س 14,116,61613,912,910,2119,98,48,4راملو

13,110,311,812,513,716,9املغرب

28,629,228,326,527,726,324,827,822,727252724السنغال

س 18,819,421,622,822,324تو

دو سبة:5لا ةال سبةالعاللتعليماملخصصةللنفقاتاملئو ةوميةالعمللنفقاتبال ا املخصصةرا
للتعليم
و: املصدر س ار/ اليو د 1.18ج_البلدان_مؤشرات-قطب

I.6سنة للدولة ة ا ا النفقات من بالتعليم لفة امل ات ا الو رحصة ر 2017و2016ز








   

10,44% 0,61% 0,38% 8,07% 1,38% 2016
18.9% 1.1% 0.7% 14.4% 2.7% 2017

دو اتحصة:6لا ا رالو لفةز ةالنفقاتمنبالتعليمامل ا 2016سنةللدولةرا
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I.7للتعليم ة ا ا النفقات من صة 2017و2016را

















100% 5,87% 3,65% 77,30% 13,18% 2016
100% 5.9% 3.8% 76.2% 14.1% 2017

دو صة:7لا ةالنفقاتمنا ا 2017و2016للتعليمرا

يالرسم صة:7البيا ةالنفقاتمنا ا للتعليمرا

الن من العا التعليم صة دولية نة للتعليمرمقا ة ا ا املح(رفقات الناتج ا لد ال لالدو
ام ن\ا ب ي1800و700ساكن أمر ) دوالر

يالرسم نة::8البيا ةالنفقاتمنالعاالتعليمصةدوليةرمقا ا للتعليمرا
RESEN Sao Tomé-et-Principe: املصدر 2014
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II   .س والتمد رلتحاق

السنوات عا سر ا تطو ام ا قبل ما التعليم د ش ة،رلقد ةخ كب أعدادا أن عنھ نجم
إ انيكية مي قة بطر أدى مما ة والثانو بتدائية املراحل وا ا الطالب التعليممن ع الطلب تزايد

.العا
أن املعطيات منتفيد ا قو تزايدا عرفت العا التعليم طالب 14أعداد التعليم368 طالبا

لسنة لسنة19843إ2008-2007العام التعليم331ومن2018-2017طالبا إطالبا صو ا
ةطالبا907 الف نفس .خالل

لتزايد ل الطالب 100عدد .2017سنةطالبا505إ2010سنةطالبا434منساكنا000
لسنة ام ا املستو إ الثانو املستو من نتقال مؤشر بلغ أخر ة ج ىمن ي ى سبة2018ى

30%.

II.1العا التعليم من و بالسنة جما لتحاق معدل
2014/20152015/20162016/20172017/2018السنة

جما لتحاق %8.8%5,8%7,8%11,05معدل
العاالتعليممنوبالسنةجمالتحاقمعدل:8لدوا

النظر غض دد ا ن ل امل عدد سبة و العا التعليم من و بالسنة لاللتحاق جما املعدل إن
التعليم من و بالسنة اللتحاق الرسمية السن ان الس عدد من العمر . العاعن

II.2العا التعليم من و بالسنة لاللتحاق الصا املعدل
2014/20152015/20162016/20172017/2018السنة

لاللتحاق الصا %0.7%0,4%0,5%0,7املعدل
دو العاالتعليممنوبالسنةلاللتحاقالصااملعدل:9لا

بأنھعرف لاللتحاق الصا من: املعدل و السنة دد ا ن ل للم جما العدد سبة
السن نفس ان الس عدد من لدخولھ الرسمية السن العا .التعليم

املالحظيفسر: عليق اجع نال ب لاللتحاق جما ال2016و2014للمعدل التداب إ
التعليم ة ا و ا راتخذ دز م ل نظام ملعاي م الصا التطبيق خاصة ، العل والبحث املدة(رالعا ام اح

ادة ش ع صو ل لالقصو ).ى
سنة جديد من املعدل ذا تزايد . 2018- 2017ل

II.3ل ل العا التعليم طالب ساكن100000عدد
سنو تزايد متوسط قيا، إفر العا التعليم الطالب عدد د من%8.3قيمتھيش منتقال

ن8.6إ2.6 ب الفرانكفونية. 2006و1990نمليو الدو ن مرت من أك عداد تضاعفت لوقد
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ل ل الطالب عدد انتقل حيث ة الف من100000نفس ،. (1)392إ164ساكن الديمغرا للنمو وإضافة
سي نتاج العا التعليم عداد تطو وتزايدرعت سا التعليم مستو ع ميع ل س التمد ىاسة ر

الثانو التعليم تمام ل. يسب ل العا التعليم طالب عدد مؤشر ساكن100000وانتقل
من تانيا تحاد.2018سنة505إ2010سنة(2)434رمو دو العا للتعليم النفاذ ل ش نما لب

ل النقدي و سنةقتصادي قيا إفر غرب دو%0.59أي590حدود2006لدو و ان الس عدد نمن
سبة أن عت ال و س اليو العا%2معاي التعليم س تد أن ب ي ان الس . رمن

عع السر النمو من الطالبالرغم ةلعدد خ السنوات مخالل املعلومات ذه ر تظ
لرفع مة الال ود العازا للتعليم .النفاذ

املنطقة شبھ املؤشر ذا ل نة مقا التا البيان .ريمثل

يالرسم لالطالبعدد:9البيا ساكن100000ل
قيا: املصدر(1) افر العا التعليم تأط: إصالحات Pôle de Dakar(UNESCO-BRED)نقاط

القطام: املصدر(2) التدخل إطار سية، الفر التنمية الة و )AFD(جموعة

:مالحظة
ل ل العا التعليم طالب عدد ان100000يتعلق ما م العا التعليم طالب بجميع ساكن

والشعبة أو. ىاملستو م سيا ج انت ما م الوط اب ال ع ن س املتمد الطالب ل مبدئيا ريضم
املواط ق و م الوطأصول التعليم لنظام عة تا ارج ا مؤسسات أو ارج ا ن س الدا ن . رن

العاملية للمعاي للوصو مة الال ود ا مية أ املؤشر ذا قيمة ن لتب مقابل2000(ز طالب
).ساكن100000
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II.4العا إ الثانو من نتقال يسبة

2016/2017 2015/2016 2014/2015

  

  
 

المجموع اإلناث الرجال المجموع اإلناث الرجال المجموع اإلناث 0.5الرجال
30% 19.3 39

0,64
33% 25% 39%

0,61
33% 24% 40%

دو العاإيالثانومننتقالسبة:10لا

:عليق
امعية ا السنة ن ب العا إ الثانو التعليم من نتقال سبة والسنة2016\2015يقيمة

امعية نقاط%.201730\2016ا بثالث سبة ال ذه تراجع السنة50.نالحظ من انتقلت ت ب
سنة الثانو التعليم من ائية سنة2016\2015يال العا التعليم انتق2017\2016إ ،

ن البن انتقال من أضعف الثانو التعليم من البنات انتقال فإن النوع، مقابل. يبخصوص أنھ إذ
ا100لل مقدا لالنتقال افؤ ت سبة ب أي . 0,5رشاب

و الذ انتقال سبة تتغ نتقالرلم سبة مع نة تراجعت2016\2015سنةرمقا ن ستةح
ناثنقاط .عند

II .5العا بالتعليم الشامل لتحاق )TAG Sup(سبة

2018/2017 2017/2016 2015/2016 2014/2015

6687 5172 5799 6305
العا التعليم من و السنة دد ا لو نامل

ي تا راملو
76176 74524 76988 80737 سن ان السابقةسنة18الس السنة
8,80% 6,90% 7,50% 7,80% العا بالتعليم الشامل لتحاق سبة

دو )TAG-SUP(العابالتعليمالشامللتحاقسبة:11لا

مقدار تحديد أجل من مستقبلية بتحليالت بالقيام سمح العا بالتعليم الشامل لتحاق سبة
ا ات التطو عن الناجم العا التعليم ع سبرالضغط ب س املمكنة ة: ملستقلة الثانو اسة الد رإتمام

ا الو الب نجاح العار، التعليم إ نتقال .و
ا وا تحسنا %) 2(نالحظ

II.6ام ا س التمد (TBS)رسبة
ام ا س التمد سبة إ2009سنة) TBS(روصلت الفرانكفونية قيا أفر بلدان العا التعليم

قيمتھمقا%  11 عال متوسط و% 70و% 27بل ية الغر ا و وأو الشمالية ا املعدل. رألمر ذا يخفي
الفرانكفونية قيا أفر بلدان ن ب ة كب فوار .قاملنخفض
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التوا ع املؤشر ذا قيم بلغت زائر وا س تو الوحيدة%31و% 34ففي الدو و ل،
امل ت تجاو ال الفرانكفونية قيا ازإفر الو الب عد ملا س للتمد العال رعدل .ر

إ ام ا س التمد سبة تصل قيا أفر غرب لدو والنقدي قتصادي تحاد بلدان رباملقابل، ل
ال% 6.3 ما العا التعليم فإن والنيجر الوسطى قيا أفر ة و وجم شاد مثل قية فر البلدان عض زو ر

س تمد معدالت مع جني رطو التوا% 1،%2،%2ر ** .ع
ضغوط وجود عن تكشف الثانو التعليم من ي الثا السلك إتمام سب مع سب ال ذه نة مقا يإن ر

عام الثانو التعليم ام ا س التمد سبة تانيا، مو ففي ، العا التعليم احتياجات ع ة يقو ر 2009ر
ومعدل) 6(ستة العا التعليم من أع سعةمرات و العام الثانو التعليم مرحلة أع) 9(يإتمام مرات

العا بالتعليم ام ا س التمد سبة الثانو. رمن التعليم ام ا س التمد سبة نما يب ن2015ر مرت أع
ن) 2( مرت أع السنة نفس الثانو التعليم مرحلة إتمام ومعدل العا التعليم القيد) 2(يمن سبة من

العاجمالي التعليم الثانو. ة للتعليم سبة بال التوغو ام ا س التمد سبة فإن نة املقا وجھ يوع ر ر
ع أ العا) 4(رأع التعليم من ثالث. مرات أع ة الثانو اسة الد إتمام معدل كينافاسو، بو رو مرات) 3(ر

العا بالتعليم ام ا س التمد سبة مستو. رمن ع إجماال إىو سبة ال ذه تصل قيا الرغم4.7أفر ع
ساو خام س تمد سبة يمن **.فقط% 23ر

العلمي: املصدر(*)  والبحث العا التعليم ة ا رو تانيا\ز رمو
السنغال: املصدر(**)  العا التعليم مستقبل حو الوط شاو لال ر

II.6.قية فر البلدان عض ام ا س التمد سبة 2009عامرا

يالرسم قية: 10البيا فر البلدان عض ام ا س التمد رسبة
سكو: املصدر ي ار، د دا-قطب العابر للتعليم ي حصا الدليل . و
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II.6.ام ا س التمد سبة الفرنكفونيةرب قيا أفر العا 2009التعليم



















تانيا 7.126)2018(رمو
تانيا 7.328)2017(رمو
تانيا 28--7.6)2016(رمو
تانيا 2%9)2015(رمو ,272,4728
تانيا 9%4)2009(رمو ,436,3333,8 (2006)

ن 1,83,0%6)2009(بن
ون ام (2006) 1,42,731,2%9)2009(ال

(2006) 9,5%2)2012(شاد
العاج 1,51,9%8)2009(ساحل

س %34)2009(تو
زائر %31)2009(ا
%13)2009(املغرب

(2006) 1,22,032,9%6)2009(ما
غو و %6)2009(ال

الديمقراطية غو و ال ة و %6)2009(رجم
1,84,0%5)2009(توغو
يا (2006) 1,33,329%5)2009(غي

فاسو كينا (2006) 3,03,529%3)2009(ربو
ة و الوسطىرجم قيا %2)2009(أفر

(2006) 2,03,010,4%1)2009(النيجر
%8)2009(السنغال

نة املقا دو رمتوسط 1,82,925,5%9*ل
دو سسبة:12لا امرالتمد قياالعاالتعليما سيةأفر 2009الفر
و: املصدر س اليو ار، د الدو. دابر-قطب ,Analyses performances Consulting. البنك 2011

II.6.النامية البلدان ن والتكو التعليم حالة ج
 


2010 1999 2010 1999

7 3 31 19 الكأ راء ال جنوب قيا ىفر
17 6 47 31 آسيا وغرب جنوب
24 20 49 46 ية العر لالدو
18 53 النامية البلدان

دو نالتعليمحالة:13لا الناميةالبلدانوالتكو
قيا: املصدر إفر العا التعليم و: إصالحات س اليو ار د قطب تأط دااب- نقاط ر
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II.6.سبة سد الليصانصرالتمد ام ا


  1921 
د واملعا امعات ا س راملدا

 

4,90% 118282 5801 5439 208 154 ناث
2779 2616 104 59 1س
1630 1483 96 51 2س
1392 1340 8 44 3س

9,40% 114493 10792 9445 1063 284 رالذكو
5072 4476 452 144 1س
3222 2599 544 79 2س
2498 2370 67 61 3س

7,10% 232775 16593 14884 1271 438 جما
7851 7092 556 203 1س
4852 4082 640 130 2س

0,5

3890 3710 75 105 3س

دو سسبة:14لا امرالتمد الليصانصا

ام ا س التمد سبة رتطو ر


ل %8,90ال
%5,90ناث 2014/2015
و 0.49%12,20رالذ

ل %7,57ال
%4,97ناث 2015/2016
و 0.48%10,37رالذ

ل %7.3ال
ناث

و2016/2017 رالذ
ل %7.1ال

%4.9ناث
و2017/2018 0.5%9.4رالذ

دو سسبةرتطو:15لا امرالتمد ا
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:عليق
أعاله دو ا ن وليب افؤ الت اممعامل ا س التمد سبة ل امل100لمقاب. رتراجعا ة العمر الفئة ناسبةفرد
الليصانص مستو اسة ىللد فقطر املستو7، ذا سو يد ة العمر الفئات جميع ىمن ن .ر

فقط100مقابل ، الليصانص مستو اسة للد املناسبة ة العمر الفئة ىذكر الفئات9ر جميع من
املستو ذا سو يد ة ىالعمر ن .ر

الف100مقابل فقطأن ، الليصانص مستو اسة للد املناسبة ة العمر ىئة الفئات5ر جميع من
املستو ذا سن يد ة ىالعمر .ر

II.7ارج ا املمنوحو تانيو املو نالطالب ن ر
II.7.والسلك املستقبلة الدولة حسب ا

 3 2 1
       

18 114 0 15 11 67 7 32 زائر ا
1 1 0 0 0 0 1 1 العاج ساحل
4 16 1 8 2 6 1 2 مصر
9 78 5 23 4 46 0 9 سا فر
0 1 0 0 0 1 0 0 ما

78 432 29 144 30 166 19 122 املغرب
72 240 28 93 22 90 22 57 السنغال

1 7 0 0 1 6 0 1 السودان
65 281 5 35 36 131 24 115 س تو

0 3 0 2 0 1 0 0 تركيا
248 1173 68 320 106 514 74 339 العام املجموع

دو تانيوالطالب:16لا ناملو ارجناملمنوحور والسلكاملستقبلةالدولةحسبا
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يالرسم تانيوالطالب:11البيا ناملو ارجناملمنوحور والسلكاملستقبلةولةالدحسبا

II.7.اسة الد ميدان حسب ارج ا املمنوحو تانيو املو الطالب رب ن ن ر

اسة الد 2015/20142016/20152017/20162018/2017رميدان
اعة 62424رالز

لية التحو الصناعات و ندسة ال
ة 76275205185واملعا

والفنو 9284274نداب
ما وا ة جتماعيةال 370343345394ية

648426447456العلوم
والقانو ة والتجا جتماعية نالعلوم 11818110290ر

دمات 334ا
بية 181116ال

1304133611641173املجموع
دو تانيوالطالب:17لا ناملو ارجناملمنوحور اسةالمجالحسبا رد
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يالرسم تانيوالطالب:12البيا ناملو ارجناملمنوحور اسةمجالحسبا رالد

ن ب ارج ا ن املمنوح ن تاني املو الطالب أعداد رتطو 2018\2017و2014/2015ر

يالرسم نلطالباأعدادرتطو:13البيا تاني نراملو ارجاملمنوح نا و2014/2015ب
2017/2018

II.7.واملستو املستقبلة الدولة حسب ارج ا املمنوحو تانيو املو الطالب ىج ن ن ر
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المجموع د 2م  1م  7س  6س  5س  4س  3س  2س  1س 
إ م إ م إ م إ م إ م إ م إ م إ م إ م إ م إ م

18 114 0 4 8 57 3 10 0 7 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 7 29 زائر ا
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 العاج ساحل
4 16 0 2 0 0 0 0 1 3 0 3 0 2 2 4 1 1 0 0 0 1 مصر
9 78 5 23 2 16 0 2 0 0 0 1 2 11 0 16 0 9 0 0 0 0 سا فر
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ما
78 432 19 101 9 56 5 25 6 25 4 18 6 38 10 47 7 59 6 28 6 35 املغرب
72 240 18 40 2 14 0 1 7 32 4 27 10 41 9 28 9 25 4 16 9 16 السنغال
1 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 السودان
65 281 4 28 22 55 6 25 0 2 2 7 2 21 6 33 8 53 5 16 10 41 س تو
0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 تركيا

248 1173 46 200 43 202 14 63 14 69 10 60 20 115 28 130 26 151 15 60 32 123 املجموع

دو تانيوالطالب:18لا ناملو ارجناملمنوحور ىواملستواملستقبلةالدولةحسبا

استقباالالد ك مسة ا مسةلو ا الدو طالب عدد ك لاملستو ى
استقباال ك

II.7.الطالب لود امل صليةنجانب والدولة املستو حسب تانية املو امعات ىا ر

املو امعات ا ن ل امل جانب الطالب صليةعدد والدولة املستو حسب ىتانية ر

















































































































253 1 3 1 42 7 28 10 1 1 84 23 1 2 1 1 1 1 21 2 9 2 1 1 1 5 2 1 املجموع
دو نجانبالطالب:19لا ل امعاتامل تانيةا صليةوالدولةىاملستوحسبراملو

م مسة ا املجموعات

امل امعات ا ن ل امل جانب الطالب ع املؤسسةزتو حسب تانية رو

القطاع الخاص القطاع 
العام





































253 6 11 8 7 75 62 14 63 6 1 العدد
دو نجانبالطالب::20لا ل امعاتامل تانيةا املؤسسةحسبراملو

م ستقبال ذات مسة ا املؤسسات
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جا املستقبلةالطالب الدولة و املستو حسب تانية املو امعات ا ن ل امل ىنب ر

املجموع 3د 2د 1د 2م 1م 3ل 2ل 1ل
املستو

ى
253 39 4 1 7 100 22 20 60 العدد

دو نجانبالطالب:21لا ل امعاتامل تانيةا املستقبلةالدولةوىاملستوحسبراملو
جذباا ك ىملستو

II.7.س وا العمر حسب ن تاني املو الطلبة ع تو ره ز

2017/2018 2016/2017 2016/2015 2015/2014
إ م إ م إ م إ م

العمر

145 323 109 248 112 260 98 263
من 19أقل

سنة
333 692 221 506 200 497 211 511 سنة19
512 1185 394 976 425 1040 368 946 سنة20
721 1767 600 1589 590 1652 533 1581 سنة21
830 2232 699 2111 694 2161 726 2025 سنة22
837 2517 728 2439 753 2306 717 2312 سنة23
733 2461 715 2214 722 2312 621 1959 سنة24
633 1988 602 1964 550 1718 550 1863 سنة25
512 1601 453 1416 446 1496 569 1836 سنة26
342 1035 340 1141 468 1387 426 1394 سنة27
266 811 352 1006 316 996 380 1095 سنة28
237 655 216 683 245 733 298 918 سنة29
139 424 165 483 224 642 247 749 سنة30

593 2095 731 2478 881 2921 991 3117
من 30أك

سنة
13 58 37 117 59 177 71 233 محدد غ

6846 19844 6362 19371 6685 20298 6806 20800 املجموع

دو ع:22لا نالطلبةزتو تاني سالعمرحسبراملو وا
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عرتطو: عليق م أعما د تز اللذين الطالب عاما28رأعداد
2017/2018 2016/2017 2016/2015 2015/2014

3985 4650 5292 5879
د تز اللذين الطالب أعداد رتطو

ع م عاما28رأعما
19844 19371 20298 20800 جما العدد

20% 24% 26% 28% %
دو داللذينالطالبأعدادرتطو:23لا متز عاما28عرأعما

:عليق
الطالب سبة ل معت تحسن العانالحظ التعليم لدخو القانونية . لالسن

ع م أعما د تز اللذين الطالب أن من28رحيث انتقل سنة% 20إ2015\2014سنة% 28عاما
2017\2018.

III.الداخلية الفعالية
III.1تذك

مؤشرات لبعض فات عر التا دو ا الداخليةالفعاليةلشمل
   

معدل  
الترفیع 

تعني عدد التالمیذ الملتحقین بصف ، 
باستثناء المعیدین منھم، معبر عنھ 
كنسبة مئویة من مجموع الملتحقین 

خالل السنة الدراسیة 1–بصف ص 
.السابقة

قیاس أداء النظام التعلیمي من حیث انتقال الطالب 
في فوج معین من صف ص إلي آخر و تأثیره علي 

.عالیة الداخلیة للنظم التعلیمیةالف
ویشكل ھذا القیاس مؤشرا رئیسیا لتحلیل تدفق 
أفواج الطالب و توقع نسب تدفقھم من صف إلي 

.آخر في إطار الدورة التعلیمیة
معدل 

االنتقال
jللدرجة

حسب السنة 
T

تعني عدد التالمیذ الملتحقین بصف ص 
السنة س، باستثناء المعیدین منھم، 

ھ كنسبة مئویة من مجموع معبر عن
خالل السنة 1–الملتحقین بصف ص 

.1-الدراسیة س

ارتفاع معدل االنتقال یعبر عن نسبة استبقاء مرتفعة

نسبة اإلعادة وتعني النسبة المئویة للتالمیذ المقیدین 
في صف معّین من مرحلة تعلیمیة 
معینة والذین كانوا یتابعون ا لدراسة 

.الدراسیة السابقةفي الصف عینھ السنة 

قیاس مدى إعادة التالمیذ للصفوف وتأثیر ذلك على 
ویعتبر في الوقت .الفعالیة الداخلیة للنظام التعلیمي

عینھ، من المؤشرات األساسیة لتحلیل وإسقاط تدفق 
التالمیذ من صف آلخر ضمن الحلقة التعلیمیة

نسبة التسرب وتعني النسبة المئویة من التالمیذ أو 
طالب الذین یتسربون من صف معین ال

.خالل سنة دراسیة معینة

نسبة + نسبة الترفیع 
نسبة + اإلعادة 

%100=االنقطاع
100= نسبة التسرب

+ نسبة الترفیع (ـ 
)نسبة اإلعادة

یتم احتساب معدل االنقطاع حسب الصف الدراسي 
بحسم مجموع معدل الترفیع ومعدل اإلعادة 

كمافي عام دراسي معین، 100من
یجري احتساب النسبة التراكمیة لالنقطاع الدراسي 
على مستوى التعلیم االبتدائي بحسم معدل البقاء في 

انظر إلى) في صف معین100الدراسة من 
دو ف:24لا الداخليةالفعاليةمؤشراتعضعر

  35



III.2ا التعليم ملؤسسات فيع ال مؤشرات ص ي لعالجدو
الضر املؤشرات عض التالية داو ا ورستعرض الداخليةةل بالفعالية .  املرتبطة

3 2 1  





























3 2 1



 

30% 6% 64% 7% 1% 92% 15% 17% 68% 540 847 913 1418 العدد 16/17
890 972 1794 العدد

54 9 247 الراسبون
17/18 كلیة العلوم 

والتقنیات 
12% 7% 80% 3% 12% 84% 22% 11% 68% 110 137 234 338 العدد 16/17

207 258 302 العدد
10 29 36 الراسبون

17/18 معھد المھني ال
الجامعي 

66% 14% 20% 8% 7% 86% 20% 22% 58% 248 1265 1090 1327 العدد 16/17
1110 837 1665 العدد

178 73 296 الراسبون
17/18

كلیة العلوم 
القانونیة 

واالقتصادیة 
65% 5% 30% 3% 3% 93% 12% 23% 65% 280 873 774 1003 العدد 16/17

767 681 1125 العدد
45 25 230 الراسبون

17/18 كلیة اآلداب 
والعلوم اإلنسانیة 

4% 0% 96% 22% 3% 74% 2% 24% 74% 278 289 338 378 العدد 16/17
251 291 562 العدد

11 91 الراسبون
17/18

المعھد العالي 
للمحاسبة وإدارة 

المؤسسات 
0% 0% 100% 4% 1% 95% 7% 2% 91% 60 60 83 91 العدد 16/17

79 84 157 العدد

1 10 الراسبون
17/18

المعھد العالي 
للتعلیم 

التكنولوجي 
روصو ب

5% 7% 88% 5% 4% 91% 19% 6% 75% 76 86 110 111 العدد 16/17

106 87 165 العدد 17/18

كلیة الشریعة 
جامعة العلوم (

اإلسالمیة 
)بلعیون

6 4 7 الراسبون
15% 5% 80% 10% 6% 84% 11% 6% 83% 52 65 63 99 العدد

56 86 146 العدد
16/17
17/18

كلیة اآلداب 
العربیة والعلوم 

االجتماعیة 
جامعة العلوم (

اإلسالمیة 
)بلعیون

3 4 6 الراسبون
5% 11% 84% 4% 8% 88% 36% 0% 64% 16 19 25 55 العدد

24 37 57 العدد

16/17
17/18

كلیة أصول الدین  
ة العلوم جامع(

اإلسالمیة 
)بلعیون

دو فيعمؤشرات:25لا )الطبليةنبدو(العاالتعليمملؤسساتال
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III.2.الطبب لية ل فيع ال مؤشرات

1 4 3 2 1 2 1


المعیدین العدد المعیدین العدد المعیدین العدد المعیدین العدد المعیدین العدد المعیدین العدد المعیدین العدد
26 138 62 72 165 151 139 246 2016/2017

16 130 92 130 24 76 30 153 21 159 1 193 42 232 2017/2018
19% 61% 72% 81% 81% 99% 78% معدل الترفیع
67% 39% 22% 18% 14% 1% 17% معدل اإلعادة
14% 0% 6% 1% 5% 0% 5% سربمعدل الت

دو فيعمؤشرات:26لا ليةال الطبل

III.3جو امعيةخر ا للسنة التعليم 2017/2016مؤسسات
III.3.ادةا الش حسب ن ج ر ا ع زتو

   1  





   

إ م إ م إ م إ م إ م إ م إ م إ م إ م إ م إ م

833 2813 169 661 8 83 26 197 0 15 0 69 2 39 15 26 11 63 2 22 60
0

163
8

دو ع:27لا نزتو ج ر ادةحسبا الش

III.3.اب ا قضو ال السنوات حسب ن ج ر ا سلكلعدد
يصانصللا

السلك ا قضو ال السنوات حسب ن ج ر ا املجموع)الليصانص( عدد
محدد غ سنوات8 سنوات7 سنوات6 سنوات5 سنوات4 سنوات3 النوع 

76 8 11 57 م
23 2 8 13 إ كلیة الشریعة 

52 52 م
18 18 إ

كلیة اآلداب العربیة 
العلوم االجتماعیة و

258 4 61 113 80 م
99 1 32 41 25 إ

كلیة اآلداب والعلوم 
اإلنسانیة

16 16 م
1 1 إ كلیة أصول الدین 

249 3 3 5 14 54 170 م
91 1 1 1 6 23 59 إ

كلیة العلوم القانونیة 
واالقتصادیة

278 1 3 9 60 205 م
137 2 3 26 106 إ

المعھد العالي للمحاسبة 
وإدارة المؤسسات

60 1 10 49 م
0 إ

المعھد العالي للتعلیم 
التكنولوجي بروصو

110 2 3 25 80 م
62 9 53 إ المعھد المھني الجامعي

540 4 2 10 24 52 448 م
170 6 8 12 144 إ كلیة العلوم والتقنیات

1639 11 3 3 81 59 325 1157 م
601 2 1 0 41 19 119 419 إ

املجموع

دو نعدد:28لا ج ر االالسنواتحسبا )ليصانص(السلكقضو
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يز امل




NR
18

سنة
16

سنة
15

سنة
13

سنة
12

سنة
11

سنة
10

سنوات
9

سنوات
8

سنوات
7

سنوات
6

سنوات
5

سنوات
4

سنوات س ا املؤسسة

661 2 2 1 2 2 4 8 5 11 35 100 26 455 8 T

169 1 1 1 1 2 1 6 10 37 5 103 1 F

العا د املع
سات رللد
سالمية

دو نعدد:29لا ج ر االالسنواتحسبا يز(السلكقضو )امل

اسامل



املجموع
غ

محدد
7

سنوات سنوات6
5

سنوات
3

سنوات ن ت س سنة1 النوع املؤسسة
22 22 م

2 2 إ
داب لية

سانية والعلوم
22 22 م

2 2 إ العام املجموع
دو نعدد:30لا ج ر االالسنواتحسبا )ماس(السلكقضو

ن ندس امل


 5  

63 63 م
11 11 إ

متعددة العليا سة راملد
التقنيات

63 63 م
11 11 إ

املجموع

دو نعدد:31لا ج ر االالسنواتحسبا ن(السلكقضو ندس )امل
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III.4تقنية الفعالفوجالبناءإعادةاستعمال الداخليةساب ية
يص أجل ملمن وسارأدق امردوديةالطالب الد محل نات و سنقومرالت باستعمالسة،

بناءتقنية فوجو،فوجالإعادة ع التدفق نموذج اعتمد جددطالب100مناف بطالب يزداد ال
التدفق سب وتحسب و بالصف املقبلة فيع(لالسنوات عادة،ال سر، و)بال سبةللسنة بال

اتل املستو تبقىل أن ض ف سبو ال املقبلةذه للسنوات انطالقا. ثابتة فواج بناء إعادة تم وس
الفرضيات من عدد :من

الواحد السلك خالل ن مرت الرسوب من بأك سمح ال
التدفق سب نفس انقطاع(عتمد إعادة، فيع، علق)  ال سواء الصف بالتالميذبنفس مر

املعيدين أو دد .ا
إإن وء املستقبال التحليل ذا لجدامفيداستعمال سبة وابال مجة ألنھل لتخطيط

خالل عليھ ما ع التعلم ف ظر دامت لو املستقبل يحدث أن يمكن ما باق اس من ويمكن
القادمة ا. السنوات لية الة مفصل ل ش تطر س ي ما والتقنياتقو سبة. لعلوم بال سنكتفي فيما

تلبقية بجداو الداخليةلاملؤسسات الفعالية مؤشرات م أ املعليقاتوص تلك .ؤشراتع

III.4.والتقنياتا العلوم لية حالة
ص دوي سيةاملالمحأدناهلا التقنياتوالعلومليةاللصانصىمستوطلبةملسارالرئ

.2016-2015و2015-2014الطبووالتكنولوجياومالعلجامعة
3ل2ل1ل

تقاء تقاءانقطاعإعادةرا تقاءانقطاعإعادةرا انقطاعإعادةرا
68%17%15%92%1%7%64%6%30%

دو صائص:32لا سيةالا قنياتوالتالعلومليةالليصانصىمستوالطالبملساررئ

ع نالبداية و ت عن دو ا داخليةبلالبيانات أن:جيدةفعالية تقاءيالحظ رسب
صوص ا وجھ الثامرتفعةع للسنة سبة بال سيما وال ذهنية، لطالب سبة بال تقاء سبة أن رإذ

عاملرحلة د أن. %90تز مالحظة يمكن الرسوبكما رة سبةمرتفعةظا وبال أما%).  17(للسنة
اية مرتفع و ف سرب، سابقا،. %)30(السلكال ذكرنا كما ، الوا جيدومن تقييم أجل من أنھ

نتائج مع النتائج ذه نة مقا يجب الطالب طالبرملسار ات ةرمسا املشا نات و ضعالت و لو ا اح والق ل
ن و الت ذا جودة ن لتحس املناسبة اتيجيات .س

ف( املعا أوليةاسالرل بتصفية القيام يمكن ل الة ا ذه و ب؟ الس جاع’ بقة إ يمكن ل رأو
وإذلك املواد ا؟/عض س تد قة طر ....)رأو

والتقنيات العلوم لية ليصانص طالب مسار جم ي التا ل . الش
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و إعادة عملية ند بناءس مراحلعالفوج :عدة
منؤشراتمتقطبإذا)أ ا اف فوج ع السابق دو و100لا السنة فإنطالب ،68

إ) %68× 100أي(طالبا مباشرة و تجاو نس وز السنة سيعيد نما ب الثانية، السنة
ن( سرب) %17× 100أي(17)الراسب سي . 15فيما

تجاو)ب الطالب%) 68× 17أي(11زس ن ب السمن واملعيدين الثانية17النة السنة إ
السنة سيعيد سرب)  0,17× 17أي(طالب3فيما سي ؛)0,15× 17أي(3فيما

ال)ج الطالب إ11إن وا تجاو سيزالذين الرسوب عد الثانية بالسنة طالب61نلتحقو
الثانية السنة و سي بذلك و و السنة من مباشرة وا نتجاو سنواتطالبا12ز ثالث عد

اسة الد الثانية(رمن السنة أو و السنة الرسوب ب س ؛)إما
ا)د الثالثةلطبخصوص واملوجودينالب مأيالسنة ل س ل اسة الد من سنوات ثالث رعد

ق ماف:  عادةا الثانية) 0.68× 3أي(أحد للسنة تقل القيام،املحصلة. سي ق طر عن
املوابا للسنوات سبة بال نفسھ ء استخالصلية،ل اليمكننا ن ب من الفوج100أنھ طالب

م52سيحصل ادةم الش تخرجو2وةواحدمرةعادةعد10،إعادةندو40(ع عدنس
نعادة ف). مرت ظر أنھ علم سرب(مثاليةوالواقع، أو إعادة دو من)نمن و ني

ر يالضر ذه) 3× 52(طالب-ةسن154و ع صو يجةلل أمالن ج خر ل أن باعتبار أي
التخرج3 أجل من فقط نسنوات السنواتح عدد جوطالب-أن ر ا ؤالء ا قضا نال

خالل سرب وال الرسوب ب س بكث ذلك من اأك الد م رمسا .ر
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أدناه د الوا دو ا ن ريب املؤسسةضقالاملدةل غادر أن قبل الفوج طالب ل ا أو(ا سرب ال ب س
املستو)التخرج .ىحسب


   3 2 1

15 15 (14.7) 15 واحدة سنة
16 8 (7.6) 5 3 تان س

180 60(60.1) 40 19 1 1 سنوات3
60 15(14.6) 10 5 سنوات4

15 3 2 1 سنوات5

عدد
الطالب
اللذين
ا وغادر

لية
العلوم

والتقنيات
:عد

284 100 52 25 6 19 املجموع

دو االلذينالطالبعدد:33لا ن(وغادر سر نوم ج االةاملدحسب)خر اسةقضو رالد
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ستعرض التا دو : لا
ا مسار ع نعليقات ج ادات( ر ش ع ن اصل وا ن سر )امل
الداخلية الفعالية مؤشرات

دو عليقاتالداخليةالفعاليةمؤشرات:34لا نمسارعو ج ر ن(ا سر نوم ج )خر











من الطالب بعد سنة% 15تسرب 1515سنة

ن ت من الطالب بعد ستین% 23تسرب 816س

طالب في 21طالب على اللصانص فیما تسرب 40حصل ’ بعد ثالث سنوات60180سنوات3
)من الطالب تسربوا خالل ثالث سنوات% 44أي أن  (السنة الثالثة 

من الطالب سیحصلون على اللصانص بعد أربع سنوات من التكوین بینما % 156010سنوات4
سنوات من التكوین دون الحصول على الشھادة4منھم بعد % 4ستتسرب 

أي (من الطالب في ھذه الكلیة سیحصلون على الشھادة متأخرین بسنتین % 3152سنوات5
)طالب إضافیة -سنوات2بتكلفة 

)اللیصانص(حاصل على الشھادة 51طالب مستھلكة إلنتاج -سنوات100284284املجموع

التعلیقاتاملؤشرات

السنوات ا- عدد نظر املفيدة )خریج51(3*15451طالب

عد السنواتمتوسط طالب-د

ج ر ل
5.46284/51

الداخلية الفعالية 0.54معامل
یحدد الخسارة في عدد السنوات طالب و ھو )  CEI(إن معامل الفاعلیة الداخلیة 

طالب -خریج إلى عدد سنوات51طالب المفیدة نظریا لتكوین -نسبة عدد سنوات
0,54أي 284\154المستھلكة فعال 

للمخ املدخالت 1.9رجاتسبة

یتبین أنھ یلزم  للحصول على لصانص بكلیة العلوم والتقنیات صرف حوالي  
1.9و تساوي  تكلفة الخریج  . ضعف التكلفة النظریة للحصول على ھذه الشھادة

التكلفة السنویة للطالب  التي كان ×  5.7التكلفة السنویة للطالب  مقابل × 3× 
.التسربیلزم صرفھا نظریا في غیاب اإلعادة و

السنوات ة- عدد دو امل 130رطالب

بالمقارنة مع تسییر مثالي و ) طالب- سنوات130أي (إن عدد السنوات المھدورة 
و ما ) طالب-سنوات284أي (نحصل علیھ من الفارق بین ما تم استثماره بالفعل 

، ھذا الفرق ناتج بشكل أساسي من التسرب )طالب- سنوات140أي ( ھو مثالي 
ھذا . و الباقي بسبب الرسوب%) 87، أي 130سنة من 113أي (اسة خالل الدر

كما . التوزیع یمكن من وضع إستراتیجیات لتحسین الفعالیة الداخلیة للتكوین
یتطلب بحثا إضافیا یستھدف تحدید أسباب تعدد حاالت الرسوب والتسرب خالل 

.الدراسة الذي ال یمكن لتحلیل التمدرس إال أن یثیره

اسنوات م املستفادة =14عادة 10*1+2*2
طالب -سنوات10(حاصال على الشھادة بعد إعادة سنة واحدة 10ھناك 

- سنة2x2(طالب على الشھادة بعد سنتین من اإلعادة 2بینما حصل ) ضروریة
.، ھذه سنوات اإلعادة تعتبر مفیدة)طالب

السنوات ا- عدد نظر املفيدة وات اإلعادة مفیدةفقط من سن% 11%11=14/130طالب
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III.4.ام ا امل د املع ب

دو د:35لا اماملاملع ا










سنةمن الطالب بعد% 22تسرب 2222سنة
من الطالب بعد سنتین% 27تسرب 510سنتین

54161سنوات3
طالب على اللصانص كما 100من 46یحصل ’ بعد ثالث سنوات

تسربت 35%أي أن (تسرب ثمانیة طالب في السنة الثالثة
)سنوات3خالل 

1665سنوات4
من الطالب سیحصلون على اللصانص بعد أربع سنوات % 14

سنوات من التكوین 4منھم بعد % 2ینما ستتسرب من التكوین ب
.دون الحصول على الشھادة

418سنوات5
من الطالب في ھذا المعھد سیحصلون على الشھادة %3

).طالب إضافیة -سنوات2أي بتكلفة (متأخرین بسنتین 

100276المجموع
حاصل على الشھادة 63طالب مستھلكة إلنتاج - سنوات276

).اللیصانص(
التعلیقاتالمؤشرات

)خریج63(3*18963طالب المفیدة نظریا-عدد السنوات
63\4.4276طالب للخریج-متوسط عدد السنوات

0.7معامل الفعالیة الداخلیة

یحدد الخسارة في عدد )  CEI(إن معامل الفاعلیة الداخلیة 
طالب المفیدة نظریا - السنوات طالب و ھو نسبة عدد سنوات

مستھلكة فعال أي  طالب ال-خریج إلى عدد سنوات63لتكوین 
. 0,7أي 276\189

1.5نسبة المدخالت للمخرجات

یتبین أنھ یلزم  للحصول على لصانص بالمعھد المھني الجامعي 
من التكلفة النظریة للحصول على ھذه 1,5صرف حوالي 

التكلفة السنویة × 3× 1,5و تساوي  تكلفة الخریج  . الشھادة
التكلفة ×  3التكلفة السنویة للطالب مقابل × 4,5الب، أي  للط

السنویة للطالب  التي كان یلزم صرفھا نظریا في غیاب اإلعادة 
.والتسرب

88طالب المھدورة-عدد السنوات

بالمقارنة مع ) طالب- سنوات88أي (إن عدد السنوات المھدورة 
ثماره تسییر مثالي و نحصل علیھ من الفارق بین ما تم است

189أي ( و ما ھو مثالي ) طالب-سنوات276أي (بالفعل 
، ھذا الفرق ناتج بشكل أساسي من التسرب خالل )طالب-سنوات

و الباقي بسبب %) 77، أي 88سنة من 68أي (الدراسة 
. الرسوب

2*3+1*14=20سنوات اإلعادة المستفادة منھا
14(حاصال على الشھادة بعد إعادة سنة واحدة 14ھناك 

طالب على الشھادة بعد 3بینما حصل ) طالب ضروریة-سنوات
).طالب- سنة3x2(سنتین من اإلعادة 

فقط من سنوات اإلعادة مفیدة 23%0,23نسبة سنوات اإلعادة المستفادة منھا
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III.4.ساني والعلوم داب لية ةج

دو سانيةوالعلومدابلية:36لا










من الطالب بعد سنة% 12تسرب 1212سنة
من الطالب % 17المغادرین بعد السنة الثانیة یشكلون 510سنتین

60181سنوات3
طالب على اللصانص 100من 18یحصل ’ عند انقضاء ثالث سنوات

من طالب الكلیة %  59أي (في السنة الثالثة طالب42كما تسرب 
) تسربوا بعد ثالث سنوات

1874سنوات4
من الطالب سیحصلون على اللصانص بعد أربع سنوات من % 6

سنوات من 4بعد 100التكوین بینما سیتسرب طالب واحد من كل 
.    التكوین دون الحصول على الشھادة

ھذه الكلیة سیحصلون على الشھادة متأخرینمن الطالب في 1%524سنوات5
). ةطالب إضافی-سنوات2أي بتكلفة (بسنتین 

حاصل على الشھادة25طالب مستھلكة إلنتاج - سنوات100300300المجموع
). اللیصانص(



طالب المفیدة -عدد السنوات
نظریا

75
)خریج25(3*25

طالب -متوسط عدد السنوات
12لخریجل

300\25

0.25معامل الفعالیة الداخلیة
دد الخسارة في عدد السنوات یح)  CEI(إن معامل الفاعلیة الداخلیة 

خریج 25طالب المفیدة نظریا لتكوین -و ھو نسبة عدد سنواتطالب
. 0,25أي 75\300طالب المستھلكة فعال أي  -إلى عدد سنوات

4نسبة المدخالت للمخرجات

ھ یلزم  للحصول على لصانص  بھذه الكلیة صرف حوالي أربعة یتبین أن
و تساوي  تكلفة . أضعاف التكلفة النظریة للحصول على ھذه الشھادة

التكلفة السنویة × 12التكلفة السنویة للطالب أي  × 3× 4الخریج  
التكلفة السنویة للطالب  التي كان یلزم صرفھا ×  3للطالب  مقابل 

.عادة والتسربنظریا في غیاب اإل

224طالب المھدورة-عدد السنوات

بالمقارنة مع تسییر ) طالب-سنوات224أي (إن عدد السنوات المھدورة 
300أي (مثالي و نحصل علیھ من الفارق بین ما تم استثماره بالفعل 

، ھذا الفرق ناتج )طالب- سنوات75أي ( و ما ھو مثالي ) طالب- سنوات
224سنوات من 204أي (ل الدراسة بشكل أساسي من التسرب خال

.و الباقي بسبب الرسوب%) 91سنة، أي 

8سنوات اإلعادة المستفادة منھا
طالب -سنوات6(حاصال على الشھادة بعد إعادة سنة واحدة 6ھناك 

بینما حصل طالب واحد على الشھادة بعد سنتین من اإلعادة ) ضروریة
).طالب ضروریة-سنوات2(

عادة المستفادة نسبة سنوات اإل
0,04منھا

فقط من سنوات اإلعادة مفیدة %23
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III.4.قتصادية و القانونية العلوم لية د

دو قتصاديةةالقانونيالعلوملية:37لا و






الطالب بعد سنةمن % 20تسرب 2020سنة
من الطالب% 29المغادرین بعد السنة الثانیة یشكلون 918سنتین

46138سنوات3
طالب على 100من 10یحصل ’ عند انقضاء ثالث سنوات

%  65أي (طالب في السنة الثالثة 36اللصانص كما تسرب 
) من طالب الكلیة تسربوا بعد ثالث سنوات

1976سنوات4
ب سیحصلون على اللصانص بعد أربع سنوات من الطال% 4

4بعد 100طالب من كل 15من التكوین بینما سیتسرب 
.             سنوات من التكوین دون الحصول على الشھادة

من الطالب في ھذه الكلیة سیحصلون على الشھادة 1%630سنوات5
.متأخرین بسنتین

حاصل على الشھادة 15ة إلنتاج طالب مستھلك-سنوات100282282المجموع
التعلیقاتالمؤشرات

)خریج15(3*4515طالب المفیدة نظریا-عدد السنوات
15\18.8282طالب للخریج-متوسط عدد السنوات

0.16معامل الفعالیة الداخلیة

یحدد الخسارة في عدد )  CEI(إن معامل الفاعلیة الداخلیة 
طالب المفیدة نظریا -نواتو ھو نسبة عدد سالسنوات طالب 

طالب المستھلكة فعال أي -خریج إلى عدد سنوات15لتكوین 
. 0,16أي 282\45

6نسبة المدخالت للمخرجات

یتبین أنھ یلزم  للحصول على لصانص  بھذه الكلیة صرف 
حوالي أربعة أضعاف التكلفة النظریة للحصول على ھذه 

التكلفة السنویة × 3× 6و تساوي  تكلفة الخریج  . الشھادة
التكلفة ×  3التكلفة السنویة للطالب  مقابل × 18للطالب أي  

السنویة للطالب  التي كان یلزم صرفھا نظریا في غیاب اإلعادة 
.والتسرب

237طالب المھدورة-عدد السنوات

بالمقارنة ) طالب-سنوات237أي (إن عدد السنوات المھدورة 
الفارق بین ما تم استثماره مع تسییر مثالي و نحصل علیھ من

45أي (و ما ھو مثالي ) طالب-سنوات282أي (بالفعل 
، ھذا الفرق ناتج بشكل أساسي من التسرب )طالب-سنوات

و الباقي ) %97، أي 237سنة من 230أي (خالل الدراسة 
.بسبب الرسوب

6سنوات اإلعادة المستفادة منھا
-سنوات4(ة واحدة حصلوا على الشھادة بعد إعادة سن4ھناك 

بینما حصل واحد على الشھادة بعد سنتین من ) طالب ضروریة
.، ھذه سنوات اإلعادة تعتبر مفیدة)طالب-سنة12x(اإلعادة 

فقط من سنوات اإلعادة مفیدة %2,5%2.5نسبة سنوات اإلعادة المستفادة منھا
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III.4.املؤسسات سي و للمحاسبة العا د املع ه

دو د:38لا سيللمحاسبةالعااملع املؤسساتو







من الطالب بعد سنة% 2تسرب 22سنة
من الطالب% 19المغادرین بعد السنة الثانیة یشكلون 1734سنتین

61183سنوات3
طالب على 100من 53یحصل ’ الث سنواتعند انقضاء ث

%  28أي (طالب في السنة الثالثة 9اللصانص كما تسرب 
) من طالب الكلیة تسربوا بعد ثالث سنوات

1665سنوات4
من الطالب سیحصلون على اللصانص بعد أربع %14

بعد 100سنوات من التكوین بینما سیتسرب طالبین من كل 
.             الحصول على الشھادةسنوات من التكوین دون4

من الطالب في ھذه الكلیة سیحصلون على الشھادة 2%419سنوات5
.متأخرین بسنتین

حاصل على 71طالب مستھلكة إلنتاج -سنوات100303303المجموع
الشھادة 


3*21371طالب المفیدة نظریا-عدد السنوات

71\4.26303طالب للخریج-نواتمتوسط عدد الس

0.7معامل الفعالیة الداخلیة

یحدد الخسارة في عدد )  CEI(إن معامل الفاعلیة الداخلیة 
طالب المفیدة نظریا -السنوات طالب و ھو نسبة عدد سنوات

طالب المستھلكة فعال أي -خریج إلى عدد سنوات71لتكوین 
. 0,7أي 303\213

1.4نسبة المدخالت للمخرجات

یتبین أنھ یلزم  للحصول على لصانص  بھذا المعھد صرف 
و . من التكلفة النظریة للحصول على ھذه الشھادة1,4حوالي 

التكلفة السنویة للطالب × 3× 1,4تساوي  تكلفة الخریج  
التكلفة السنویة ×  3التكلفة السنویة للطالب  مقابل × 4,2أي  

في غیاب اإلعادة للطالب  التي كان یلزم صرفھا نظریا
.والتسرب

90طالب المھدورة-عدد السنوات

بالمقارنة ) طالب-سنوات90أي (إن عدد السنوات المھدورة 
مع تسییر مثالي و نحصل علیھ من الفارق بین ما تم استثماره 

213أي ( و ما ھو مثالي ) طالب-سنوات303أي (بالفعل 
التسرب ، ھذا الفرق ناتج بشكل أساسي من)طالب-سنوات

و الباقي %) 76، أي 90سنة من 69أي (خالل الدراسة 
.بسبب الرسوب

22سنوات اإلعادة المستفادة منھا

14(حصلوا على الشھادة بعد إعادة سنة واحدة 14ھناك 
طالب على الشھادة 4بینما حصل ) طالب ضروریة-سنوات

، ھذه سنوات )طالب-سنة42x(بعد سنتین من اإلعادة 
.تعتبر مفیدةاإلعادة 

فقط من سنوات اإلعادة مفیدة % 24%24نسبة سنوات اإلعادة المستفادة منھا
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III.4.صو بر التق للتعليم العا د املع وو

دو دامل:39لا صوالتقللتعليمالعاع وبر






من الطالب بعد سنة% 7تسرب 77سنة

من الطالب % 10المغادرین بعد السنة الثانیة یشكلون 36سنتین

طالب على 100من 78یحصل ’ عند انقضاء ثالث سنوات87261سنوات3
اللصانص

من الطالب سیحصلون على اللصانص بعد أربع % 3123سنوات4
.    سنوات

حاصل على الشھادة 90طالب مستھلكة إلنتاج -سنوات100286286المجموع
). اللیصانص(

التعلیقاتالمؤشرات
3*27090طالب المفیدة نظریا-عدد السنوات

90\3.2286طالب للخریج-متوسط عدد السنوات

معامل الفعالیة الداخلیة

عدد یحدد الخسارة في )  CEI(إن معامل الفاعلیة الداخلیة 0.94
طالب المفیدة نظریا -السنوات طالب و ھو نسبة عدد سنوات

طالب المستھلكة فعال أي  -خریج إلى عدد سنوات90لتكوین 
. 0,9أي 286\270

یتبین أنھ یلزم  للحصول على لصانص  بھذا المعھد صرف ما 1.07نسبة المدخالت للمخرجات
.یقارب التكلفة النظریة للحصول على ھذه الشھادة

طالب المھدورة-دد السنواتع

بالمقارنة ) طالب-سنوات16أي (إن عدد السنوات المھدورة 16
مع تسییر مثالي و نحصل علیھ من الفارق بین ما تم استثماره 

270أي ( و ما ھو مثالي ) طالب-سنوات286أي (بالفعل 
، ھذا الفرق ناتج بشكل أساسي من التسرب )طالب-سنوات

و %) 81,2سنة، أي 16سنة من 13أي (خالل الدراسة 
.الباقي بسبب الرسوب

3(حصلوا على الشھادة بعد إعادة سنة واحدة 3ھناك 3سنوات اإلعادة المستفادة منھا
).طالب ضروریة-سنوات

فقط من سنوات اإلعادة مفیدة 19%19%نسبة سنوات اإلعادة المستفادة منھا
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III.4.عةز الشر لية

دو عةلية:40لا الشر






من الطالب بعد سنة% 19تسرب 1919سنة

من % 24المغادرین بعد السنة الثانیة یشكلون 510سنتین
الطالب 

100من 64یحصل ’ نواتعند انقضاء ثالث س64192سنوات3
طالب على اللصانص

من الطالب سیحصلون على اللصانص % 114410سنوات4
.    بعد أربع سنوات

من الطالب سیحصلون على اللصانص بعد % 151سنوات5
.    خمس سنوات

حاصل 71طالب مستھلكة إلنتاج -سنوات100270270المجموع
). اللیصانص(على الشھادة 


71*2133طالب المفیدة نظریا-عدد السنوات

71\3.8270طالب للخریج-متوسط عدد السنوات

0.8معامل الفعالیة الداخلیة

یحدد الخسارة )  CEI(إن معامل الفاعلیة الداخلیة 
- في عدد السنوات طالب و ھو نسبة عدد سنوات

دد خریج إلى ع71طالب المفیدة نظریا لتكوین 
أي 270\201طالب المستھلكة فعال أي  -سنوات

0,8 .

1.26نسبة المدخالت للمخرجات
یتبین أنھ یلزم  للحصول على لصانص صرف ما 

التكلفة النظریة للحصول على ھذه 1,26یقدر ب 
.الشھادة

56طالب المھدورة-عدد السنوات

) طالب-سنوات56أي (إن عدد السنوات المھدورة 
تسییر مثالي و نحصل علیھ من بالمقارنة مع

270أي (الفارق بین ما تم استثماره بالفعل 
-سنوات214أي ( و ما ھو مثالي ) طالب-سنوات
، ھذا الفرق ناتج بشكل أساسي من التسرب )طالب

سنة، أي 56سنة من 38أي (خالل الدراسة 
.و الباقي بسبب الرسوب%) 68,2

12سنوات اإلعادة المستفادة منھا
حصلوا على الشھادة بعد إعادة سنة 10ھناك

واحدة و وطالب واحد حصل على الشھادة بعد 
.سنتین

فقط من سنوات اإلعادة مفیدة 21%21%نسبة سنوات اإلعادة المستفادة منھا
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III.4.جتماعية والعلوم ية العر اللغة لية ح

دو يةاللغةلية:41لا جتماعيةوالعلومالعر






من الطالب بعد سنة% 11تسرب 1111سنة
من الطالب % 20المغادرین بعد السنة الثانیة یشكلون 918سنتین

68204سنوات3
طالب 100من 56یحصل ’ عند انقضاء ثالث سنوات

على اللصانص

1144سنوات4
لطالب سیحصلون على اللصانص بعد أربع من ا% 9

.    سنوات

15سنوات5
من الطالب سیحصلون على اللصانص بعد % 1

.    خمس سنوات

100282المجموع
حاصل على 66طالب مستھلكة إلنتاج -سنوات283

). اللیصانص(الشھادة 


66*1983طالب المفیدة نظریا-عدد السنوات
66\4.27282طالب للخریج-وسط عدد السنواتمت

معامل الفعالیة الداخلیة

یحدد الخسارة في )  CEI(إن معامل الفاعلیة الداخلیة 0.7
طالب -عدد السنوات طالب و ھو نسبة عدد سنوات

-خریج إلى عدد سنوات66المفیدة نظریا لتكوین 
. 0.9أي 282\198طالب المستھلكة فعال أي  

الت للمخرجاتنسبة المدخ

یتبین أنھ یلزم  للحصول على لصانص صرف ما یقدر 1.42
التكلفة النظریة للحصول على ھذه على 40%زیادة ب

.الشھادة

طالب المھدورة-عدد السنوات

) طالب-سنوات16أي (إن عدد السنوات المھدورة 84
بالمقارنة مع تسییر مثالي و نحصل علیھ من الفارق 

و ) طالب-سنوات282أي (ه بالفعل بین ما تم استثمار
، ھذا الفرق )طالب-سنوات198أي ( ما ھو مثالي 

أي (ناتج بشكل أساسي من التسرب خالل الدراسة 
و الباقي بسبب %) 76.4سنة، أي 84سنة من 64.2

.الرسوب

سنوات اإلعادة المستفادة منھا
حصلوا على الشھادة بعد إعادة سنة واحدة و 9ھناك 11

.احد حصل على الشھادة بعد سنتینوطالب و
فقط من سنوات اإلعادة مفیدة 13%13%نسبة سنوات اإلعادة المستفادة منھا
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III.4.الدينليةط لأصو

دو الدينلأصولية:42لا






من الطالب بعد سنة% 36تسرب 3636سنة

36سنتین
من % 39المغادرین بعد السنة الثانیة یشكلون 

الطالب 

50151سنوات3
100من 47یحصل ’ عند انقضاء ثالث سنوات

طالب على اللصانص

937سنوات4
من الطالب سیحصلون على اللصانص بعد % 9

.    أربع سنوات

17نواتس5
من الطالب سیحصلون على اللصانص بعد % 1

.    خمس سنوات

100237المجموع
حاصل 57طالب مستھلكة إلنتاج -سنوات237

). اللیصانص(على الشھادة 
التعلیقاتالمؤشرات

57*1713طالب المفیدة نظریا-عدد السنوات
57\4.15237طالب للخریج-متوسط عدد السنوات

عالیة الداخلیةمعامل الف

یحدد الخسارة )  CEI(إن معامل الفاعلیة الداخلیة 0.72
- في عدد السنوات طالب و ھو نسبة عدد سنوات

خریج إلى عدد 57طالب المفیدة نظریا لتكوین 
أي 2372\171طالب المستھلكة فعال أي  -سنوات

0.7 .

نسبة المدخالت للمخرجات

ص صرف ما یتبین أنھ یلزم  للحصول على لصان1.4
على التكلفة النظریة للحصول 40% یقدر بزیادة 

.على ھذه الشھادة

طالب المھدورة-عدد السنوات

) طالب-سنوات66أي (إن عدد السنوات المھدورة 66
بالمقارنة مع تسییر مثالي و نحصل علیھ من الفارق 

) طالب- سنوات237أي (بین ما تم استثماره بالفعل 
، ھذا )طالب-سنوات171أي ( و ما ھو مثالي 

الفرق ناتج بشكل أساسي من التسرب خالل الدراسة 
و الباقي %) 79سنة، أي 66سنة من 52أي (

.بسبب الرسوب

سنوات اإلعادة المستفادة منھا
حصلوا على الشھادة بعد إعادة سنة واحدة 9ھناك 11

.و وطالب واحد حصل على الشھادة بعد سنتین
فقط من سنوات اإلعادة مفیدة 17%17%مستفادة منھانسبة سنوات اإلعادة ال
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VI    .املالية ات رعتبا
VI.1ن ج ر ا لفة

Cout
Unitaire

_bis
Cout

Unitaire_unesco
 

Part  de
l'institution
dans le DBC



428219 540205 1607111036 1273950925 333160111,3 2975 كلیة اآلداب والعلوم 
اإلنسانیة

547700 659686 720377378 598088020 122289358,5 1092 كلیة الطب
299901 411888 1750111134 1274280104 475831029,5 4249 كلیة العلوم القانونیة 

واالقتصادیة
362057 474043 1841657481 1406589571 435067910 3885 كلیة العلوم والتقنیات
223751 335737 257510522 171616806 85893716,08 767 المعھد الجامعي المھني 
244162 356148 393187863 269554665 123633197,6 1104 المعھد العالي للمحاسبة 

وتسییر المؤسسات
940844 1052831 632751277 565447335 67303941,81 601 المدرسة العلیا للتعلیم

1605045 1717032 549450239 513614530 35835709,45 320 المعھد العالي للتعلیم 
التكنولوجي بروصو

18813747,46 168
المعھد العالي لمھن 

البناء، واألشغال 
العمومیة والعمران

11646605,57 104 سلك (م ع م ت 
)المھندسین

25084996,61 224
المعھد التحضیري 
لمدارس المھندسین 

الكبرى
2015758,656 18 المدرسة العلیا للضباط
4591450,273 41 المعھد  العالي لعلوم 

البحار
12094551,94 108 المعھد العالي 

لالنجلیزیة

621039 733026 123881329 104955595 18925734,05 169
المعھد العالي للغات و 

الترجمة و الترجمة 
الفوریة

19485667,01 174 المركز العالي 
للدراسات الفنیة 

17021961,99 152 جي أي آكادمي
26316849,13 235 جامعة لبنان الدولیة
5711316,193 51 مدرسة القارات
25084996,61 224 جامعة شنقیط العصریة
27436715,05 245 جامعة عبد هللا بن یاسین

111987 1893245325 1893245325 16906 المجموع
دو نلفة:43لا ج ر ا
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يوالقطاعاملفتوحالقطاعبمقابلة اتإفباإلضافة،*سلفانتقا ةرعتبا بو ةاال و نيقارآنفارملذ
لنقتصاديو جلفةمباشرش ر أفضل( الداخليةالفعاليةواحدآنعتبارتضعالا

سبة يللقطاعبال ايخضعاللالدخوقبلماالتصفياتبفعلنتقا لفة) القطاعذاطالبل اسةو رد
لفةأقل( طالب يجةاملفتوحالقطاعت ةن ) وائلالسنواتخصوصاالقطاعذاطالبعدادألك

يلفع ساملثالس نرمدا ندس لفةحيثمنأكعتامل ةال .للطالبالسنو
الداخلية الفعالية عن الناتجة املالية ات التأث

دو للطالبستعرضالتالا ة السنو لفة حساب. املؤسساتلبعضالت للتم ة السنو لفة طالبالت
طرف من املستخدمة التقنيات سكوباستخدام ار\اليو دا **قطب

VI.1.للطالبا ة السنو لفة العاالت التعليم مؤسسات امعيةل. عض ا 2017/2018لسنة
سكو( ار/ اليو دا )قطب

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

كلیة اآلداب 
والعلوم 
اإلنسانیة

كلیة الطب كلیة العلوم 
القانونیة 

واالقتصادیة

كلیة العلوم 
والتقنیات

المعھد الجامعي 
المھني 

المعھد العالي 
للمحاسبة 
وتسییر 
المؤسسات

المدرسة العلیا 
للتعلیم

المعھد العالي 
للتعلیم 

التكنولوجي 
بروصو

المعھد العالي 
للغات و 

الترجمة و 
الترجمة 
الفوریة

540205
659686

411888
474043

335737 356148

1052831

1717032

733026

يالرسم ل: 14البيا ةفةالت و(2017/2018للطالبالسنو س ارقطب/ اليو )دا
ب(*) املفتوح"ع الدخو" القطاع عند ا لطال املباشر نتقاء س تما ال ال املؤسسات لمجموع غ(ر

العا التعليم لدخو ة الضر ادة الش ة لحيا ر سلفا"أما). وز ي انتقا مؤسسات" القطاع املقابل فيع
علنا تقي مقبالتم(ت أو مسابقات خالل العا... ) ن التعليم لولوج ة الضر ادة الش إ إن. ورإضافة

مباشر أثر لھ سلفا تصفية م(إجراء إقصاء يتم ن امل عض أن و مباشر) و غ ذاتية( وأثر تصفية
ختيار حظوظ م ل أن ن يقدر ال الذين ).وللطالب

انأخذ(**)  انيات م املركزعتبار العلةملصا والبحث العا التعليم ة ا رو لز تتوفروال م
دو ا ر تظ ال ال للمؤسسات سبة . لبال
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عليق




 
CU 


 
CEI 


 

CAD=1/CEI




(CAD*CU)


(CAD*CU)

*3




(CU*3)





4740430,541,9900كلیة العلوم والتقنیات 6822 702 0461 422 1291 279 916
3357370,71,4470المعھد المھني الجامعي 0321 410 0971 007 212402 885

كلیة اآلداب والعلوم 
5402050,2542یةاالنسان 160 8226 482 4651 620 6164 861 849

كلیة العلوم القانونیة 
4118880,166,32واالقتصادیة 594 8937 784 6791 235 6636 549 016

المعھد العالي للمحاسبة 
3561480,71,4498و إدارة المؤسسات  6081 495 8231 068 445427 378

دو ات:44لا الداخليةالفعاليةعنالناتجةاملاليةالتأث

صفة و أيضا ولكن ن و الت طر مختلف عن معلومات فقط عطي ال الداخلية الكفاءة تحليل قإن
الطالب مسلكيات عن معلومات عطي فإنھ .إضافية،

ات النظر طبيعيإن حلوال عطي ال بالتعليم اصة ا اتةقتصادية الصعو عع بالطلب املرتبطة
كب حد إ ا يتحمل التعليم اليف ت و ت عندما خاصة .املجتمعنالتعليم،

التكيف ات صعو إ باإلضافة العمل سو ا يح ت ال اسب امل من الطالب عض آمال انخفاض قإن
ع كب اجع ب بالتأكيد ذا تج و اسة الد مدة تخفيض إ م الداخليةرتؤدي الفعالية ىمستو

اسة الد مردودية محددات تطو مع الطالب تكيف حو انذار ة إشا ل ش مما اسة رللد ر رر .ل
للفةال جاملالية لفةر الت سبة ساب اح إ باإلضافة للمؤسسة ة ا ا اليف الت رباستخدام

وا العلمي والبحث العا التعليم ة ا و انية م من للمؤسسة راملالية للمؤسساتز سبة بال تتوفر لم ل
دو ا ر تظ ال . لال

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

كلیة العلوم 
والتقنیات

المعھد المھني 
الجامعي

كلیة اآلداب 
والعلوم 
االنسانیة

كلیة العلوم 
القانونیة 

واالقتصادیة

المعھد العالي 
للمحاسبة و 

إدارة 
المؤسسات 

المعھد العالي 
للتعلیم 

التكنولوجي 
بروصو

2 702 046

1 410 097

6 482 465

7 784 679

1 495 823

5 666 206

يالرسم لفة:15البيا جاملاليةال ر اليفباستخدامل ةالت ا سابإباإلضافةللمؤسسةرا لفةسبةاح املاليةالت
انيةمنللمؤسسة ةم ا رو .العلميوالبحثالعاالتعليمز
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VI.1.نب ج ر ا )BIS(لفة
أخر قة طر أسفلھ دو ا ىيقدم الداخليةسابل الفعالية الداخلية’ مؤشرات الفعالية معامل خاصة

ن ج ر ا ؤالء طرف من املقضات ن و الت لسنوات قيقية ا عداد لنا. باستخدام سمح الذي ء ال
ل أخر قيمة نىبتقدير ج ر ا لفة . 2015/2016ت

للطالب ة السنو لفة )BIS(2017/2018الت

ساب أخر قة طر أسفلھ دو ا ىيقدم للطالبل ة السنو لفة املصاالت حصة باالعتبار تأخذ ال
انية امل من ة . املركز

يالرسم لفة:16البيا ةالت )BIS(2017/2018للطالبالسنو
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ن ج ر ا لفة )BIS(تقدير












CU*3


CAD*CU)*3




CAD*CU




CAD




CEI





CU



90% 977553 1086170 2063722 687907 1,9 0,54 362057 كلیة العلوم 
والتقنیات

40% 268501 671252 939753 313251 1,4 0,7 223751 المعھد المھني 
الجامعي

300% 3853969 1284656 5138626 1712875 4 0,25 428219
ة اآلداب كلی

والعلوم 
االنسانیة

530% 4768429 899704 5668132 1889377 6,3 0,16 299901
كلیة العلوم 

القانونیة 
واالقتصادیة

40% 292994 732486 1025480 341827 1,4 0,7 244162

المعھد العالي 
للمحاسبة و 

إدارة 
المؤسسات 

10% 481514 4815136 5296650 1765550 1,1 0,94 1605045

المعھد العالي 
للتعلیم 

التكنولوجي 
بروصو

دو نلفة:45لا ج ر )BIS(ا

2063722
939753

5138626
5668132

1025480

5296650

0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000

كلیة العلوم
والتقنیات

المعھد
المھني
الجامعي

كلیة اآلداب
والعلوم

االنسانیة

كلیة العلوم
القانونیة

واالقتصادية

المعھد
العالي

للمحاسبة و
إدارة

المؤسسات 

المعھد
العالي
للتعلیم

التكنولوجي
بروصو

يالرسم نلفة:17البيا ج ر )BIS(ا
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VI.1.ةسبالرتطوب املئو اللة الليصانص ادات عوصامتش عدل ا سنواتل منثالث
اسة )2015/2016و2014/2015(رالد

  3
2016/2017 2016/2015 2015/2014 2016/2017 2016/2015 2015/2014 2016/2017 2016/2015 2015/2014 

31% 63% 47% 258 356 482 80 225 227
یة اآلداب والعلوم كل

اإلنسانیة

68% 61% 62% 249 795 844 170 483 524
كلیة العلوم القانونیة 

واالقتصادیة

83% 60% 59% 540 398 349 448 240 205 كلیة العلوم والتقنیات

74% 78% 76% 278 329 260 205 257 198
المعھد العالي للمحاسبة و 

إدارة المؤسسات 

82% 92% 84% 60 61 67 49 56 56
المعھد العالي للتعلیم التقني 

بروصو

73% 93% 100% 110 68 54 80 63 54 المعھد المھني الجامعي

69% 66% 61% 1495 2007 2056 1032 1324 1264 المجموع 

دو سبة:46لا ةال اداتاملئو صوتمالللصانصالش الا سنوات3عل

0%
20%
40%
60%
80%

100%
47%

62% 59%
76% 84% 100%

61%63% 61% 60%
78% 92% 93%

66%

31%
68%

83%

74% 82% 73%
69%

2014/2015

2015/2016

2016/2017

يالرسم سبةرتطو:18البيا ةال اداتاملئو صوتمالالليصانصلش الا اسةمنسنواتثالثعدعل رالد
)2015/2016و2014/2015(
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VI.1.نيد م نات تكو ن ل امل العا التعليم لطالب ة املئو سبة تقنيةال أو ة




 


2014
/

2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2014/
2015

2015
/

2016

2016/
2017

2017
/

2018

3% 5% 11% 11% 264 372 1416 1489 9183 8220 12454 1296
8 جامعة نواكشوط

24% 23% 937 1057 3958 4635

جامعة نواكشوط
العصریة جامعة العلوم 

والتكنولوجیا والطب
0% 0% 0% 0% 625 567 633 764 جامعة العیون 

اإلسالمیة  جامعة العیون اإلسالمیة 

100
% 100% 100% 100% 538 593 640 601 538 593 640 601 المدرسة العلیا 

للتعلیم المدرسة العلیا للتعلیم

0% 100% 100% 55% 79 438 272 79 79 438 496 مدرسة المعادن 
الموریتانیة

100
% 100% 156 147 156 147 المدرسة العلیا متعددة 

التقنیات
100

% 100% 98 88 98 88 المدرسة الوطنیة لألشغال 
العمومیة

100% 102 102

المدرسة العلیا 
متعددة التقنیات

المعھد التحضیري 
لمدارس المھندسین 

الكبرى

100
% 100% 100% 100% 204 223 234 320 204 223 234 320

المعھد العالي 
للتعلیم التقني 

بروصو
المعھد العالي للتعلیم 

التقني بروصو

100
% 100% 100% 100% 1087 1114 1005 1104 1087 1114 1005 1104

المعھد العالي 
للمحاسبة وتسییر 

المؤسسات
المعھد العالي للمحاسبة 

وتسییر المؤسسات

0% 0% 3819 3264 2807 2174
المعھد العالي 
للدراسات و 

البحوث اإلسالمیة
المعھد العالي للدراسات و 

البحوث اإلسالمیة

100% 100% 100% 27 41 59 27 41 59 األكادیمیة البحریة األكادیمیة البحریة

60% 100% 100% 75 135 169 126 135 169

المعھد العالي 
المھني للغات 

وللترجمة والترجمة 
الفوریة

المعھد العالي المھني 
للغات وللترجمة والترجمة 

الفوریة

100
% 100% 100% 100% 115 162 159 174 115 162 159 174 المركز العالي 

للدراسات الفنیة
المركز العالي للدراسات 

الفنیة
0% 0% 60 108 المعھد العالي 

لالنجلیزیة لالنجلیزیةالمعھد العالي 

0% 0% 0% 0% 0 169 125 174 224 جامعة شنقیط 
العصریة جامعة شنقیط العصریة

100
% 100% 30% 20% 54 84 27 10 54 84 89 51 جامعة القارات جامعة القارات

100
% 98% 100% 95% 111 102 103 145 111 104 103 152 جي أي أكادیمي جي أي أكادیمي

54% 71% 40% 0% 134 197 72 248 278 179 جامعة لبنان الدولیة 235
الحرة

جامعة لبنان الدولیة 
الحرة

31% 29% 17% 0% 112 104 37 356 360 220 245 جامعة عبد هللا بن 
یاسین جامعة عبد هللا بن یاسین

18% 22% 22% 22% 3810 4441 4307 4188 20800 2029
8 19371 1984

4 املجموع
دو سبة:47لا ةال نالعاالتعليملطالباملئو ل ناتامل نيةتكو تقنيةأوم
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174
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1416
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438

234
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41 135 159 27 103 72 37

4307

في التكوین عدد المسجلین
2018/2017المھني والفني

في التكوین عدد المسجلین
2017/2016المھني والفني

يالرسم نعددرتطو:19البيا ل ناتامل نيةتكو تقنيةأوم
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VI.1.والتقنيةه نية امل الشعب عدد


   


7 المركز العالي للدراسات الفنیة
7 مدرسة العلیا متعددة التقنیاتال

1 المعھد العالي لمھن البناء، واألشغال العمومیة والعمران
1 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة

3 8 كلیة العلوم والتقنیات
7 المعھد العالي للمحاسبة وتسییر المؤسسات
5 المعھد العالي للتعلیم التقني بروصو
4 المعھد المھني الجامعي

1 المعھد العالي المھني للغات وللترجمة والترجمة الفوریة
1 المعھد الوطني لعلوم البحار

4 جامعة القارات
2 2 جي أي أكادیمي

7 8 9 29 المجموع
دو نيةالشعبعدد:48لا والتقنيةامل

سو.    املد سوراص املد روغ نن

V.1.والنوع ة العمر الفئة حسب ن س املد ع رتو ز


   
5 5 0 سنة29إلى 25من

24 21 3 سنة34إلى 30من
48 40 8 سنة39إلى 35من
85 76 9 سنة44إلى 40من

131 118 13 سنة49إلى 45من
163 155 8 سنة54إلى 50من
148 141 7 سنة59إلى 55من

99 97 2 سنة64إلى 60من
7 7 0 سنة65

30 29 1 غیر محدد 
740 689 51 المجموع 

دو ع:49لا نزتو س ةالفئةحسبراملد والنوعالعمر

سنة:مالحظة تقاعدواحدةخالل س تقاع7، س ن ح ن س خال99درمد سا سنواتلرمد مس ا
.القادمة
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IV  .الشراكة

IV.1.لوالطال امل جانب اسةب الد ومجال سية ا رحسب ن

 


   

2 2 ألمانیا
9 6 3 السعودیة
1 1 النمسا
1 1 بلغاریا
1 1 الكامیرون
1 1 كندا
1 1 مصر
1 1 فرنسا
3 3 العراق
2 2 ساحل العاج
1 1 الكویت
1 1 لتوانیا
3 2 1 مالي

55 24 1 10 المغرب
14 12 1 1 فلسطین

2 2 قطر
4 3 1 سوریا
3 3 تونس
5 1 4 السنغال
1 1 الصومال
2 2 غامبیا
2 1 1 لیبیا
2 2 الیمن

162 17 145 غیر محدد
279 82 2 174 1 المجموع

دو نجانبالطالب:51لا ب سيةحسباملكت اسةومجالا رالد
اذبية ك:ا و والقانو ة التجا عمال و جتماعية، العلوم مجال أن ن يب أعاله دو نا رل

والفنو سانية العلوم ا تل جانب، للطالب .نجاذبية
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IIV   .امعية ا دمات ا
IIV.1.واملساعداتأعدادرتطو املنح من املستفيدين

 
اإلنحراف 2018/2017 2017/2016

3% 5447 5608 المركز الوطني للخدمات الجامعیة
44% 319 565 جامعة العیون اإلسالمیة 

1% 510 515 العلیا للتعلیمالمدرسة
-13% 496 438 المدرسة العلیا متعددة التقنیات
-46% 215 147 المعھد العالي للتعلیم التقني بروصو
63% 254 678 المعھد العالي للدراسات و البحوث اإلسالمیة

-44% 59 41 األكادیمیة البحریة
-9% 174 159 المعھد العالي للدراسات الفنیة
8% 7474 8151 جموع الم

دو واملساعداتاملنحمناملستفيدينأعدادرتطو:52لا

يالرسم واملساعداتاملنحمناملستفيدينأعدادرتطو:20البيا
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IIV.2.الوطملستفيدوا.  ا املركز ق طر عن دماتن امعيةل ا
 

793 سانية العلوم و داب لية

933 الطب لية

1224 قتصادية و القانونية العلوم لية

1665 والتقنيات العلوم لية

382 املؤسسات ة إدا و للمحاسبة العا د راملع
41 الفو جمة وال جمة ولل للغات امل العا د ةراملع

302 ام ا امل د املع

107 ية لالنجل العا د املع

5447 املجموع

دو قعنناملستفيدو:53لا دماتالوطاملركزطر امعيةل ا
 

انتقل املستفيدين امعية6104منتأعداد ا السنة خالل السنة5447إ2014/2015مستفيدا
قانونية.  2018/2017 ات العتبا قررنظرا الوطرفقد دماتاملركز امعيةل منحا املساعداتعدم

انجتماعية اال م خالل1913ستفيد . 2014/2015السنةطالبا

IIV.2.امعيةناملستفيدو.ب ا دمات ل الوط املركز غ مؤسسات من

 

319 سالمية العيو نجامعة
510 للتعليم العليا سة راملد
496 التقنيات متعددة العليا سة راملد
215 صو بر التق للتعليم العا د واملع
254 سالمية البحوث و اسات للد العا د راملع

59 ة البحر اديمية
174 ا للد العا الفنيةراملركز سات

2027 املجموع
دو دماتالوطاملركزغمؤسساتمنناملستفيدو:54لا امعيةل ا
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IIV.3 .يواء
IIV.3 .امعية ا دمات ل الوط للمركز ع التا ام ا السكن


295190

دو امالسكن:55لا عا دماتالوطللمركزالتا امعيةل ا

IIV.4 .طعام
IIV.4  .امعيةخدمة ا دمات ل الوط املركز

  
212008 231 167 2

دو دماتالوطاملركزخدمة:56لا امعيةل ا
IIV.5.ام ا النقل
IIV.5  .امعيةخدمة ا دمات ل الوط املركز






S T P2975
S T P12103

اك50 اش أو ة للدو رأوقية
بقيمة ر 1600يش

/يةأوق430
رحلة

دو دماتالوطاملركزخدمة:57لا امعيةل ا
فقط)*( ر أش خمسة غطي ر(املعطيات اير–2014اكتو )2015ف

IIIV.نمةءموا جيةوالكفاءةالتكو ا را
ن و الت مخرجات ن ب كب تفاوت ناك عام، ل العش واحتياجاتالتعليم ا

الفرنكفونية قية فر الدو .لاقتصاديات
من عدد حو تتمحو الفرنكفونية قية فر البلدان طرف من املعتمدة التنمية اتيجيات اس لإن ر

قتصادية املتوسطالالقطاعات املدى ع اقتصادي بنمو لعد اتيجيات.والطو س تحليل إن
عشر عة أل قيا) 14(رالقطاعية إفر عشرةالدولة أن ر يظ امج) 10(فرنكفونية تحديد تم االت

و املنطقة ذه قتصادية للتنمية ات :كأولو
الغذائية،. 1 اعة الز وصناعات يوانية ا وة وال والغابات اعة رالز ر
ي،.2 املا حياء ية وتر الصيد
ية،.3 اللوجس دمات وا النقل
امل.4 تصاالتتكنولوجيا و ونيات،(TIC) علومات لك و ا اني واملي ،
قات،.5 واملحر واملناجم
رف،.6 وا السياحة
البناء،. 7 مواد يع وتص يد ش
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س،.8 واملال سوجات امل وصناعة القطن
الطاقة،.9

ة.10 ال
ال اتيجيات س ذه تنفيذ مجموعةإن توظيف تتطلب نقطاعية السام طر من

ندس املجاالتوامل مختلف ن ون م ن متوسط أطرا وأساسا من.ن، العظ الغالبية أن إال
والعلوم داب و والقانو ة، التجا عمال و جتماعية، بالعلوم متعلقة الية ا نات و نالت ر

التنمية.سانية احتياجات مع تتوافق وال واعدة ست ل شعب نحو الطالب توجيھ يتم ، التا و
للبالد التطا.قتصادية عدم واحتياجاتإن ن و الت قطاع ن ب قيةبق فر البلدان اقتصاديات

االفر اندماج سبة ي تد يتج نوفونية ج ر ا شطةلشباب ال ياة معدالتا تفاع روا
(*) البطالة

بالسنغال: املصدر(*) العا التعليم مستقبل حو الوط شاو لال ر

IIIV.1.سب ةال مؤسساتاملئو عالعاالتعليمر ن اصل اداتا نيةش وأم
تقنية

   
6% 18 280 والعلوم اإلنسانیةكلیة اآلداب 
0% 248 واالقتصادیةكلیة العلوم القانونیة 

35% 191 540 كلیة العلوم والتقنیات
100% 278 278 المعھد العالي للمحاسبة وتسییر المؤسسات
100% 60 60 المعھد العالي للتعلیم التقني بروصو
100% 110 110 المعھد الجامعي المھني 

0% 26 كلیة الطب
100% 63 63 المدرسة العلیا متعددة التقنیات

0% 76 كلیة الشریعة
0% 52 تماعیةوالعلوم االجكلیة اللغة العربیة 
0% 16 كلیة أصول الدین

100% 320 320 المدرسة العلیا للتعلیم
0% 661 اإلسالمیةوالبحوث المعھد العالي للدراسات 

100% 83 83 المركز العالي للدراسات الفنیة
40% 1123 2813 المجموع

دو سبة:58لا ةال نالعاالتعليممؤسساتراملئو اصل اداتعا نيةش تقنيةأوم
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IIIV.2.ن ج ر ل ة املئو سب الرال:تخصصاتال .والتكنولوجيالومعاضيات،

 







3% 9 258 والعلوم اإلنسانیةكلیة اآلداب 
0% 248 واالقتصادیةالعلوم القانونیة كلیة

100% 540 540 كلیة العلوم والتقنیات

34% 95 278
المعھد العالي للمحاسبة وتسییر 

المؤسسات
100% 60 60 المعھد العالي للتعلیم التقني بروصو

0% 110 المعھد الجامعي المھني 
0% 52 والعلوم االجتماعیةكلیة اللغة العربیة 
0% 76 ة الشریعةكلی

0% 16 كلیة أصول الدین

43% 704 1638 المجموع
دو سب:59لا ةال ناملئو ج ر اضيات،:تخصصاتل التكنولوجياوالعلومالر

IIIV.3.اسة الد مجال حسب ادات الش حملة ع رتو ز
2014/2015 2015/2016 2016/2017  

196 265 320 التربیة التربیة
155 134 124 اللغات
235 345 589 اآلداب اآلداب والفنون

611 730 270 علم االجتماع
35 41 201 الصحافة واألعالم

العلوم االجتماعیة 
والصحافة واإلعالم

282 195 203 التجارة واإلدارة
692 475 165 نالقانو

التجارة واإلدارة 
واإلعالم

73 91 145 العلوم البیولوجیة والعلوم المتصلة بھا

329 223 251 األرضالفیزیاء، الكیمیاء، وعلوم(العلوم الفیزیاء 
(

117 74 132 الریاضیات وإلحصاء
9 البیئة 

العلوم الطبیعیة 
الریاضیات واإلحصاء

225 170 167 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ومات تكنولوجیا المعل
واالتصاالت

9 110 134 الھندسة والتقنیات ذات الصلة
36 22 11 الھندسة المعماریة والبناء

و والتصنیع الھندسة،
البناء

40 40 24 الزراعة

10 8 13 العلوم البیطریة

الزراعة والحراجة 
ومصائد األسماك 

والبیطرة
19 0 الخدمات الشخصیة
26 22 29 لخدمات النق الخدمات

14 12 26 الصحة الصحة والحمایة 
االجتماعیة

0 14 غیر محدد غیر محدد
3104 2971 2813 المجموع
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دو ع:60لا اداتحملةزتو اسةمجالحسبالش رالد

0

100

200

300

400

500

600

700

800

یة
رب

الت

ت
لغا

ال

ب
آلدا

ا

اع
جتم

اال
لم 

ع

الم
ألع

وا
ة 

حاف
ص

ال

رة
إلدا

وا
رة 

جا
الت

ون
قان

ال

بھا
ة 

صل
لمت

م ا
لو

الع
 و

جیة
لو

یو
الب

وم 
لعل

ا

ء 
زیا

لفی
م ا

لو
الع

)
 ،

اء
یمی

الك
ء، 

زیا
لفی

ا
…

اء
ص

إلح
 و

ت
ضیا

ریا
ال

ة 
بیئ

ال

ت
اال

ص
الت

وا
ت 

وما
معل

 ال
جیا

لو
نو

تك

صلة
 ال

ت
 ذا

ت
نیا

لتق
وا

ة 
دس

لھن
ا

اء
لبن

وا
ة 

ری
عما

الم
ة 

دس
لھن

ا

عة
را

لز
ا

ریة
یط

الب
وم 

لعل
ا

قل
الن

ت 
دما

خ

حة
ص

ال

دد
مح

ر 
غی

320

124

589

270

201 203

165 145

251

132

9

167
134

11 24 13 29 26

265

134

345

730

41

195

475

91

223

74 170
110

22 40
8 22 12 14

2016/2017

2015/2016

ي البيا ع: 21الرسم اداتةحملزتو اسةمجالحسبالش رالد
IIIV.4.ن ل امل اضيةالشعبسبة الطالبالتكنولوجيةووالعلميةالر مجموع من

  

22% 4343 19844
دو نسبة:61لا ل ناتامل اضيات،تكو الطالبمجموعمنلوجياووالتكنالعلومالر

XI   .والطالبالعاالتعليممؤسسات
XI.1.ع االنوعحسباملؤسساتزتو لقطاعو

  
5 2 الجامعات
0 8 الكلیات
0 3 المدارس
0 5 المعاھد
0 1 المراكز

دو ع:62لا القطاعوالنوعحسباملؤسساتزتو
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XI.2.اسة الد مجال حسب الطالب ع رتو ز
اسة الد مجال حسب الطالب ع رتو ز

عدد الطالب
2018/2017 2017/2016 2015/2016 2014/2015 اسة الد رمجال

621 655 621 544 التربیة
7413 7517 7692 8543 العلوم االجتماعیة والتجارة والقانون
4865 4843 5982 6252 اآلداب والفنون

236 204 60 145 الخدمات
4947 4484 4276 3481 العلوم 
1092 973 1012 857 الصحة والحمایة االجتماعیة

511 115 100 106 الزراعة
158 579 502 484 الصناعات التحویلیة والمعالجة

1 1 53 388 غیر محدد
19844 19371 20298 20800 المجموع

ع:63لدوا اسةمجالحسبالطالبزتو رالد

يالرسم ع:22البيا اسةمجالحسبالطالبزتو رالد
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IX.3.والقطاع اسة الد مجال حسب الطالب ع رتو ز

  
     



3079 7413 209 467 2870 6946 العلوم االجتماعیة والتجارة 
والقانون

1557 4947 27 77 1530 4870 العلوم
1513 4865 52 336 1461 4529 اآلداب والفنون
419 1092 419 1092 الصحة والحمایة االجتماعیة

99 621 15 20 84 601 التربیة
79 511 1 1 78 510 الصناعات التحویلیة والمعالجة
87 236 2 5 85 231 الخدمات
13 158 13 158 الزراعة

0 1 1 غیر محدد
6846 19844 306 907 6540 18937 المجموع

دو ع:64لا اسةمجالحسبالطالبزتو والقطاعرالد

XI.4.واملستو اسة الد مجال حسب الطالب ع ىتو ر ز
 ––

3س  2س 1س غ م 3د  2د  1د  2م  1م  3ل  2ل  1ل 


7413 8 33 249 1111 1905 1528 2579

العلوم 
االجتماعیة 

والتجارة 
والقانون

4947 111 113 4 10 21 20 49 149 1056 1186 2228 العلوم

4865 4 316 774 533 1126 2112 اآلداب 
والفنون

1092 130 76 149 153 159 193 232
الصحة 

والحمایة 
االجتماعیة

236 1 4 65 73 93 الخدمات
158 18 58 67 15 الزراعة
621 297 304 1 1 8 5 5 التربیة

511 75 232 139 1 31 33
الصناعات 
التحویلیة 
والمعالجة

1 1 غیر محدد
19844 75 640 574 13 14 151 129 765 2192 3815 4212 7264 المجموع 

دو ع:65لا اسةالمجالحسبالطالبزتو ىواملستورد
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XI.5.ا ر تطو العلميةعدم قيةوالتكنولوجيةلشعب فر البلدان

الشعب حسب الطالب ع تو ر متاحة24لاملتاحة،زيظ ا بيانا قيا أفر أنبلدا ،

من مجاال%55أك ن و للت س مدا أو ليات لو م م الطلبة رمن العلومن ت

جتماعية و أنسانية والقانونيأي جتماعية العلوم يمنة امل الالشعب ة

متوسطھ ما ا لوحد عداد%42ستقبل طالب. من ل طالب عة أ مقابل نما رب

العلميةواحد ن.والتكنولوجيةالشعب ب لإلحصاءلقد و س اليو د أن)ISU،2006(مع

امل ن و قيقصسلكالعاالت وظاأفر م ا تطو د ش الك راء ال جنوب را ى

استقبل عام%28حيث الطالب مقابل2005من والصعيدع19%، ، والعال

ا تطو قيارأك أفر منھنبلدان قيالوفونية أفر يل. نكفونيةالفربلدان س فع

جز%57ستوعباملثال الطالب سارمن اليو%56ورملو ستو%49ن،س ،ل

امبيا،41% و يا ستقبل%39زنيج أنھ ن ح يا، الطالب%35فقطنامي من

اندا، و%32ور القمر، إ% 18والسنغال%23رجز ما%5مدغشقر فقط

تانيا اسةالذهإن. )1(رومو العا"رد التعليم قياإصالح تأط:إفر اال" عناصر قام

ار دا و/قطب س املتوسطات2008عاماليو أن ن تب مجال%22.7: بلدا24ل،

والتكنولوجيا، ،%41.6العلوم والقانو ة التجا عمال و جتماعية والعلوم نمجال ر

والعلوم13.5% خر.%22.1وسانيةداب .ىالشعب

العا)1( التعليم قياإصالح ار:إفر د قطب التأط من وويال( عناصر دا- س )بر
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XI.5.اسةا الد مجاالت حسب العا التعليم طالب ع رتو ة(ز مئو سب الدو) ب للبعض

السنة قية با2006فر قر (1)منھأو







201833,837,424,54,3موریتانیا
201731,838,8254,4موریتانیا
D53,6,20162937,929موریتانیا
201523,741,130,15,2موریتانیا

200310,738,429,421,5جزر القمر
200412,140,35,342,3أوغندا

200413,328,214,144,4بوروندي
200714,233,827,324,6الكونغو
200614,634942,4لیسوتو

200614,945,521,118,5سویزیالندا
200315413,634,5نامیبیا

200517,324,825,732,3بوتسوانا
200620,338,917,523,3الجزائر
200620,857,711,210,4مدغشقر

200621,752,94,920,5وبیةإفریقیا الجن
200622,45317,67المغرب

2005231118,147,9سیرالیون
200723,536,92,936,7أثیوبیا

200624,335,219,319,4موریس
200625,264,57,72,6الكامرون

200625,653,211,59,7بوركینافاسو
200628,217,52034,2تونس

200628,543,923,34,3وتيجیب
20052943,911,116لموزنبیقا

20042920,27,126,8تنزانیا
200430,51239,118,4غانا
200634,23211,113,2غینیا

200446,223,71,828,3إریتریا
دو ع:66لا اسةمجاالتحسبالعاالتعليمطالبزتو ةاملسبالب(رالد قيةلالدولبعض)ئو فر
باأو2006السنة امقر

العلمية* الشعب ن ب املكت الطالب سبة حسب تصاعديا مرتبة التقنية/ لالدو
متوسط**
و نمو ز

الدو: املصدر لبعض وطنية معلومات إ إ م لمعطيات
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XI.5.والقطاعب املستو حسب الطالب ع ىتو ز

  –
3 2 1  3 2 1 2 1 3 2 1

18937 75 640 574 14 151 129 488 2000 3710 4082 7074 المجموع
6540 8 96 104 1 50 39 151 652 1340 1483 2616 اإلناث

القطاع 
العام

907 13 277 192 105 130 190 المجموع
306 5 90 62 44 51 54 اإلناث

القطاع 
الخاص

19844 75 640 574 13 14 151 129 765 2192 3815 4212 7264 المجموع
6846 8 96 104 5 1 50 39 241 714 1384 1534 2670 اإلناث المجموع

دو عا:67لا القطاعوىاملستوبحسبلطالزتو

XI.6 .اسة الد مستو حسب ارج ا ن املمنوح رعدد ى
123456712

123601511301156069632022001173املجموع
32152628201014144346248ناث

دو نعدد:68لا ارجاملمنوح اسةىمستوحسبا رالد

  73



XI.7.املؤسسة حسب الطالب عدد رتطو
2018/2017 2017/2016 2015/2016 2014/2015
        

4527 12968 4208 12454 2890 8220 3235 9183 جامعة نواكشوط

1524 4635 1261 3958
جامعة نواكشوط 

العصریة جامعة العلوم والتكنولوجیا 
والطب

318 764 208 633 176 567 154 625 جامعة العیون 
اإلسالمیة جامعة العیون اإلسالمیة

84 601 73 640 70 593 77 538 المدرسة العلیا للتعلیم المدرسة العلیا للتعلیم

98 496 71 438 13 79 14 79 المعادن مدرسة
الموریتانیة

15 147 18 156 المدرسة العلیا متعددة 
التقنیات

3 88 4 98 المدرسة الوطنیة لألشغال 
العمومیة

21 102

المدرسة العلیا متعددة 
التقنیات

المعھد التحضیري 
لمدارس المھندسین 

الكبرى

28 320 19 234 16 223 11 204 المعھد العالي للتعلیم 
التقني بروصو

تعلیم التقني المعھد العالي لل
بروصو

629 1104 557 1005 598 1114 540 1087 المعھد العالي للمحاسبة 
وتسییر المؤسسات

المعھد العالي للمحاسبة 
وتسییر المؤسسات

731 2174 894 2807 971 3264 1156 3819
المعھد العالي 

للدراسات و البحوث 
اإلسالمیة

المعھد العالي للدراسات و 
البحوث اإلسالمیة

5 59 2 41 0 27 األكادیمیة البحریة األكادیمیة البحریة

69 169 49 135 55 126
المعھد العالي المھني 

للغات وللترجمة 
والترجمة الفوریة

المعھد العالي المھني 
للغات وللترجمة والترجمة 

الفوریة

26 174 26 159 21 162 15 115 المركز العالي 
للدراسات الفنیة

لي للدراسات المركز العا
الفنیة

25 108 10 60 المعھد العالي 
لالنجلیزیة المعھد العالي  لالنجلیزیة

43 224 21 174 0 125 16 169 جامعة شنقیط العصریة جامعة شنقیط العصریة
20 51 35 89 36 84 28 54 جامعة القارات جامعة القارات
72 152 52 103 52 104 75 111 جي أي أكادیمي أي أكادیميجي 

135 235 92 179 141 278 116 248 جامعة لبنان الدولیة 
الحرة جامعة لبنان الدولیة الحرة

36 245 45 220 83 360 86 356 جامعة عبد هللا بن 
یاسین جامعة عبد هللا بن یاسین

6846 19844 6362 19371 6685 20298 6806 20800 المجموع
دو املؤسسةحسبعددالطالبرتطو:69لا
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تعلمي العايل ادة ا ة  للو یة  ق نة اجلا معا 2018-2017لس

XI.8.س وا العمر حسب الطالب ع زتو
1122332142123

إمإمإمإمإمإمإمإمإمإم

662295117628سنة18أقل من 
221106241111247117سنة18
5492641115422109411692333سنة19
84735226512962267311311185512سنة20
10824124722001809433151767721سنة21
114940262624037115377308512232830سنة22
111637570121655819512946114212517837سنة23
861246731207595178217755024421122461733سنة24
60119052114656318222076592918642221988633سنة25
4141403981304331312417288281987311601512سنة26
204672547028810118663642513725911035342سنة27
146441915520779160557117167209811266سنة28

28أكبر من 
5681495451656062418912724011065599426121203174969سنة

145423121312245813غیر محدد 

7838277المجموع 
4

485
2

163
0

389
0

139
2

219
27147652411293915150141135198446846

دو ع:70لا والعمرىاملستوحسبالطالبزتو

76 28

247
117

692

333

1185

512

1767

721

2232

830

2517

837

2461

733

1988

633

1601

512

1035

342

811

266

3174

969

58 130

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

أقل من
سنة 18

18 سنة 19 سنة 20 سنة 21 سنة 22 سنة 23 سنة 24 سنة 25 سنة 26 سنة 27 سنة 28 سنة أكبر من
سنة 28

غیر
محدد 

المجمو
ع
اإلناث

يالرسم ع:23البيا سالعمرحسبالطالبزتو وا
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تعلمي العايل ادة ا ة  للو یة  ق نة اجلا معا 2018-2017لس

X  .البحث
X.1.البحثية يات الب
X.1.املؤسسةا حسب البحثية يات الب ع زتو

البحثية يات الب عدد بلغ تانيالقد بحثية53رمو ية و4( 2015سنةب بحث49مخابر ) وحدة
التا عة : زمو

 
23 كلیة العلوم والتقنیات

2 كلیة الطب
15 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة

6 كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة
7 المدرسة العلیا للتعلیم

53 المجموع
دو ع:71لا ياتزتو املؤسسةحسبلبحثيةاالب

العا: املصدر التعليم مؤسسات العل البحث العل2015- 2010حالة البحث ة مدير
ار بت العل/و والبحث العا التعليم ة ا رو . 2016ز

يالرسم ع:24البيا ياتزتو املؤسسةحسبالبحثيةالب
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تعلمي العايل ادة ا ة  للو یة  ق نة اجلا معا 2018-2017لس

X.1.اب ع والقسمزتو املؤسسة حسب البحثية يات لب
املجموع القسم املؤسسة

6 البیولوجیا
4 الفیزیاء
3 الجیولوجیا
5 الكیمیاء
5 الریاضیات و المعلوماتیة

23 1المجموع  والتقنيات العلوم لية

2 الصحة العامة الطب لية
6 اللغة واألدب العربي
2 اللغة واألدب الفرنسي
2 الفلسفة وعلم االجتماع
3 التاریخ والحضارة
2 الجغرافیا

15 2المجموع  سانية والعلوم داب لية
1 القانون العام
1 القانون الخاص
4 التسییر/االقتصاد
6 3المجموع  قتصادية و القانونية العلوم لية
2 العلوم البحتة
2 بیةعلوم التر
1 اللغات
2 العلوم اإلنسانیة
7 4المجموع  للتعليم العليا سة راملد

53 المجموع
دو ع:72لا ياتزتو والقسماملؤسسةحسبالبحثيةالب
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تعلمي العايل ادة ا ة  للو یة  ق نة اجلا معا 2018-2017لس

يالرسم ع:25البيا ياتزتو والقسماملؤسسةحسبالبحثيةالب

املقدمة بافيمحصائيات تتعلق ية47ي ي. يةبحثب خرالب الستة ن:ىات وحدت
يولوجيا’ البيولوجيا ا ن اضيات’ وحدت الر وأخر العامة ة ال .ىوحدة

X.2    .الباحثو سو ناملد عور التا لن ين بحثيةاتب

ار بت و العل البحث ة مدير م ر إ263أنيظ تمو ي باحث ينأستاذ بحثب .يةات
جة الد حسب التحليل ر ظ املشاركةرو ا كب يتصدر. تفاوتا لساتذةحيث سبةنواملؤ ب العدد

جما83.1%( م عدد ساتذة.)من ؤالء أغلب ألن إعدادنظرا مHDRمرحلة ارج ماا
م ذلكسيجعل ي اه، الدكتو و املاس وتأط البحث ن رثمر و

امعيوساتذة من% 62.5سبةب) PU(نا مشاركة نأقل ل املؤ يالحظ.ساتذة أن أنيمكن
الفئة ذه من تقدمالعديد ديدقد ا بالنظام العمل ققبل طر عن والشأي سقدمية ول ادة

ب ة وتالحظالبحثوربالضر ، سالعل قلال ساب نعند املبتدئ ن الباحث املساعدوسات: تذة نذة
املحاضر،%)30.2( للقلق. %)43(نوساتذة ة مث عت سب ال . ذه
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تعلمي العايل ادة ا ة  للو یة  ق نة اجلا معا 2018-2017لس

X.2.البحثا يئات س التخصصمن حسب
س من متوسط سا6,1البحثيئاتيبلغ ا8,8=قدا( اباحثرمد ىد؛ ل) 3=د و

يوجد سا2,8يئة أستاذاباحثرمد ق( برتبة د ى5,5=ا د د ا ).1,5=؛

يالرسم س:26البيا التخصصحسبالبحثيئاتمن
العا: املصدر التعليم مؤسسات العل البحث ار2015-2010حالة بت و العل البحث ة التعليم/مدير ة ا رو ز

العل والبحث .2016العا

X.3.العلمينتا ج
ن ب جما العل نتاج نقدم ي :شرالطبيعةحسب2015و2010ما

طبيعة حسب ات شو نتاجرامل


105ملصقات 

230محاضرات 

52كتابفصل من 

91كتب 

167علمیة وطنیة تمجال

107علمیة دولیة غیر مفھرسةتمجال

208لیة مفھرسة علمیة دومجالت
960املجموع

دو ات:73لا شو نتاجطبيعةحسبرامل
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تعلمي العايل ادة ا ة  للو یة  ق نة اجلا معا 2018-2017لس

11%

25%

5%

9%
17%

11%

22%

ملصقات 

محاضرات 

فصل من كتاب

كتب

مجالت علمیة وطنیة 

مجالت علمیة دولیة غیر
مفھرسة
مجالت علمیة دولیة
مفھرسة 

يالرسم ات:27البيا شو نتاجنوعحسبرامل

X.4.العلمي ع(البحث )تا
العل بالبحث املتعلقة العلمياملعلومات والبحث العا التعليم قيادة لوحة دة الوا تانيا, رمي رمو

...............الصفحات2015-2016
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تعلمي العايل ادة ا ة  للو یة  ق نة اجلا معا 2018-2017لس

X.4.نا واملشارك ن ل وامل ادة الش حسب ن الباحث ع زتو
 





















































 é














0 4 1 0 0 )سنة(الغذاء والتغذیة والصحة : الوحدة
0 0 3 0 0 علم األوبئة وتنوع الكائنات الحیة الدقیقة
1 1 0 1 0 EBIOME
0 1 1 1 0 الجینوم والدوائر
1 0 1 1 0 دراسات من العالمات الرئیسیة في عدد السكان 

الموریتاني
0 3 1 0 0 التنوع البیولوجي النباتي وتعزیز الموارد

اء
حی

األ
لم 

ع

1 0 4 0 0 تلوث المیاه والبیئة
0 1 2 1 0 تحلیل وتقنیات معالجة المیاه
0 1 4 1 0 مواد الكیمیاء اء

یمی
ك

0 0 5 0 0 لحیوي واإلدارة البیئیةالنظام البیئي ا
0 1 3 0 0 تغیر المناخ
0 0 3 0 1 الثروة المعدنیة الجیودینامیة جیا

لو
یو

ج

0 0 5 0 0 الوثائق الرقمیة واجھات
5 3 1 1 3 1 1 EDPنمذجة وتحلیل
6 3 0 2 2 1 1 URAGAD

2 1 1 1 0 اآللي من القرارالریاضیات وعلوم الحاسب
0 1 2 0 0 الھندسة والطوبولوجیا والتطبیقات

ت 
ضیا

ریا
ال

یة
مات

لو
مع

وال

0 2 3 0 1 مواد العلوم والبیئة
0 0 4 0 0 نظم تكنولوجیا المعلومات الصناعیة
0 2 2 2 0 التكنولوجیات الجدیدة نظم الطاقة الحراریة والسوائل
0 2 4 1 1 الطاقة المتجددةتطبیق مختبر البحوث في

اء
زی

لفی
ا

ات
قنی

الت
 و

وم
لعل

ة ا
كلی

1 2 2 0 0 المعارف للدراسات التاریخیة و االجتماعیة ونشر 
ثالترا

2 2 0 0 0 ة والتاریخیةیرثالرباط للدراسات األ
0 0 0 0 العقاریةالحكامة 

التاریخ

1 3 3 0 1 والتحقیقثالمنارة للدراسات والبحو
0 0 0 0 اللغاتلتدریسالخلیل بن احمد  العربیةاللغة 

3 2 0 1 الفلسفة و مشروع بناء المجتمع الفلسفة

4 2 2 0 0 مجموعة بحث لغویة وتربویة اللغات الوطنیة و 
اللسانیات

2 1 4 1 0 مجموعة بحث األدب األفریقي الدراسات الفرنسیة
0 0 0 0 والبیئیةالتغیرات المناخیة 
0 0 0 0 فریق البحث الجامعي متعدد التخصصات
0 0 0 0 الدینامیات المجالیة و التنمیة اتابیة

الجغرافیا

یة
سان

إلن
م ا

علو
وال

ب 
آلدا

ة ا
كلی

ن واملشارك ن ل وامل ادة الش حسب ن الباحث ع ع(زتو )تا

2 4 4 1 دینامیات القانون القانون الخاص
1 2 7 الموریتانياالقتصادفيبحثوحدة االقتصاد

10 3 3 غیر محدد 















13 1 1 1 1 13 وحدة بحوث األلكترومیكانیك الھندسة 
األلكترومیكانیكیة




24 7 30 39 82 19 8 24 

دو ع:74لا نزتو ادةبحسالباحث نالش ل نوامل واملشارك
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تعلمي العايل ادة ا ة  للو یة  ق نة اجلا معا 2018-2017لس

X.4.الرتبةب حسب ن الباحث ع زتو

4 3 2 1

     

0 4 1 0 (سنة(الغذاء والتغذیة والصحة : الوحدة
0 3 0 0 ة الدقیقةعلم األوبئة وتنوع الكائنات الحی
0 1 1 1 EBIOME
0 2 1 0 الجینوم والدوائر
1 0 1 1 دراسات من العالمات الرئیسیة في عدد السكان الموریتاني
0 2 2 0 التنوع البیولوجي النباتي وتعزیز الموارد

اء
حی

األ
لم 

ع

0 1 4 0 تلوث المیاه والبیئة
0 2 1 1 تحلیل وتقنیات معالجة المیاه
0 3 3 0 مواد الكیمیاء  اء

یمی
الك

0 2 3 0 النظام البیئي الحیوي واإلدارة البیئیة
0 2 2 0 تغیر المناخ
0 2 2 0 الثروة المعدنیة الجیودینامیة جیا

ولو
جی

ال

0 5 0 0 الوثائق الرقمیة واجھات
4 0 1 1  EDPنمذجة وتحلیل
0 3 3 0 URAGAD
2 1 1 1 لریاضیات وعلوم الحاسب اآللي من القرارا
0 2 1 0 الھندسة والطوبولوجیا والتطبیقات

ت 
ضیا

ریا
ال

یة
مات

لو
مع

وال

0 4 1 1 مواد العلوم والبیئة
0 4 0 0 نظم تكنولوجیا المعلومات الصناعیة
0 2 4 0 التكنولوجیات الجدیدة نظم الطاقة الحراریة والسوائل
0 4 3 1 ي الطاقة المتجددةتطبیق مختبر البحوث ف

اء
زی

لفی
ا

ات
قنی

الت
 و

وم
لعل

ة ا
كلی

1 1 3 0 المعارف للدراسات التاریخیة و االجتماعیة ونشر التراث
2 0 2 0 ة والتاریخیةیرثالرباط للدراسات األ
0 0 0 0 الحكامة العقاریة

التاریخ

1 3 4 0 المنارة للدراسات والبحوث والتحقیق
0 0 0 0 الخلیل بن احمد لتدریس اللغات اللغة العربیة

0 4 2 0 الفلسفة و مشروع بناء المجتمع الفلسفة
5 3 0 0 مجموعة بحث لغویة وتربویة اللغات الوطنیة و 

2اللسانیات 5 1 0 مجموعة بحث األدب األفریقي الدراسات الفرنسیة
0 0 0 0 التغیرات المناخیة والبیئیة
0 0 0 0 یق البحث الجامعي متعدد التخصصاتفر
0 0 0 0 الدینامیات المجالیة و التنمیة اتابیة

الجغرافیا

یة
سان

إلن
م ا

علو
وال

ب 
آلدا

ة ا
كلی

2 1 8 دینامیكیات القانون  القانون الخاص

1 4 5 وحدة بحث في االقتصاد  الموریتاني االقتصاد

1 5 10 غیر محدد یة
ون

قان
 ال

وم
لعل

ة ا
كلی

یة
صاد

القت
وا

1 كترومیكانیكیةوحدة البحوث األل الھندسة
االلكترومیكانیكیة

المعھد العالي 
لدراسات بروصو

دو ع:75لا نزتو الرتبةحسبالباحث
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تعلمي العايل ادة ا ة  للو یة  ق نة اجلا معا 2018-2017لس

X.4.اتج شو وامل رالرسائل
Publications
 Avec comité

de lecture




  












 






 






   

     

واجھات و وثائق رقمیة
Analyse des EDP et
Modélisation
URAGAD
Mathématiques et Informatique
de la Décision
Géométrie, Topologie et
Applications

2 2 1 Géométrie, Topologie et
Applications

الریاضیات 
والمعلوماتیة كلیة العلوم 

والتقنیات

1 1 17 2011 المعارف للدراسات التاریخیة و االجتماعیة 
ونشر التراث التاریخ

12 2010 بحوثمركز الدراسات وال

كلیة اآلداب 
والعلوم 
اإلنسانیة

33 2 2013
1 2010
1 2008
1 2007
1 2005

5

1 2004

دینامیكیات القانون  القانون الخاص

6 2014
2 2013
3 2012
1 2011
1 2010
1 2009
3 2008
1 2007
1 2006
1 2004
1 2003

وحدة بحث في االقتصاد  الموریتاني االقتصاد

1 2014
3 2013
1 2012
1 2010
1 2007
1 2005

غیر محدد

كلیة العلوم 
القانونیة 

واالقتصادیة

3 2014
1 2013

3 2012
األلكترومیكانیكیةوحدة البحوث الھندسة

االلكترومیكانیكیة

المعھد العالي 
للدراسات 

بروصو

دو اتالرسائل:76لا شو روامل
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تعلمي العايل ادة ا ة  للو یة  ق نة اجلا معا 2018-2017لس

IX  .ودة )التأط(ا

ي تأطتد ات الدوليةالطالبمستو ات املستو مع نة مقا قيا ...رإفر
تأط إجماالالطالبمعدالت و’ مرتفعة املؤسسات و الدو حسب ة متغ ا وضعي لولكن

ن التكو . مجاالت
عالنموإن مناكتتابصاحبھيلمالعاالتعليمالطالبأعدادالسر املناسبة عداد

نا س عرملد العشالطالبلإلشراف خالل العا بالتعليم التحقوا الذين دد عشرا مسة ا أو ر
ة خ يجة. سنة س/ الطالبسبة(التأطمعدالتانخفضتلذلك،ون عت)راملد معدالتحيث

قياإالتأط عامليافر .ضعف

IX.1  .مجموعات كبیرة من البلدان حسبالعاليالتعلیمفيمدرس/بالطالالنسبة–
2006و 1991التطور بین

2006 1991


20061991    


1,08 25 15,6 27 14,5 والتنمیة االقتصاديالتعاونمنظمة
)OCDE(

1,37 31 20,4 31 14,9 إفریقیا
1,38 21 21,1 22 15,3 الدول اإلفریقیة ذات الدخل المحدود 
1,35 10 19,1 9 14,1 إفریقیة أخرىدول

1,18 72 16,2 58 13,7 الغیر وOCDEالدول التي ال تنتمي  لل 
إفریقیة 

1,13 14 19,3 10 17 الدول ذات الدخل المحدود
1,18 58 15,4 48 13,1 دول أخرى

1,2 128 17,1 116 14,2 العالم
دو سبة:77لا س/طالبال ةمجموعاتبحسالعاالتعليمرمد –البلدانمنكب

ن 2006و1991رالتطو
تانيا: املصدر مو العا التعليم قيادة 2016-2015رلوحة

دادت ا س/الطالبسبةزلقد سبةرمد قيا% 40ب بمعدل1991منذأفر ادة % 20زمقابل
الدو املستو . ىع

ذا، يومنا سبةإ ال قياذه بإفر التعاو%40أك منظمة بلدان ا م قل نع
ية و و والتنمية لطالبا20,4(رقتصادي سل قيارمد سبة15,6مقابلإفر منظمةلبلدابال ن
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والتنمية قتصادي يةنالتعاو و العا’ )رو التعليم التأط ات مستو ضعف يؤكد قيامما إفر
الدبامل ات املستو مع نة .وليةرقا

سبة معدل يتغ حيث الطالب تأط مستو حسب ألخر واحدة من قية فر الدو ىوتختلف ى ل
من نما35إ10التأط فب أستاذ ل ل مثلطالب الدو عض جدا سبة ال ذه لترتفع

ن امر ال كينافاسو، وبو حوار لتبلغ ومصر زائر ا يا، نيج تانيا، مو ، ما يا، غي غانا، 30ر،
خضر/طالب الرأس وجز يا أ النيجر، شاد، مبيق، املو مثل أخر دو تنخفض رأستاذ ز ى . ل

قيا: املصدر إفر العا التعليم ار: إصالحات د قطب تأط و(عناصر س دا-اليو )بر

يالرسم سبة:28البيا س- الطالبال قياالعاالتعليمرمد باأو2006سنة(بإفر ا،قر م
ن اصوالعامالقطاع )معاا

سار(املحدودالدخلذاتلالدوبتميقمنايالبياالرسمذا: مالحظة ذاتلالدوو) ال
نع(املتوسطالدخل )اليم
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يالرسم سبة:29البيا نتھالعموميالتعليمأستاذ- طالبال اصبالقطاعرومقا أمكنتإنا
نة قيةلالدوعضمنعينة’راملقا باأو2016سنة’فر اقر م

ةتجدركما ناملتعلق" الكيفيالنقص"أنإرشا س التعليممؤسساتحسبيتغرباملد
لياتالعا انيا،. والتخصصاتال يلعت نساتذةسبةفإناملثال،س إ5منتتغاملحاضر
.%)18العامالقطاعاملتوسطةالقيمة(املؤسسةحسب% 36

حيث من الكيفية و الكمية ل املشا عن عامة ملحة تقديم من نا لتمكي افية غ البيانات إن
ال التعليم مؤسسات تواجھ ال الطالب، ةتأط القا أن. رعا ذلك،إ مع املتاحة، البيانات ش و

ن املحاضر ساتذة النقص ا غ من أك تواجھ البلدان س(عض تو حاالت)حالة نما ب ،
كميا أساسا يبدو ن س املد النقص فإن ، رأخر الوسطى( ى قيا إفر أو كينافاسو بو ال ا و ). ركما

من كث و ذلك الكيفيمع و الك البعدين كال شمل ن س املد اجة ا أن يبدو االت، حالة(را
يا غي و غو و ال و ون ام وال زائر القلق). ا يث محاضر أستاذ برتبة ن س املد من قليل عدد وجود رإن

اه الدكتو ع ن حاصل غ ا ف ن س املد من العديد ال البلدان خاصة ربصفة للبلدا. ر مسو ا ن
ا بيانا تتوفر انيا(ال وت اندا ر و يا وغي يا إثيو و كينافاسو وبو أن)  ر يقدر و ة خ ة % 40الف

اه الدكتو ع ن حاصل املتوسط ن س املد من رفقط مس. ر ا الدو ن ب سبة أك لنجد
كينافاسو يا%) 69(ربو إثيو ا %).9(وأدنا

الت: املصدر قياإصالحات إفر العا ار: عليم د قطب تأط و(عناصر س دا-اليو )بر
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يالرسم نسبة:30البيا س نراملد جاتوذوساتذة(التأطعرالقاد )العاليةرالد
قيابلدا13لالعامالعاالتعليم اأو2005سنة(إفر )حول

قياإ: املصدر إفر العا التعليم ار: صالحات د قطب تأط و(عناصر س دا-اليو )بر

IX.2 .الطالب سبة املؤسسة/ال حسب س رمد
   

27 472 12968 ة العصر نواكشوط جامعة
36 21 764 سالمية العيو نجامعة

9 70 601 العليا سة للتعليمراملد
12 40 496 التقنيات متعددة العليا سة راملد

108 ية لإلنجل العا د املع
32 34 1104 املؤسسات سي و للمحاسبة العا د املع
32 69 2174 سالمية البحوث و اسات للد العا د راملع
15 22 320 صو بر التق للتعليم العا د واملع
56 3 169 الع د ةاملع الفو جمة وال جمة ولل للغات امل را

59 ة البحر اديمية
19 9 174 الفنية اسات للد العا راملركز
26 740 18937 املجموع

دو سبة:78لا س/الطالبال املؤسسةحسبرمد
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IX.3.الطالب سبة ال نة الدو/ رمقا عض و تانيا مو ن ب س لمد ر قيةر (1)فر
 

26 تانيا )2018(رمو
تانيا )2017(رمو

28 تانيا )2016(رمو
27,9 تانيا )2015(رمو
33,8 تانيا )2009(رمو
31,2 ون ام )2006(ال

9,5 )2006(شاد
32,9 )2006(ما

29 يا )2006(غي
29 كينافاسو )2006(ربو

10,4 )2006(النيجر
دو نة:79لا سبةرمقا س/الطالبال نرمد تانياب عضرمو قيةلالدوو فر

شاو:املصدر(1) بالسنغالالعاالتعليممستقبللحوالوطرال

IX.4.قية فر الدو عض التخصصات حسب العا التعليم الطلبة ع لتو ز
الفرانكفونية

    

3,6 29,5 37,9 29 تانيا رمو
23,3 17,5 38,9 20,3 زائر ا

7 17,6 53 22,4 املغرب
2,6 7,7 64,5 25,2 ن امر وال
9,7 11,5 53,2 25,6 كينافاسو ربو

24,6 33,9 27,3 14,2 غوالكو
13,2 11,1 41,5 34,2 غينا

دو ع:80لا قيةلالدوعضالتخصصاتحسبالعاالتعليمالطلبةزتو الفرانكفونيةفر
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