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 مقدمة
 

تضررمنر رسررالة ر يررة يمررر قطرراع التعلرريم والترردريب فرري المملكررة العربيررة السررعودية بمراحررل تطويريررة هامررة حيرر  

تسرعى المملكرة لتحقيقهرا علرى العديرد مرن األهردات التري  2030السعودية للتعليم مستقبلًيا و حتى حلرول العرام 

 توفير فرص التعليم للجميع في بيئة تعليمية مناسبة في ضروء السياسرة التعليميرة للمملكرةمنها خالل هذه الفترة 

تطروير التعلريم العرام و ، و   االبتكرارتشرجيع اإلبرداع و  ، زيادة فاعلية البح  العلمري ، وفع جودة مخرجات التعليم ، ور

، وغيرهرا مرن األهردات الطموحرة والتري تتطلرب تخطيًطرا ارات الوظيفيرة و المهنيرة المناسربة توجيه الطالب نحو الخي

 دقيقا ُيبنى على بيانات دقيقة وشاملة تدعم متخذي القرار وارسمي السياسات في مجاالت التعليم والتدريب . 

 الهيئرة العامرة لإلحصراء تنفرذهمتخصرص  عبرر مسرح أسرري ، والتدريب حالة التعليم وقد تم إعداد هذا التقرير لقياس 

، وأخررى تتعلرق  2030ضمن خطة المسرو  الجديردة التري تمرر اسرتجابة لمتطلبرات محليرة تتعلرق بالر يرة السرعودية 

وأصرحاب والمخططرين   متخرذي القررار وراسرمي السياسرات دعرمهرو  المسرحوالغرر  مرن هرذا  بمتطلبات إقليميرة 

والتردريب ومرن ثرم التطروير والتحسرين لرصرد أداء نظرام التعلريم  تالبيانرات والمؤشرراالمصلحة بأسراس سرليم مرن 

التعليم العرام بمختلرف مراحلره والتعلريم العرالي  حولمجموعة واسعة من المؤشرات المستمر  ويعر  هذا التقرير 

التعلرريم التحرراق وإتمررام جوانررب مختلفررة مررن نظررام التعلرريم، مررن  المؤشررراتوتغطرري والترردريب المهنرري والتقنرري  

ومعظررم المعلومررات  .عنررد السرركان وكررذله الموهرروبين وبيئررة الررتعلم ومصررروفات األسررر علررى التعلرريم هتوياتومسرر

عررالوة علررى  لرره، صررنفر  .المملكررةفرري المنرراطق اإلداريررة الثالثررة عشررر الررواردة فرري هررذا التقريررر مصررنفة حسررب 

ر التحليرل بينمرا تعرر  الجرداول فري ا فري إطرامناسربً   له كانا للفئات السكانية ونوع الجنس حيثما المعلومات وفقً 

 .الملحق بيانات أكثر تفصيال

مررع يتوافررق بمررا والترردريب  التعليمبرر المسررتخرجة مررن المسررح األسررري الخرراصمؤشرررات الاختيررار وتحديررد وقررد تررم 

م التقريرر الردولي لرصرد التعلريالدوليرة فري مجرال التعلريم والتردريب ) مقارنرات لتمريكن الا دوليً المعتمدة المؤشرات 

الذي تصدره منظمة اليونسكو في إطرار أهردات التنميرة المسرتدامة، وإصردارات معهرد اليونسركو لإلحصراء والبنره 

الرردولي، والمسررح العنقررودي متعرردد المؤشرررات لمنظمررة اليونيسرريف، والمسررح الررديموغرافي والصررحي لوكالررة 

  (  الواليات المتحدة األمريكية للتعاون.

المملكرة العربيرة السرعودية فري ل. يقدم الفصل األول لمحرة عرن النظرام التعليمري ينقسم التقرير إلى أربعة فصو

الفصل الثاني منهجية المسح من حي  أهدافره  ويعر من خالل بنيته وأولويات التعليم في خطة التنمية العاشرة. 

يانرات ونسرب االسرتجابة وإطار المعاينة وحجمها واستمارة المسح وعملية تدريب الباحثين والمسح التجريبي وجمع الب

وإجراءات ضبط الجودة. ويعر  الفصل الثال  بيانات حول األسر والسكان من خرالل العينرة المسرتجيبة. أمرا الفصرل 

عنرد القدرة على القراءة ة عند السكان ومعدالت التعليمي ياتالمستوالرابع فيعر  نتائج المسح التفصيلية من حي  

  عرردموالمشرراركة فرري التعلرريم والكفرراءة الداخليررة للنظررام التعليمرري وأسررباب  قااللتحرراالشررباب والكبررار ومؤشرررات 

ومصررروفات األسررر علررى التعلرريم المحيطررة بالطفررل  والموهبررة الررتعلم بيئررةو المدرسررة إلررى الوصررولو اللتحرراقا

 .التدريبوالمشاركة في 

 والله ولي التوفيق ,,,,

 

 الهيئة العامة لإلحصاء
 التعليم والصحةإحصاءات 
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 لمحة عن النظام التعليمي بالمملكة العربية السعودية :لفصل األولا

 

 بنية النظام التعليمي .1.1

حرًصا على التعليم المبكر وأهميته في تكروين اإلنسران تتريح األنظمرة التعليمرة المعمرول بهرا فري المملكرة العربيرة 

حيرر   لألسرررة،كمرحلررة اختياريررة ل بريررا  األطفررا بمرحلررةمررن سررن الثالثررة إلررى الخامسررة السررعودية التحرراق األطفررال 

على ثرالث مراحرل تعليميرة إلزاميرة ا ) االبتردائي والمتوسرط والثرانوي  ، للمراحرل العمريرة التعليم الرسمي يشتمل 

االبترردائي فرري سررن  التعلرريمالصررف األول مررن حيرر  يبرردأ األطفررال االلتحرراق ب  سررنة( 17إلررى  واتسررن  6بررين سررن  

 االلتحاق بها فيمكنهميكونوا قد التحقوا لم  وإ ا يا  األطفال.رمرحلة ب م االلتحاقسبق لهأشهر إ ا  وستةالخامسة 

 سرنواتتليها ثرالث  ،ويستمر العليم االبتدائي ستة سنوات السادسةسن  االبتدائي في التعليمالصف األول من ب

ويمكرن للطرالب فري  رات ( المقرر والتقليردي بنظاميره )  الثرانوي التعليممن  سنواتثالث ثم المتوسط  التعليممن 

 التعلريمبعرد االنتهراء مرن ، و  التقنيرة والمهنيرة بالمعاهرد تهمدراسرمتابعة  الطالب األكبر سناً و الثانوية المرحلةسن 

أمرا  أو الخاصة، ومعاهد وكليات التعلريم المهنري. الحكوميةالثانوي، يمكن للطالب مواصلة دراستهم في الجامعات 

التعليم الثانوي فيمكنهم االلتحاق بالمدارس المسائية أو المعاهد الثانويرة الصرناعية. ويمكرن  الكبار الذين لم يكملوا

 مراكز تعليم الكبار.ب االلتحاقعلى التعليم االبتدائي  تتا  لهم فرصة الحصوللمن لم 

 

 أولويات التعليم في خطة التنمية العاشرة .2.1

مرن وتهردت المملكرة  مرن أجرل بنراء مجتمرع نرابح بالحيراة. 2030أجنردة ر يرة المملكرة  فري الزاويرةحجر  التعليم يعتبر

لتحقيق اقتصاد مزدهر مرن خرالل خلرق قروة عاملرة مراهرة وألطفال ا ةاألكاديمي لبناء شخصيوالتعليمي النظام  خالل

ام ومررروًرا مراحررل التعليررم المختلفررة برردًءا مررن التعليررم العرروترافق خطرة التنميرة العاشررة  وتعزيز النمو االقتصادي.

التوسرع ، والتوسع في برامج التدريب التقني والمهنري وتطويرهرا ونشررها فري جميررع المنراطقوبالتعليرم العالري، 

في برامج الحضانة وريا  األطفرال، مسرتهدفة رفرع الكفراءة التعليميرة وتطروير القردرات المهاريررة والمعرفيررة، ومررا 

 لمخرجرررات موائمرررة متطلبرررات سررروق واألكاديميرررة والمناهرررج، وصرررواًل للبيئرررة التعليميرررة  تطررويريتضررمنه  لرره مررن 

 العمرل، معززة بالخبرات الالزمة، ومهيأة بالتدريب المواكب للمعرارت والتقنيرات الحديثرة.
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 الفصل الثاني: منهجية المسح
 

 . أهداف المسح1.2

  إلى التالي ا 2017 عامفي  عوديةالمملكة العربية الس في أجري الذي والتدريب التعليممسح يهدت   

 .والجنس العمر حسب المجتمع والتدريبية ألفرراد التعليمية الخصائص على التعرت •

الحديثة و ات األهمية الالزمة في تقييم الوضرع الحرالي  األساسية التعليمية العديد من المؤشرات حساب •

 .للتعليم والتدريب في المملكة  

 في المملكة. التعليمة والمخططين السياسات عانصلدعم  مفصلة بيانات توفير •

إيجرراد قاعرردة بيانررات للتعلرريم والترردريب السررتخدامها كأسرراس موثرروق برره فرري تزويررد المنظمررات المحليررة  •

 واإلقليمية والدولية.

 

 . إطار المعاينة2.2

ء بتنفيرذه باسرتخدام إطرار العينية األسرية الذي تقوم الهيئة العامة لإلحصرا  ومسمن ال والتدريبالتعليم مسح عد يُ  

لألسرر السرعودية إطرار  حردي   وشرامل  ه وهرو 1437والذي ترم تحديثره عرام هر 1431والمساكن التعداد العام للسكان 

 .وغير السعودية يمكن االعتماد عليه في تمثيل مجتمع المسح تمثياًل إحصائيًا غير متحيز 

تقسرريم مجتمررع المسررح إلررى أجررزاء غيررر متداخلررة تتصررف  للحصررول علررى تقررديرات  ات كفرراءة وفاعليررة عاليررة، تررمو 

بحيرر   ،بالتجررانس النسرربي فرري وحررداتها، وكررل جررزء ُيعررد طبقررة، وكررل طبقررة ُتعامررل علررى أنهررا مجتمررع مسررتقل بذاترره

جميررع وحرردات المعاينررة المسررحوبة معررًا  تسررحب عينررة عشرروائية مررن كررل طبقررة بشرركل مسررتقل، وفرري النهايررة ترردمج

تشمل عينة المسح األسر السعودية وغير السعودية المقيمة في المملكرة. وقرد غطرر عينرة لتشكل العينة الكلية. و

 المسح كافة المناطق اإلدارية بالمملكة.

 

 . حجم العينة 3.2

بعد تحديد الحجرم األمثرل لعينرة المسرح مرن األسرر لكرل منطقرة إداريرة، بردأت عمليرة سرحب وحردات المعاينرة األوليرة 

 للمسرو إطرار العينرة الررئيس  من( منطقة عد 1334ن إطار العينة الرئيس حي  تم سحب )( مPSUوهي مناطق العد )

باسرتخدام األسرلوب المتناسرب مرع الحجرم موزعرة  اإلداريرةاألسرية موزعة على جميرع الطبقرات فري جميرع المنراطق 

 ااآلتيعلى النحو 

 اإلداريةالمنطقة 
عدد وحدات 

 المعاينة
 اإلداريةالمنطقة 

عدد وحدات 

 معاينةال
 اإلداريةالمنطقة 

عدد وحدات 

 المعاينة

 64 نجررران 90 عسررير 207 الريرا 

 60 البرراحة 73 تبرروك 242 مكرة المكرمة

 66 الجرروت 65 حائررل 92 المدينة المنورة

 70 الحدود الشمالية 66 القصرريم
 1,334 المجمرروع

 71 جرازان 168 المنطقة الشرررقية
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عشروائيًا مرن منراطق العرد التري ترم اختيارهرا فري  SSU)وحردات المعاينرة الثانويرة، وهري األسرر ) بعد  له تم سرحب

( أسررة مرن كرل منطقرة عرد، أي مرا مجموعره 25المرحلة األولى باستخدام العينة العشوائية المنتظمة، حي  اختيررت )

 ااآلتي( أسرة تقريبا على مستوى المملكة موزعه على النحو 33.350)

 

 اإلدارية المنطقة
 حجم العينة

 )أسر(

 اإلداريةالمنطقة 
 حجم العينة

 )أسر(

 اإلداريةالمنطقة 
 حجم العينة

 )أسر(

 1600 نجررران 2250 عسررير 5175 الريرا 

 1500 البرراحة 1825 تبرروك 6050 مكرة المكرمة

 1650 الجرروت 1625 حائررل 2300 المدينة المنورة

 1750 الحدود الشمالية 1650 القصرريم
 33,350 المجمرروع

 1775 جرازان 4200 المنطقة الشرررقية

 

 . استمارة المسح4.2

علرى  فري الهيئرة العامرة لإلحصراءفي مسح التعليم والتردريب عداد وتصميم استمارة المسح من قبل مختصي إتم 

اعتمرراد تصررميم االسررتمارة ، وروعرري عنررد الكترونيررةاسررتمارة لررى إتحويررل االسررتمارة الورقيررة اسررتمارة ورقيررة، ثررم تررم 

التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية من جهرة ، والمتطلبرات المحليرة واإلقليميرة والدوليرة مرن جهرة أخررى لضرمان 

وقررد تضررمنر اسررتمارة المسررح مجموعررة مررن األسررئلة  سررد فجرروة البيانررات التعليميررة للمملكررة العربيررة السررعودية 

 التاليا مصنفة إلى عدة أقسام رئيسة على النحو

 أسئلة حول الخصائص األساسية للفرد. •

أسئلة حول أفراد األسرة الملتحقين بالتعليم حسب المراحل التعليمية ومجال الدراسة ونروع التعلريم والبعرد  •

 عن المدرسة وإنفاق األسرة على تعليميهم.

 أسئلة حول أفراد األسرة غير الملتحقين بالتعليم وسبب عدم التحاقهم. •

 طفال الموهوبين ومجال موهبتهم.ألأسئلة حول ا •

 عليها.تم الحصول أسئلة حول المستوى التعليمي ألفراد األسرة كأعلى شهادة  •

 لإلسرناد الزمنري للمسرحالماضرية األشرهر االثنري عشرر اه أفرراد األسررة خرالل أسئلة حول التدريب الذي تلق   •

 وموضوع التدريب.

 .أسئلة حول استخدام األسرة للوسائل التعليمية •
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 . المسح التجريبي5.2

فيهرا ثرم  تحرديات فنيرة أو إحصرائيةالختبرار االسرتمارة والتعررت علرى مسرح تجريبري تصميم االسرتمارة ترم اجرراء بعد 

للفتررة   هرر الموافرق1438/  8 / 7حترى  7 /18 خرالل الفتررة مرن تعديلها قبل بداية المسح وقد أجري المسرح التجريبري

    م2017/  5/  3حتى  4 /9من 

 . تدريب الباحثين6.2

 وقرد الريا .هر في مدينة 1438/  8/  6إلى  4/8خالل الفترة من  أيام (3) لمدة الميداني العمل على التدريب أجري

. الشخصرية المقرابالت إجراء تقنيات على تدريبال إلى باإلضافة، ةباالستمار متعلقة محاضرات على التدريب اشتمل

 مرراقبين تردريب لرىإ باإلضرافة للمسرح اليوميرة الميدانيرة والمتابعرة المراقبرة عمليرة لىع المراقبين تدريب تم كما 

 طررت مرن تجميعها تم التي البيانات صحة منللتحقق  اعشوائيً  سحبها تم   أسر زيارة إعادة ةمهم   مله وكلرأمركزيين 

 .وجودتها  الباحثين

 

 . جمع البيانات 7.2

وقرد اسرتخدم  ،4/6/2017إلرى  5/5الموافرق  هرر9/9/1438إلرى  9/8الفتررة مرن  خراللمع البيانرات جوالمسح تم تنفيذ 

أسلوب المقابلة الشخصية برئيس األسرة في عملية استيفاء استمارة المسح، حي  قام الباحثون المكلفون بالعمرل 

 بزيارة األسر الواقعة في العينة واستيفاء البيانات.  الميداني

 
 . إجراءات ضبط الجودة8.2

 التطرور مرع اتماشريً  الهيئرة العامرة لإلحصراء جريهرات التري المسرو  جميرع فري لكترونيرةاإل االسرتمارات اسرتخدام يتم  

الفنيرة.  القواعرد مرن عردد تطبيرق طريرق عرن البيانرات واتسراق جودة تضمن التي اإلحصائية البيانات جمع في التقني

 عمليرة وأنجرزت ،(2017مرايو/يونيو ) يشرهر فري بيانراتال جمرع عمليرة مرع بالتزامن البيانات معالجة عملية بدأت قدو

 (.2017أكتوبر ) شهر خالل الجداول واستخراج الثانوي التدقيق
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 الفصل الثالث: مواصفات العينة المستجيبة

 
 . بيانات حول األسر1.3

المدرسرة وضرمان نجاحره فري إلرى الردخول ا أساسريا لحظوظره فري تعتبر البيئة التربوية التي ينشأ فيها الطفل داعًم 

األسررة مجموعرة مرن الوسرائل التعليميررة  أن يتروفر لرردىومرن برين العناصررر اإليجابيرة لهرذه البيئرة التعليميرة مسريرته 

 الداعمة للتعلم. 

 يعتبررفحسرب نترائج المسرح،  ،تعليميرةالسرائل للو حسرب اسرتخدامها السعودية نسبة األسر( 1.1.3يوضح الرسم )و

الحاسرب ثرم  ،(٪ 81.8بنسربة )الجروال يليره (، ٪ 84.4األسرر بنسربة ) تستخدمهاوسائل التعليمية التي ال أكثر اإلنترنر

( ٪ 3.5بينمرا ال تسرتخدم ) (،٪ 12الصحف والمجالت بأقرل مرن )تأتي و(، ٪ 68.4بنسبة ) والتلفزيون (،٪ 68.6بنسبة )

 .  من األسر أية وسائل تعليمية
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 ان. بيانات حول السك2.3

( نسررمة 32.591.038( بررر )2017) والترردريب علرريمالتمسررح  أثنرراء تنفيررذيقرردر عررردد سرركان المملكررة العربيررة السررعودية 

( نسمررررة، أي 20.425.153ثلثري سركان المملكرة حيرر  بلرم عرددهم وفقرًا لنترائج المسرح ) حرواليويمثرل السرعوديون 

مثرل وت ،الرذكور اجمراليمرن  (٪ 55.5) السرعوديونور الرذكمثل ، في حين ي( من جملة سكان المملكة٪ 62.7بنسبررة )

 .من اجمالي اإلناث (٪ 72.3) اتالسعودياإلناث 

 

 

 (ا2.2.3 من النقاط أهمها )الرسم عددُ هناك للسكان  ةالعمري ةفيما يتعلق بالتركيبو

لسركان نسربة ابلغرر (، و٪ 24.7( سنة من إجمالي سكان المملكرة )15بلغر نسبة الذين تقل أعمارهم عن ) •

كبار السن في فئرة السكان نسبة أما (، ٪ 72.1( سنة )64-15) -وفق المعايير الدولية  - في فئة سن العمل

 (. ٪ 3.2)فبلغر ( سنة فأكثر 65العمر )

مرن إجمرالي سركان ( سرنة 15بلغر نسبة الذين تقل أعمارهم عرن )الذكور فقد سكان المملكة وفيما يخص  •

(، ٪ 75.2)فبلغررر النسرربة ( سررنة 64-15) فرري فئررة سررن العمررل الررذكوربة (، ونسرر٪ 21.9)الررذكور المملكررة 

 .(٪ 3.0( سنة فأكثر )65في فئة العمر )الذكور من نسبة كبار السن بلغر و

مرن إجمرالي سركان ( سنة 15أما بخصوص سكان المملكة اإلناث فقد بلغر نسبة الذين تقل أعمارهن عن ) •

(، وبلغرر نسربة ٪ 67.9( سرنة )64-15ناث في فئة سرن العمرل )(، وبلغر نسبة اإل٪ 28.5)المملكة اإلناث 

 (٪ 3.6( سنة فأكثر )65كبيرات السن من اإلناث في فئة العمر )

 سرنة عرن نظيرتهرا إلجمرالي سركان المملكررة (15)تزيرد نسربة السركان السرعوديين الرذين تقرل أعمرارهم عرن  •

 ، وأيضًا تزيد نسربة السركانسكان المملكة إلجمالي (٪ 24.7( مقابل )٪ 30.3)حي  بلغر نسبة السعوديين 

حيرر  بلغررر نسرربة ( سررنة فررأكثر عررن نظيرتهررا إلجمررالي سرركان المملكررة 65السررعوديين الررذين أعمررارهم )

، وعلى العكس تقل نسبة السركان السرعوديين إلجمالي سكان المملكة (٪ 3.2( مقابل )٪ 4.2) السعوديين
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 حير  بلغرر نسربة السرعوديينا إلجمالي سكان المملكرة ( سنة عن نظيرته64-15في فئة عمر سن العمل )

، ويرجع هرذا االخرتالت برين التوزيرع العمرري حسرب فئرات إلجمالي سكان المملكة( ٪ 72.1( مقابل )٪ 65.5)

وديين فري العمر العريضة بين السكان السعوديين وبين إجمالي سكان المملكة إلى تركز السكان غير السرع

 .( سنة64-15عمر سن العمل )فئة 

( سنة عن نظيرتهرا إلجمرالي سركان المملكرة 15تقل نسبة السكان غير السعوديين الذين تقل أعمارهم عن ) •

( إلجمررالي سرركان المملكرة، وأيضررًا تقررل نسرربة ٪ 24.7( مقابررل )٪ 15.2حير  بلغررر نسرربة غيررر السرعوديين )

ي سركان المملكرة حير  بلغرر ( سرنة فرأكثر عرن نظيرتهرا إلجمرال65السكان غير السعوديين الذين أعمرارهم )

 ( إلجمالي سكان المملكة٪ 3.2(. مقابل )٪ 1.6نسبة غير السعوديين )

( سرنة، وفئرة 15) أقرل مرنالعمرر  ةوبالنسبة للسكان غيرر السرعوديين الرذكور فرسن نسربهم المئويرة فري فئر •

(، أمرا بخصروص ٪ 1.6، ٪ 87.0، ٪ 11.4)علرى التروالي كانرر ( سرنة فرأكثر ف65) (، وفئة العمرر64-15) العمر

 (. ٪1.6، ٪ 74.9، ٪ 23.5)على التوالي السكان غير السعوديين اإلناث فكانر النسب المناظرة 

 

 

إلرى  3)من مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي إلى التعليم العرالي، مرن  التعليمفي سن  السكان السعوديونل ويشك  

تمثرل فئرة السركان فري عمرر التعلريم  على الشكل اآلتيا (، موزعة٪ 43.1) سكان المملكة من خمسيأكثر سنة(  24

(، متبوعرة بفئرة ٪ 13.4تصرل إلرى )و( أعلرى نسربة فري هررم أفرراد العينرة 3.2.3سب الرسم )ح سنة( 24-18) العالي

يم ، تليها فئرة التعلر(٪ 7.4نسبة ) االبتدائيالتعليم قبل المبكر ما التعليم (، ثم فئة ٪ 11.8نسبة ) االبتدائيالتعليم 

 .(٪ 5.2(، وأخيرا فئة التعليم الثانوي بنسبة )٪ 5.3المتوسط بنسبة )
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وتعتبرر على المناطق اإلدارية بشكل يعكس حجرم المنراطق مرن حير  الكثافرة السركانية.  السعودية أفراد األسريتوزع 

( مرن ٪ 22.8)بة السركان السرعوديين فيهرا هري األعلرى حير  تبلرم نسرالريا  من حير  نسربة السركان السرعوديين 

(، تليهرا ٪ 22.4نسبة )وتبلم نسبة السكان اإلناث فيها ( ٪ 23.2)تبلم نسبة السكان الذكور فيها بينما  السكانمجموع 

( وتمثرل ٪ 22.0بينمرا يمثرل الرذكور نسربة ) ( مرن مجمروع السركان٪ 22.1بنسربة ) على الترتيرب منطقرة مكرة المكرمرة

( مرن مجمروع السركان بينمرا يمثرل ٪ 1.4بنسربة ) منطقرة الحردود الشرماليةترأتي وفي األخيرر ، (٪ 22.2)اإلناث نسبة 

 .  (٪ 1.4( وتمثل اإلناث نسبة )٪ 1.4الذكور نسبة )

 

 

 

 



  2017مسح التعليم والتدريب                                                                                 المسوح 

  14 

 : تعريف المؤشراترابعالفصل ال
 

 :فوق فما سنة 25 العمر من البالغين للسكان التعليمي المستوى
 للتصرنيف وفقرا تعليمري أكملروه مسرتوى أعلرى حسرب (وأكثرر سنة (25 العمر من البالغين للسكان النسبي التوزيع

 .للتعليم المقنن الدولي

 عردد مجمروع علرى إكمالره ترم تعليمري مسرتوى أعلى حي  من وأكثر( سنة (25 يبلغون الذين األشخاص عدد يقسم

 .(100) في الناتج ويضرب نفسها، العمر فئة في السكان

 
 (SDG 4.6.2الشباب: ) عند القدرة على القراءة معدل

 يتنراول وقصير بسيط نص وفهم وكتابة قراءة يمكنهم الذين (سنة 24-15)العمر  فئة إلى المنتمين األشخاص عدد

 نفسها. العمر فئة في السكان مجموع من مئوية كنسبة عنه معبرا اليومية، حياتهم

 السركان مجمروع علرى والكتابرة القرراءة يعرفرون الذين(سرنة 24-15)العمرر  فئرة إلى نالمنتمي األشخاص عدد يقسم

 .(100) في الناتج ويضرب نفسها العمر فئة في

 
 (SDG 4.6.2الكبار: ) عند القراءةاإللمام ب معدل

 نراوليت وقصرير بسريط نرص وفهرم وكتابرة قرراءة يمكرنهم الذين (فوق فما سنة 15 )العمر من البالغين السكان عدد

 .  وأكثر(سنة  (15 عمر في السكان مجموع من مئوية كنسبة عنه معبرا اليومية، حياتهم

 فري السركان مجمروع علرى والكتابرة القراءةf الملمين وأكثر( سنة15) العمر فئة إلى المنتمين األشخاص عدد يقسم

 ( لمعدل اإللمام بالقراءة.100ل).ويعتبر معدل األمية النسبة المكملة (100) في الناتج ويضرب نفسها العمر فئة

 
لةالصافية  القيد نسبة عمر االلتحاق في التعليم قبل االبتدائي )سنة واحدة قبل  المعدَّ

 (SDG 4.2.2(: )الرسمي بالتعليم االبتدائي
أو التعلريم  المبكررة الطفولرة بررامج التعلريم النظرامي )فري مرحلرة تنميرة فري المسرجلين األطفرال عردد مجمروع

مرن  مئويرة كنسربة عنره معبررا ،تحراق برالتعليم االبتردائيلاللعمر الرسمي ئي( ممن عمرهم سنة واحدة قبل الاالبتدا

 .المعنية المناظرة العمر فئة في السكان

أو التعلريم االبتردائي(  المبكررة الطفولرة ببررامج التعلريم النظرامي )فري مرحلرة تنميرة الملتحقين األطفال عدد يقسم

 المعنيرة العمر فئة في عدد السكان على ،تحاق بالتعليم االبتدائيلاللعمر الرسمي قبل ال ممن عمرهم سنة واحدة

 .(100) في الناتج ويضرب معينة، دراسية سنة في المناظرة

 
 (SDG 4.2.4المبكرة: ) الطفولة وتربية تنمية برامج في اإلجمالية القيد نسبة
 مئويرة كنسربة عنره معبررا السرن، عرن النظرر بغح المبكرة لةالطفو برامج تنمية في المسجلين األطفال عدد مجموع

 .المعنية المناظرة العمر فئة في من السكان

 فري السركانعلى عردد  السن، عن النظر بغح المبكرة، الطفولة وتربية تنمية ببرامج الملتحقين األطفال عدد يقسم

 .(100) يف الناتج ويضرب معينة، دراسية سنة في المناظرة المعنية العمر فئة
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)النسبة المئوية للملتحقين الجدد بالصف األول االبتدائي  :للمدرسة الجاهزية نسبة
 الذين شاركوا في برامج تنمية وتربية الطفولة المبكرة(

 وتربيرة تنميرة بررامج مرن مرنظم برنرامج فري شراركوا الرذين االبتردائي األول بالصرف المسرتجدين الملتحقرين عردد

 بالصرف المسرتجدين الملتحقرين عردد مجمروع مرن مئويرة كنسربة عنره معبررا السرنة الماضرية، خالل المبكرة الطفولة

 .االبتدائي األول

 وتربيرة تنميرة بررامج مرن برنرامج فري شراركوا الرذين االبتردائي األول بالصرف المسرتجدين الملتحقرين عردد يقسرم

 النراتج ويضررب معرين، دراسري عرام يفر االبتردائي األول بالصف المستجدين الملتحقين عدد على المبكرة الطفولة

 .(100) في

 
 االبتدائي: للتعليم األول بالصف اإلجمالية نسبة االلتحاق

 مرن مئويرة كنسربة عنره معبررا السرن، عرن النظرر بغح االبتدائي، األول بالصف المستجدين الملتحقين عدد مجموع

 .االبتدائي األول بالصف لاللتحاق الرسمية في السن عدد السكان

 الرسرمية السرن فري السركان عردد علرى السرن، عرن النظرر بغرح األول، بالصف المستجدين الملتحقين عدد ميقس

 .(100)في  الناتج ويضرب االبتدائي، األول بالصف

 
لة الصافية االلتحاق نسبة  :االبتدائي للتعليم األول بالصف المعدَّ

 االبتردائي لاللتحراق بالصرف األول الرسرمية نالسر االبتردائي أو أعلرى ممرن هرم فري األول عدد الملتحقين بالصف

 .السن في نفس السكان من عدد مئوية كنسبة عنهم معبرا

)بغرح  االبتردائي االبتردائي الملتحقرين برالتعليم لاللتحراق بالصرف األول الرسرمية السرن فري األطفرال عردد يقسرم

 .(100) في الناتج ويضرب ،السننفس  من السكان عدد النظر عن الصف( على

 
 االبتدائي: اإلجمالية بالتعليم القيدنسبة 

فري  السركان مرن عردد مئويرة كنسربة عنره معبررا االبتدائي )بغح النظر عن السرن(، بالتعليم المسجلين الطالب عدد

 للتعليم االبتدائي المناظرة فئة العمر

 ن فري فئرة العمررالسركا مجمروع االبتردائي )بغرح النظرر عرن السرن( علرى برالتعليم المسرجلين الطالب عدد يقسم

 .(100) في الناتج ويضرب للتعليم االبتدائي، المناظرة

 

لةالصافية  القيدنسبة   (SDG 4.1.5االبتدائي: ) بالتعليم المعدَّ
 كنسربة عنره معبررا الثانوي، أو االبتدائي بالتعليم المسجلون االبتدائي للتعليم المناظرة فئة العمر في الطالب عدد

 للتعليم االبتدائي المناظرة ي فئة العمرف السكان من عدد مئوية

 الثرانوي علرى أو االبتردائي برالتعليم المسرجلون االبتردائي للتعلريم المنراظرة فئرة العمرر فري الطرالب عردد يقسرم

 .(100)في  الناتج ويضرب للتعليم االبتدائي، المناظرة السكان في فئة العمر مجموع
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 (SDG 4.1.3االبتدائي: ) تعليماإلجمالية بالصف األخير لل االلتحاق نسبة
 مئويرة كنسربة عنره معبر عمرهم، عن النظر بغح االبتدائي، التعليم من األخير الصف في المستجدين الطالب عدد

 .الصف بهذا لاللتحاق النظرية العمرية الفئة في مجموع السكان من

 فري السركان مجمروع علرى ،مررهمع عرن النظرر بغرح االبتردائي، األخيرر بالصرف المستجدين الملتحقين عدد يقسم

 .(100)في  الناتج ويضرب االبتدائي، األخير بالصف لاللتحاق النظرية العمرية الفئة

 

 (SDG 4.1.4االبتدائي: ) التعليم إتمام نسبة
( سنوات أكبر من العمر النظرري بالصرف األخيرر 3من فئة العمر ) االبتدائي، التعليم السكان الذين أكملوا عدد مجموع

  .الفئة العمرية من نفس السكان مجموع من مئوية كنسبة عنه معبرا التعليم االبتدائي،من 

( سنوات أكبر من العمرر النظرري بالصرف األخيرر 3من فئة العمر ) االبتدائي، التعليم السكان الذين أكملوا عدد يقسم

 (.100)في  الناتج ويضرب الفئة العمرية، من نفس السكان عدد على من التعليم االبتدائي،

 

 :بالمرحلة المتوسطةاإلجمالية  القيدنسبة 
فري  السركان مرن عردد مئويرة كنسبة عنه معبرا )بغح النظر عن السن(، بالمرحلة المتوسطة المسجلين الطالب عدد

 .لمرحلة المتوسطةل المناظرة فئة العمر

 السركان فري فئرة العمرر مروعمج )بغرح النظرر عرن السرن( علرى بالمرحلة المتوسطة المسجلين الطالب عدد يقسم

 .(100)في  الناتج ويضرب ،لمرحلة المتوسطةل المناظرة

 

لةالصافية  القيدنسبة   (SDG 4.1.5: )بالمرحلة المتوسطة المعدَّ
 المسرجلون بالمدرسرة بغرح النظرر عرن المرحلرة التعليميرة، لمرحلة المتوسطةل من فئة العمر المناظرة الطالب عدد

 .لمرحلة المتوسطةل المناظرة في فئة العمر السكان من عدد مئوية كنسبة عنه معبرا

بالمدرسرة بغرح النظرر عرن المرحلرة  المسرجلون لمرحلرة المتوسرطةل المنراظرةمرن فئرة العمرر  الطرالب عردد يقسرم

 .(100)في  الناتج ويضرب ،لمرحلة المتوسطةل المناظرة السكان في فئة العمر مجموع التعليمية على

 

 (SDG 4.1.3جمالية بالصف األخير للمرحلة المتوسطة: )اإل االلتحاق نسبة
 كنسربة عنره معبرر أعمرارهم، عرن النظرر بغرح المرحلرة المتوسرطة، مرن األخيرر الصرف فري المستجدين الطالب عدد

 .الصف بهذا لاللتحاق النظرية العمرية الفئة في مجموع السكان من مئوية

 السركان مجمروع علرى أعمارهم، عن النظر بغح رحلة المتوسطة،الم األخير من بالصف الجدد الملتحقين عدد يقسم

 .(100)في  الناتج ويضرب المرحلة المتوسطة، من األخير بالصف لاللتحاق النظرية العمرية الفئة في

 

 (SDG 4.1.4: )المرحلة المتوسطة إتمام نسبة
سنوات أكبر من العمر النظرري بالصرف  (3من فئة العمر ) المتوسط، مرحلة التعليم السكان الذين أكملوا عدد مجموع

  .الفئة العمرية من نفس السكان مجموع من مئوية كنسبة عنه معبرا األخير من التعليم المتوسط،

( سنوات أكبر من العمرر النظرري بالصرف 3من فئة العمر ) المتوسط، التعليم السكان الذين أكملوا مرحلة عدد يقسم

 .(100)في  الناتج ويضرب الفئة العمرية، من نفس السكان ددع على األخير من التعليم المتوسط،
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 الثانوية:بالمرحلة اإلجمالية  القيدنسبة 
فري فئرة  السركان من عدد مئوية كنسبة عنه معبرا الثانوية )بغح النظر عن السن(،بالمرحلة  المسجلين الطالب عدد

 الثانوية.لمرحلة ل المناظرة العمر

 السركان فري فئرة العمرر مجمروع الثانويرة )بغرح النظرر عرن السرن( علرىبالمرحلرة  المسرجلين الطرالب عردد يقسرم

 .(100)في  الناتج ويضرب الثانوية،لمرحلة ل المناظرة

 

لةالصافية  القيدنسبة   (SDG 4.1.5الثانوية: )بالمرحلة  المعدَّ
 معبررا عن المرحلة التعليمية، بالمدرسة بغح النظر الثانوية المسجلونلمرحلة ل من فئة العمر المناظرة الطالب عدد

 .الثانويةلمرحلة ل المناظرة في فئة العمر السكان من عدد مئوية كنسبة عنه

 مجمروع أعلرى علرى الثانويرة أوبالمرحلرة  الثانويرة المسرجلونلمرحلرة ل المنراظرة مرن فئرة العمرر الطرالب عردد يقسم

 .(100)في  الناتج ويضرب الفئة العمرية،من نفس السكان 

 

 (SDG 4.1.4الثانوية: )المرحلة  إتمام نسبة
( سرنوات أكبرر مرن العمرر النظرري بالصرف 3من فئرة العمرر ) الثانوي، مرحلة التعليم السكان الذين أكملوا عدد مجموع

  .الفئة العمرية من نفس السكان مجموع من مئوية كنسبة عنه معبرا األخير من التعليم الثانوي،

( سرنوات أكبرر مرن العمرر النظرري بالصرف 3مرن فئرة العمرر ) الثانوي، التعليم مرحلة السكان الذين أكملوا عدد يقسم

 .(100)في  الناتج ويضرب الفئة العمرية، من نفس ا السكان عدد على األخير من التعليم الثانوي،

 

 الخاص: بالتعليم القيد نسبة
 الطرالب مجمروع مرن مئويرة كنسبة عنه معبرا معينة، تعليمية مرحلة في الخاص التعليم بمؤسسات الملتحقين عدد

 .المرحلة هذه في المسجلين

 القيرد مجمروع علرى معرين تعليمري مسرتوى فري الخاصرة التعليميرة بالمؤسسرات الملتحقرين الطرالب عردد يقسرم

 .(100)في  الناتج ويضرب نفسه، التعليمي المستوى والخاص( في )العام

 

 :نسبة القيد اإلجمالية بالتعليم العالي
فري فئرة  السركان مرن عردد مئوية كنسبة عنه معبرا بالتعليم العالي )بغح النظر عن السن(، المسجلين لطالبا عدد

 العالي. للتعليم المناظرة العمر

 السركان فري فئرة العمرر مجمروع برالتعليم العرالي )بغرح النظرر عرن السرن( علرى المسرجلين الطرالب عردد يقسرم

لتعلريم ل المنراظرة . مرن أجرل المقارنرة الدوليرة، تعتبرر فئرة العمرر(100)ي فر النراتج ويضررب لتعليم العرالي،ل المناظرة

 النظرية للتعليم الثانوي. ( سنوات بعد السن5العالي )

 

 : متوسط سنوات الدراسة المرتقبة
بغرح النظرر عرن الصرف أو المسرتوى  السرن حسرب القيرد نسرب المرتقبرة مجمروع الدراسرة سرنوات يعرادل متوسرط

 السركان للفئرة العمريرة المنراظرة عردد علرى العمرر حسرب تروزيعهم يرتم لم الذين الملتحقين دعد الدراسي. ويقسم

 مجمروع إلرى النراتج المسرتوى، ويضرات  لره في الدراسة بمدة العدد هذا يضرب ثم المعني، التعليمي للمستوى

 .السن حسب القيد نسب
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 (SDG 4.5.1: )مؤشر التكافؤ بين الجنسين
يعتبرر تحقيرق تكرافؤ الفررص حينمرا يقرع المؤشرر و .نفس المؤشر للذكور قيمة على ناثلإل معين مؤشر قيمة معدل

 (.1.03( ولصالح اإلناث أعلى من )0.97(، ويعتبر عدم التكافؤ لصالح الذكور أقل من )0.97-1.03بين )

 .الذكور عند لمؤشرقيمة نفس ا على اإلناث عند المؤشر قيمة تقسم

 
 المرحلة التعليمية: للمعيدين حسب المئوية النسبة
 كنسربة عنره معبرر الماضرية، السرنة الرذي كرانوا بره برنفس الصرف الملتحقرين بمرحلة تعليميرة معينرة الطالب مجموع

 .المرحلة المعينة طالب مجموع من مئوية

 ويضررب المقيدين المرحلرة المعينرة، الطالب مجموع عدد على المعيدين بمرحلة تعليمية معينة الطالب عدد يقسم

 .(100)في  ناتجال

 
 الصف:إلعادة حسب انسبة 
 العرام فري الصرف كرانوا يدرسرون برنفس الرذين معرين دراسري عرام فري معرين بصرف الملتحقرين الطرالب نسربة

 السابق. الدراسي

 فري نفسره بالصرف المقيردين الطالب عدد دراسي معين على في عام معين لصف المعيدون الطالب عدد يقسم

 .السابق الدراسي العام

 
 4.1.6: )ألطفال األكبر سنًا من عمر صفهم الدراسي بسنتين أو أكثرل المئوية نسبةلا

SDG) 
 عنره معبرر معين الذين يكبر سنهم عن العمر النظري بالصف المعني بسنتين أو أكثرر، بصف الملتحقين الطالب عدد

 .الصف المعني طالبمجموع  من مئوية كنسبة

الرذين يكبرر سرنهم عرن العمرر النظرري بالصرف المعنري بسرنتين أو أكثرر معرين  بصرف الملتحقين الطالب عدد يقسم

 .(100)في  الناتج ويضرب المعني، الصف طالبمجموع  على

الرذين يكبرر سرنهم عرن العمرر  بكل صف الملتحقين الطالب وبالنسبة لمجموع المرحلة التعليمية، يقسم مجموع عدد

 .(100)في  الناتج ويضرب لقيد بالمرحلة المعنية،بالصف المعني بسنتين أو أكثر على مجموع ا النظري

 
 الترك أو عدم االلتحاق:توزيع النسبة المئوية ألسباب 

عدد األطفال الذين تركوا المدرسة أو لم يلتحقوا بها حسب كل نوع من أنواع األسرباب، معبرر عنره كنسربة مئويرة مرن 

 مجموع األطفال غير الملتحقين.

وا المدرسة أو لم يلتحقوا بها حسب كل نوع من أنواع األسباب، على مجموع األطفرال يقسم عدد األطفال الذين ترك

 .(100)في  الناتج ويضرب غير الملتحقين،
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عن مقر  متركيلو (5)الذين تبعد مدرستهم بأكثر من  التعليم االبتدائي طالبنسبة 
 :سكناهم

، معبرر عنره كنسربة مئويرة عن مقر سركناهم ( كيلومتر5)تبعد مدرستهم بأكثر من الذين  التعليم االبتدائي طالبعدد 

 التعليم االبتدائي. طالبمن مجموع 

علرى مجمروع  عرن مقرر سركناهم متركيلرو (5)تبعرد مدرسرتهم برأكثر مرن الرذين  التعلريم االبتردائي طرالبيقسم عردد 

 .(100)في  الناتج ويضرب التعليم االبتدائي، طالب

 

 حسب المرحلة منزلية إيجابية وحافزة للتعلم نسبة األطفال الذين يعيشون في بيئة
 (SDG 4.2.3التعليمية: )

عرردد األطفررال الررذين شررارك شررخص بررالم فرري أربعررة أو أكثررر مررن األنشررطة لتعزيررز الررتعلم واالسررتعداد للمدرسررة فرري 

مرن فرال األخيرة، حسب الفئة العمرية لمرحلرة تعليميرة معينرة، معبرر عنره كنسربة مئويرة مرن مجمروع األط أيام الثالث

 .نفس الفئة العمرية

عدد األطفال الذين شارك شرخص برالم فري أربعرة أو أكثرر مرن األنشرطة لتعزيرز الرتعلم واالسرتعداد للمدرسرة يقسم 

 ،من نفس الفئة العمريةاألخيرة، حسب الفئة العمرية لمرحلة تعليمية معينة، على مجموع األطفال  أيام الثالثفي 

 .(100)في  الناتج ويضرب

 وروايرة معهرم، المصرورة الكترب تصرفح أو الكترب قرراءة :التاليرة النشراطات فري لألطفرال الكبرار مشراركة ضرمنتت

 أو السركني المجمرع أو عرنهم للتررويح المنرزل خرارج إلرى األطفرال واصرطحاب واألغنيرات، األناشريد وإنشاء القصص،

 .األطفال مع واللعب الساحة،

 

 :حسب مجال الموهبة الموهوبين لألطفالتوزيع النسبة المئوية 
 عدد األطفال حسب كل مجال من مجاالت الموهبة، معبر عنه كنسبة مئوية من مجموع األطفال الموهوبين.

فري  النراتج ويضررب يقسم عدد األطفال حسب كرل مجرال مرن مجراالت الموهبرة علرى مجمروع األطفرال الموهروبين،

(100). 

 

 4.5.4: )تعليم حسب نوع اإلنفاقتوزيع النسبة المئوية للمصروفات األسرية على ال
SDG) 

لمصرروفات األسررية علرى مبلم إنفاق األسرة حسب كل نوع من أنواع اإلفاق، معبرر عنره كنسربة مئويرة مرن مجمروع ا

 .التعليم

 ويضررب ،لمصروفات األسرية على التعلريميقسم مبلم إنفاق األسرة حسب كل نوع من أنواع اإلفاق على مجموع ا

 .(100)في  الناتج

 

 : نسبة مشاركة الشباب في برامج التعليم التقني والمهني
، معبرر عنره كنسربة التقنري والمهنري برالتعليم الملتحقرون (سرنة 24و 15) برين أعمرارهم تترراو  الرذين الشرباب عردد

 مئوية من مجموع القيد بالتعليم الثانوي. 

علرى مجمروع  التقنري والمهنري برالتعليم الملتحقرون (سرنة 24و 15) برين أعمرارهم تترراو  الذين الشباب عدديقسم 

 .(100)في  الناتج ويضرب القيد بالتعليم الثانوي،
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 4.3.1: )الماضية األشهر االثني عشرالذين شاركوا في التدريب خالل  نسبة البالغين

SDG) 
نري عشرر األشرهر االثالرذين شراركوا فري التردريب خرالل  (سرنة 64و 15) برين أعمرارهم تترراو  الرذين البرالغين عردد

 فئة العمر المعنية.  منالماضية، معبر عنه كنسبة مئوية من مجموع السكان 

األشرهر االثنري عشرر الذين شاركوا في التدريب خرالل  (سنة 64و 15) بين أعمارهم تتراو  الذين البالغين عدديقسم 

 .(100)في  الناتج ويضرب فئة العمر المعنية، منالماضية على مجموع السكان 

 
األشهر االثني عاما( الذين شاركوا في التدريب خالل  15-64) المئوية للبالغين النسبة

 :الماضية حسب مجال التدريب عشر
سنة( الذين شاركوا في التدريب خالل األشهر االثني عشر  64و 15عدد البالغين الذين تتراو  أعمارهم بين )

مجموع عدد البالغين الذين شاركوا في من مئوية الماضية حسب كل مجال من مجاالت التدريب، معبر عنه كنسبة 

 التدريب من نفس فئة العمر المعنية.

سنة( الذين شاركوا في التدريب خرالل األشرهر االثنري عشرر  64و 15يقسم عدد البالغين الذين تتراو  أعمارهم بين )

ي التردريب مرن نفرس فئرة الماضية حسب كل مجال من مجاالت التدريب على مجموع عدد البرالغين الرذين شراركوا فر

 (.100العمر المعنية، ويضرب الناتج في )
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 : نتائج المسحالخامس الفصل
 

 ة عند السكانالتعليمي ياتالمستو. 1.4

عررد مسررتوى التعلرريم عنررد السرركان أحررد أهررم روافررد التنميررة االقتصررادية لكررل بلررد ، وفرري هررذا الفصررل نتعرررت علررى يُ 

البرالغين  للسعوديينالنسبة المئوية ( 1.1.4) يعر  الرسم وان السعوديين في المملكة ، سك  مستويات التعليم لل

 مرن( ٪ 0.10)حروالي حير  أظهررت نترائج المسرح أن   والجرنسلمسرتوى التعليمري حسرب ا (وأكثرر سرنة 25)من العمر 

السرعوديين السركان نصرف مرن  رأكث أقل من التعليم االبتدائي  في مستوى تعليمي اإلناثمن  (٪ 26.7)و  الذكور 

الرذكور مرن ( ٪ 66.7))قد حصل علرى المسرتوى التعليمري الثرانوي أو أعلرى  (أكثروسنة  25)الذين يبلغون من العمر 

 علرى مؤهرلقرد حصرلوا  اإلنراث( مرن ٪ 25.5و) الرذكور مرن ( ٪ 28.1)بينما أظهرت النتائج بأن  ، (اإلناثمن ( ٪ 51.2)و

  أو أعلى. جامعي

 

 

 

 عند الشباب والكبار القراءةالقدرة على . 2.4

 نسبة تعكسو مستويات التعليم في البلد.الحد األدنى لالشباب والكبار عند والكتابة معدالت اإللمام بالقراءة تعتبر 

 لفعاليرة مقيراس وتعرد  له، نحو أو الماضية العشر السنوات مدى على األساسي التعليم نتائج الشباب المتعلمين

 .األساسي التعليم نظام

برأنهم يسرتطيعون قرراءة  يصررحونيشمل تعريف القرراءة والكتابرة فري المملكرة العربيرة السرعودية، أولئره الرذين و

 ويعررر  وكتابرة بيران مروجز برأي لغرة وأولئرره الرذين يحملرون مرؤهالت تعليميرة )مررن التعلريم االبتردائي إلرى أعلرى(.

 حسب المناطق اإلدارية.عند السكان السعوديين القراءة القدرة على  معدل( 1.2.4الرسم )

(، بالتسراوي ٪ 99.5) نسربةلم ( بسنة 24-15)الفئة العمرية  عندالقدرة على القراءة مستوى أن الرسم البياني يوضح 

 طرة مئويرة واحردةال يتعردى نق برين منراطق المملكرة المختلفرة تقارب كبيررنسبة ال كما تسجل هذه الذكور واإلناثعند 
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 ( فيصررلسررنة وأكثررر 15. أمررا بالنسرربة للكبررار )الفئررة العمريررة ( بحائررل٪ 99.0بالمدينررة المنررورة و) (٪ 99.9تتررراو  بررين )

. الررذكورط مئويررة لصررالح ا( نقرر6إلررى )الررذكور واإلنرراث وتصررل الفجرروة بررين  .(٪ 94.4)إلررى القرردرة علررى القررراءة معرردل 

 95.5الشرقية فري أعلرى الترتيرب بنسربة ) المنطقةمنطقة الريا  وة حي  تأتي ويالحظ تفاوت بين المناطق اإلداري

(، بينمرا تحرل منطقرة جرازان ٪ 95القصريم بنسربة )منطقرة (، ثرم ٪ 95.2بنسبة )الحدود الشمالية  ةبمنطق انمتبوع (٪

 (.٪ 88.9نسبة تصل إلى )الترتيب بفي أدنى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يموالمشاركة في التعل االلتحاق. 3.4
 

 . الطفولة المبكرة1.3.4

برررامج تنميررة وتربيررة باإلجماليررة  القيرردهررو نسرربة فرري الطفولررة المبكرررة  التعلرريمبمرحلررة ا المؤشررر األكثررر شرريوعً يعتبررر 

األطفررال ضررمن أهرردات التنميررة المسررتدامة. وتغطرري هررذه النسرربة كررل  (4-2-3) لمؤشرررا هرروو الطفولررة المبكرررة.

 . سنوات(5-3) عمرالكنسبة مئوية من السكان في فئة )بغح النظر عن عمرهم( ئي بالتعليم قبل االبتدا الملتحقين

 نسبة القيرد اإلجماليرة فري بررامج تنميرة وتربيرة الطفولرة المبكررة حسرب المنراطق اإلداريرة( 1.1.3.4ويعر  الرسم )

 بالنسبة للسكان السعوديين. 

، بتفروق اإلنراث السرعوديين األطفرالبرين ( ٪ 18) اليحروفي التعليم قبرل االبتردائي  اإلجمالية المشاركة لغروقد ب

(، بينمرا وصرلر ٪ 25)حروالي ب وبلغر هذه النسبة أعالها فري منطقرة مكرة المكرمرة، على الذكور بنقطتين مئويتين

 (. ٪ 7أدناها في منطقة عسير بحوالي )
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لرةتحردد نسرربة االلتحراق الصررافية و عررن سررن بسررنة واحردة  عمررهمقررل يطفررال الرذين عرردد األبالطفولررة المبكررة  المعد 

برالتعليم قبرل االبتردائي أو االبتردائي كنسربة مئويرة مرن السركان فري تلره  والملتحقوناالبتدائي  بالتعليمااللتحاق 

(. 2-2-4لمؤشررر العررالمي كررذله فرري رصررد أهرردات التنميررة المسررتدامة )اويسررتخدم هررذا المؤشررر ، الفئررة العمريررة

 ( سنوات بالتعليم. 5المملكة العربية السعودية نسبة التحاق أطفال ) ويوافق هذا المؤشر في

لةالصافية االلتحاق نسبة ( 2.1.3.4ويعر  الرسم ) في برامج تنمية وتربيرة الطفولرة المبكررة حسرب المنراطق  المعد 

 . بالنسبة للسكان السعوديين اإلدارية

 نقراط( 3( سنوات، بتفوق اإلناث على الذكور ب )5ن عمر )( من األطفال السعوديون م٪ 37والتحق بالتعليم حوالي )

 (. ٪15بحوالي ) عسير ةأدناها في منطقو(، ٪ 52)حوالي ب . وبلغر هذه النسبة أعالها في منطقة الباحةةمئوي
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 بالصف األول للتعليم االبتدائي . االلتحاق2.3.4

 مرحلة في التعليم ببرامج التحاقهم خالل من االبتدائية للمرحلة األطفال جاهزية مدىيقيس مباشرة هذا المؤشر 

الصف األول من المرحلة االبتدائية الذين بالجدد  للملتحقينالنسبة المئوية  - األطفال وبريا  المبكرة الطفولة

 لتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة على األقل بسنة واحدة.اشاركوا في برامج 

بررين ( ٪ 42) بلغررر هررذه النسرربة حيرر حسررب المنرراطق اإلداريررة.  جاهزيررة للمدرسررةنسرربة ال( 1.2.3.4ويعررر  الرسررم )

 بنقطرة مئويرة واحردة اث علرى الرذكورالملتحقين ألول مرة بالصف األول االبتدائي، بتفروق اإلنر السعوديين األطفال

 (. ٪31ن بحوالي )(، بينما وصلر أدناها في منطقة جازا٪ 51)حوالي ب وبلغر هذه النسبة أعالها في منطقة الباحة

 

لررةالصررافية  نسرربة االلتحرراق( 2.2.3.4يعررر  الرسررم ) لتعلرريم ا مررن بالصررف األولاإلجماليررة نسرربة االلتحرراق و المعد 

 .االبتدائي حسب المناطق اإلدارية

لكرل األطفرال الصرف األول  لردخولتروفير الفررص  ىعلر التعليمريإلى قردرة النظرام  اإلجمالية االلتحاق نسبةشير تو

الملتحقررين بالصررف األول مررن الجرردد عرردد الطررالب هررذه النسرربة قرريس وت لمدرسررة.لاللتحرراق با ةسررن الرسررميفرري ال

سرنوات  6)أطفرال  كنسبة مئوية من السكان في سن االلتحراق الرسرمية)بغح النظر عن عمرهم(  التعليم االبتدائي

لطررالب لنسرربة بالفرري الصررف األول مررن التعلرريم االبترردائي  جماليررةاإل االلتحرراق نسرربةصررل تو .بالنسرربة للمملكررة(

وبلغررر هررذه النسرربة أعالهررا فرري  ،ةط مئويررانقرر( 3)ر بتفرروق اإلنرراث علررى الررذكور بر، (٪ 101) حررواليالسرعوديين إلررى 

 الحردود الشرماليةمنطقرة الشررقية وكل من المنطقة (، بينما وصلر أدناها في ٪ 113)حوالي ب منطقة مكة المكرمة

 (. ٪ 95بحوالي )

لةة االلتحاق الصافي أما نسبة الذين هرم فري سرن الردخول  الملتحقين بالتعليم االبتدائيقيس عدد الطالب فت المعد 

وتظهرر  كنسبة مئوية من السكان في سن االلتحاق الرسرمية. التعليمية الصف األول من هذه المرحلة إلىالرسمي 

بتفروق الرذكور قرد التحقروا برالتعليم االبتردائي، ديين فري سرن السادسرة من األطفال السرعو( ٪ 91)أن هذه النسبة 

(، بينمررا ٪ 95)حرروالي ب مكررة المكرمررةبلغررر هررذه النسرربة أعالهررا فرري منطقررة حيرر   ،ط مئويررةا( نقرر3)ر علررى اإلنرراث برر

 (. ٪ 85بحوالي ) تبوكة وصلر أدناها في منطق
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  في المرحلة االبتدائيةالمشاركة . 3.3.4

قاس بعردد الطرالب المسرجلين تإلى المستوى العام للمشاركة في كل مرحلة تعليمية. و ةاإلجمالي لقيدا نسبةشير ت

كنسرربة مئويررة مررن السرركان فرري الفئررة العمريررة  ما عررنهمعبرررً ( همعمررر بغررح النظررر عررن) فرري مرحلررة تعليميررة معينررة

لررةة الصررافي القيررد نسرربةشررير بينمررا تالمخصصررة لتلرره المرحلررة التعليميررة.  إلررى مرردى المشرراركة فرري المرحلررة  المعد 

اإلجماليررة  القيرردنسرربة ( 1.3.3.4ويعررر  الرسررم )تلرره المرحلررة. ل المنرراظرةفرري فئررة العمررر التعليميررة مررن السرركان 

لةة الصافيو  بالتعليم االبتدائي حسب المناطق اإلدارية. المعد 

 اإلنرراثوالررذكور  بالتسرراوي بررين، (٪ 100) يحررواللطررالب السررعوديين إلررى لنسرربة اإلجماليررة بال القيرردصررل نسرربة تو

 عسرير(، بينمرا وصرلر أدناهرا فري منطقرة ٪ 103)حروالي ب وبلغر هذه النسربة أعالهرا فري منطقرة المدينرة المنرورة

 (. ٪99بحوالي )

لةة الصافي القيد أما نسبة بتفروق التعلريم االبتردائي، مرن األطفرال السرعوديين فري سرن ( ٪ 98) فتصل إلرى المعد 

مرن  (٪ 2وهرذا يعنري أن نسربة األطفرال غيرر الملتحقرين بالمدرسرة يقردر ب) ،ناث بنصف نقطة مئويةالذكور على اإل

لرةة الصرافي القيرد ، وال يالحظ فرق كبير بين المناطق اإلدارية بحير  بلغرر نسربة( سنة11-6فئة العمر ) أعالهرا  المعد 

 (.٪ 97مناطق بحوالي )ة ثماني(، بينما وصلر أدناها في ٪ 99)حوالي ب مكة المكرمةفي منطقة 
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حسرب  مرن التعلريم االبتردائي ونسربة إتمامرهفري الصرف األخيرر  ةاإلجمالير االلتحاقنسبة ( 2.3.3.4ويعر  الرسم )

 الجنس والمناطق اإلدارية.

 (٪ 103) إلررى عوديينعنررد األطفررال السرر مررن التعلرريم االبترردائيفرري الصررف األخيررر  ةاإلجماليرر االلتحرراقصررل نسرربة تو

حروالي ب المدينرة المنرورةوبلغرر هرذه النسربة أعالهرا فري منطقرة  واحردة،مئويرة  ةنقطرببتفوق الذكور علرى اإلنراث 

 (.٪ 97بحوالي ) مكة المكرمة(، بينما وصلر أدناها في منطقة ٪ 120)

هرذه النسربة أعالهرا فري  لغرر، وبواحردةبنقطرة مئويرة بتفروق اإلنراث علرى الرذكور ، (٪ 92) اإلتمرامكما بلغر نسبة 

 (. ٪ 85بحوالي ) الباحة(، بينما وصلر أدناها في منطقة ٪ 96)حوالي ب الريا منطقة 

 

 المرحلة المتوسطة فيالمشاركة . 4.3.4

لررةة الصررافياإلجماليررة و القيرردنسرربة ( 1.4.3.4يعررر  الرسررم ) ق اإلداريررة. بررالتعليم المتوسررط حسررب المنرراط المعد 

 ةبتفروق اإلنراث علرى الرذكور بنقطر، (٪ 108) حرواليلطرالب السرعوديين إلرى لنسربة اإلجمالية بال القيدصل نسبة تو

(، بينمرا وصرلر أدناهرا فري منطقرة ٪ 113)حروالي ب الريرا وبلغرر هرذه النسربة أعالهرا فري منطقرة  ،ة واحدةمئوي

 (. ٪ 97بحوالي ) الباحة

لررةة الصررافي القيررد نسرربة وتغطرري بتفرروق الررذكور علررى التعلرريم المتوسررط، مررن السررعوديين فرري سررن ( ٪ 97) المعد 

(، ٪ 3)برر ر قرد  يُ وهذا يعني أن نسبة غير الملتحقرين بالمدرسرة  .(4)انظر جدول المؤشرات اإلناث بنصف نقطة مئوية 

لةة الصافي القيد وقد بلغر نسبة حروالي بنرة المنرورة وجرازان كرمة والمديمومكة ال الريا  اطقأعالها في من المعد 

 (.٪ 91بحوالي ) الباحة(، بينما وصلر أدناها في منطقة ٪ 98)
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حسرب  مرن التعلريم المتوسرط ونسربة إتمامرهفري الصرف األخيرر  ةاإلجمالير االلتحراقنسربة ( 2.4.3.4يعر  الرسرم )

 الجنس والمناطق اإلدارية.

 (٪ 122) إلررىالسررعوديين الطررالب عنررد مررن التعلرريم المتوسررط فرري الصررف األخيررر  ةماليرراإلج االلتحرراقصررل نسرربة تو

 (٪ 134)حروالي ب الشررقية منطقرةالوبلغرر هرذه النسربة أعالهرا فري  ،بتفوق الذكور على اإلنراث بنقطترين مئرويتين

 (.٪ 92بينما وصلر أدناها في منطقة جازان بحوالي )

وبلغرر هرذه النسربة أعالهرا فري  ،واحردة مئويرة ةالرذكور علرى اإلنراث بنقطربتفروق ، (٪ 83) اإلتمرامكما بلغر نسبة 

 (.٪ 79بحوالي ) عسير(، بينما وصلر أدناها في منطقة ٪ 88)حوالي ب مكة المكرمةمنطقة 
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 المرحلة الثانوية فيالمشاركة . 5.3.4

لرةة الصرافياإلجماليرة و القيردنسربة ( 1.5.3.4يعر  الرسرم )الثانوي،  التعليموعلى مستوى  حسرب المنراطق  المعد 

بتفروق الرذكور علرى اإلنراث ، (٪ 113) حرواليلطالب السعوديين إلى لنسبة اإلجمالية بال القيدصل نسبة تواإلدارية. 

ا فري (، بينما وصلر أدناه٪131)حوالي ب وبلغر هذه النسبة أعالها في منطقة المدينة المنورة ،ط مئويةا( نق9ب)

 (. ٪ 101بحوالي ) جازانمنطقة 

لةة الصافي القيد نسبة وتغطي الرذكور علرى اإلنراث التعلريم الثرانوي، بتفروق من السعوديين في سرن ( ٪ 94) المعد 

ة الصرافي القيرد ( ، وقرد بلغرر نسربة٪ 6وهذا يعني أن نسبة غير الملتحقين بالمدرسة يقدر ب)، ة واحدةمئوي ةبنقط

لة  (.٪ 89بحوالي )جازان (، بينما وصلر أدناها في منطقة ٪ 97)حوالي ب الريا ي منطقة أعالها ف المعد 

 

 نسرربة إلررىهررذه الصرل توالتعلرريم الثررانوي حسررب الجرنس والمنرراطق اإلداريررة.  إتمرامنسرربة ( 2.5.3.4يعرر  الرسررم )

حرروالي ب لغررر هرذه النسربة أعالهرا فرري المنطقرة الشررقيةوب ،مئويرة طا( نقر3)برر الررذكور بتفروق اإلنراث علرى ، (67٪)

 (.٪ 54(، بينما وصلر أدناها في منطقة نجران بحوالي )75٪)
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 التعليم الخاص فيالمشاركة . 6.3.4

بتقرديم الحكومرات م ادان فررغم الترزلركرل البفري قطاع الخاص شريه أساسي في تقرديم الخدمرة التعليميرة اليعتبر 

تضع سياسات وتسهيالت إلشراك القطاع الخراص فري ة إال أنها الثانويوحتى المرحلة  ةاالبتدائيمن المرحلة التعليم 

 .  كانالسكخيار لفئات محددة من توفير التعليم 

 هرذهصرل ت ، حير بالتعليم الخاص حسب المرحلة التعليمية والمنراطق اإلداريرةنسبة القيد ( 1.6.3.4ويعر  الرسم )

وبلغررر هررذه  ،( بررالتعليم الثررانوي٪ 10.0( بررالتعليم المتوسررط، و)٪ 4.8( بررالتعليم االبترردائي، و)٪7.6) نسرربة إلررىال

( برالتعليم المتوسرط، ٪ 9.4( بالنسبة للتعليم االبتدائي، ونسبة )٪ 14.2)حوالي ب النسبة أعالها في منطقة الريا 

(، وبنسربة ٪ 0.0بنسربة )و(، ٪ 0.5اها في منطقة الباحة بحروالي )( بالتعليم الثانوي، بينما وصلر أدن٪ 18.5) ونسبة

 .الثانويو المتوسطو بالتعليم االبتدائي على التوالي (٪ 0.7)

 

 

 التعليم العالي فيالمشاركة . 7.3.4

علرريم العررالي. ويقرراس هررذا بررالتعليم العررالي إلررى المسررتوى العررام للمشرراركة فرري الت ةشررير نسرربة القيررد اإلجماليررت

 ا عنره كنسربة مئويرة مرن مجمروع السركان فري الفئرة العمريرةبعدد الطالب الملتحقين بالتعليم العالي، معبرً  المؤشر

 . بالمملكة (سنة 22-18) الفئة العمرية ( سنوات بعد التعليم الثانوي، والتي توافق5)
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اإلجماليررة  القيرردصررل نسرربة توحسررب المنرراطق اإلداريررة.  اإلجماليررة بررالتعليم القيرردنسرربة ( 1.7.3.4يعررر  الرسررم )و

وبلغرر هرذه النسربة أعالهرا ، مئويرة طانقر( 5بتفوق اإلناث على الذكور ب)، (٪ 69)لطالب السعوديين إلى لنسبة بال

 (. ٪ 52بحوالي ) نجران(، بينما وصلر أدناها في منطقة ٪ 91)حوالي ب في منطقة الباحة

 

 

 

 

 التعليم  فياإلجمالية المشاركة . 8.3.4

لمدرسرة با عند التحاقهإلى عدد السنوات التي يمكن أن يتوقع فيها شخص  يشير متوسط سنوات الدراسة المرتقبة

سررنوات أعلررى لالسررن. ويشررير متوسررط  حسررب االلتحرراق نسرربمجمرروع  بحاصررل. ويحسررب يسررتمر فرري التعلرريمأن 

ل أكبر لألطفال لقضاء المزيد من السنوات في التعليم وزيادة نسبة االحتفاظ العام فري إلى احتما الدراسة المرتقبة

بغرح النظرر العمر إلى مستوى المشاركة التعليمية لفئات عمريرة معينرة حسب  االلتحاق نسبتشير . ونظام التعليم

 .عن الصف أو المرحلة التعليمية

صررل متوسررط سررنوات يوحسررب المنرراطق اإلداريررة.  قبررةمتوسررط سررنوات الدراسررة المرت( 1.8.3.4يعررر  الرسررم )

وبلرم هرذا  ا برين الرذكور واإلنراث،تسراوي تقريًبربال، ( سرنة15.7)لطرالب السرعوديين إلرى لنسربة بال الدراسة المرتقبرة

 ( سنة. 15.0( سنة، بينما وصل أدناه في منطقة نجران بحوالي )16.6)حوالي ب العدد أعاله في منطقة الباحة
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 بين الجنسين كافؤ فرص التعليمت. 9.3.4

ويقريس المؤشرر ، المراحرل التعليميرةجميرع بالتعليم بر االلتحراقفررص إلرى قيراس الفروارق فري  هذا المؤشرر يهدت

نفرس النسربة عنرد الرذكور، حير   علرى لإلناث بمرحلة تعليمية معينرة نسبة القيد اإلجماليةناتج قسمة ا دوليً المعتمد 

 (0.97)(، ويعتبر عردم التكرافؤ لصرالح الرذكور أقرل مرن 0.97-1.03المؤشر بين )حال وقع يتم اعتبار تكافؤ الفرص في 

 .(1.03)ولصالح اإلناث أعلى من 

يفيررد هررذا و. مؤشررر التكررافؤ بررين الجنسررين حسررب المراحررل التعليميررة والمنرراطق اإلداريررة( 1.9.3.4يعررر  الرسررم )

ليم االبترردائي وبررالتعليم كررافؤ الفرررص مترروفر بررالتعأن ت لطررالب السررعوديين إلررىلنسرربة المؤشررر فرري المتوسررط بال

. أما برالتعليم طالب( 100لكل ) طالبة( 92االلتحاق ) يبلمبينما يتمتع الذكور بحظ أوفر بالتعليم الثانوي حي   المتوسط

 ( طالرب، ويتسرع هرذا الفررق بمنطقرة حائرل إلرى100( طالبة لكل )107االلتحاق ) يبلمالعالي فيالحظ عكس  له حي  

 ( طالب.  100( طالبة لكل )73النسبة إلى ) الباحة( طالب، بينما في منطقة 100( طالبة لكل )131)

القصريم حير   منطقرةبكل المنراطق باسرتثناء في المرحلة االبتدائية وتم تحقيق تكافؤ الفرص في االلتحاق بالتعليم 

 (.0.96يسجل لصالح الذكور )

حائرل ونجرران والريرا  ومكرة منراطق  فري فري المرحلرة المتوسرطةلتعليم وتم تحقيق تكافؤ الفرص في االلتحراق برا

جرازان منراطق  فريلصرالح الرذكور تفاوت بينما يسجل  المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والباحة والحدود الشمالية،

 والشرقية وعسير.الجوت مناطق في لصالح اإلناث ووتبوك، 

 الجروت والباحرة والريرا  وتبروك فري منراطقفري المرحلرة الثانويرة ليم وتم تحقيق تكافؤ الفرص في االلتحاق برالتع

 المناطق األخرى. الذكور بكل، وتفاوت لصالح فقط بمنطقة الحدود الشمالية اإلناثتفاوت لصالح بينما يسجل 

 ا الباحرة ونجرران والمدينرة المنرورة والريرلصرالح الرذكور بكرل مرن منطقرة تفراوت يسرجل فالتعلريم العرالي وأما في 

 المناطق األخرى.في لصالح اإلناث و
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 . الكفاءة الداخلية بالتعليم4.4
 . إعادة الصفوف1.4.4 

نسربة هرذه الصرل توالتعليمية والمناطق اإلداريرة.  حسب المرحلة للمعيدينالنسبة المئوية ( 1.1.4.4يعر  الرسم )

لمرحلرة فري ل(، و٪ 1.3)إلرى المرحلرة المتوسرطة فري و، (٪ 1.2)إلى تدائية في المرحلة االبلطالب السعوديين عند ا

( نقطرة مئويرة 0.3)فري المرحلرة المتوسرطة والمرحلرة الثانويرة (. وتبلم هرذه النسربة عنرد الرذكور ٪ 1.8)إلى الثانوية 

رئويررة، ( نقطرة م0.2)ر برفري المرحلرة االبتدائيررة وق عنررد اإلنراث فرأعلرى بالمقارنرة مرع اإلنرراث، بينمرا ت ا علرى صررعيد أم 

المرحلرة فري (، أو ٪ 3.9) بنسربةفري المرحلرة االبتدائيرة إلعرادة بمنطقرة جرازان سرواء لالمناطق، فتصل أعلرى نسربة 

حائرل (، بينمرا وصرلر النسربة أدناهرا فري منطقرة ٪ 4.9) المرحلرة الثانويرة بنسربةفري (، أو ٪ 4.4) المتوسطة بنسبة

، وفري منطقرة (٪ 0.2) بنسربةالمرحلة المتوسرطة في القصيم منطقة في (، و٪ 0.6) بنسبة في المرحلة االبتدائية

 . (٪ 0.3) لمرحلة الثانوية بنسبةفي االباحة 
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الدراسرة حسرب مرا هرو محردد جراوزوا سرن تالطالب الذين  بةنسهو من العوامل الهامة التي ترتبط بترك المدرسة، و

إعرادة الصرفوت. ويرصرد المؤشرر المدرسرة وب االلتحراقترأخر فري إلى الجمع برين ال ويرجع  له عموماً  نظريا بصفهم.

 أو سرنتينب صفهم الدراسري عمرنسبة المئوية لألطفال األكبر سنًا من ضمن أهدات التنمية المستدامة ال (6.1.4)

 . أكثر

 مرحلررةالبألطفرال األكبررر سررنًا مررن عمررر صرفهم الدراسرري بسررنتين أو أكثررر ل المئويررةالنسرربة ( 2.1.4.4يعرر  الرسررم )

بالتسراوي ، التعلريم االبتردائيمجمروع صرفوت ( ب٪ 4)لطرالب السرعوديين إلرى عنرد انسربة هرذه الصل تو. االبتدائية

، بينمرا (٪ 6) مرن التعلريم االبتردائي بحروالي الثراني والثالر  ينهذه النسربة حردتها بالصرف وتبلم ،بين الذكور واإلناث

 (.٪ 1تقل حدتها بالصف الخامس حي  ال تتعدى نسبة )
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  أو تركه بالتعليم االلتحاق عدم. أسباب 5.4

قرد وبعرد فتررة مرن االلتحراق بهرا دون التحراق األطفرال بالمدرسرة أو تركهرا  تحرولهناك العديد من األسباب التري قرد 

التررك أو عردم االلتحراق  توزيع النسبة المئويرة ألسرباب( 1.5.4يعر  الرسم )تختلف األسباب حسب نوع الجنس ، و 

 . والجنس حسب نوع األسباب

 22.7و)(٪ 27.7بنسربة ) واإلنراث أسرباب عردم االلتحراق عنرد الرذكورأهم  الرغبة في التأخيرفحسب نتائج المسح، تأتي 

( علرى ٪ 19.4( و)٪ 19.6بنسربة ) ، ويرأتي المرر  أو اإلعاقرة ثراني أسرباب عردم االلتحراق بالمدرسرة ( على التوالي٪

 (٪ 11.2ومسراعدة األسررة عنرد اإلنراث بنسربة ) (٪ 17.4بنسبة ) توالي، وفي المرتبة الثالثة عدم القبول عند الذكورال

عنرد الرذكور ، أمرا عنرد  (٪ 2.3بنسربة )عدم االلتحاق بسبب صعوبة الوصرول إلرى المدرسرة أقرل األسرباب أتي يبينما 

 (.٪ 2.4بنسبة )العمل اإلناث فأقل األسباب يأتي  

 

 

 

 المدرسة إلى الوصول. 6.4

ُتشكل المسافة الطويلة بين المسكن والمدرسة أحد أسباب عدم القدرة على االلتحراق بالمدرسرة لردى الرراغبين فري 

 (1.6.4يعرر  الرسرم )في السالمة أو تكلفة عالية لتوفير وسائل نقل مالئمة، والتعليم لما يترتب عليها من مخاطر 

المنرراطق حسررب و كيلررومترخمسررة بررأكثر مررن عررن المدرسررة  هممقررر سرركن حسررب بعرردطررالب المرحلررة االبتدائيررة نسرربة 

كيلررومترات  5أكثررر مررن تبلررم المسررافة بررين سرركنهم ومدارسررهم الررذين السررعوديين الطررالب صررل نسرربة تواإلداريررة. 

(، بينمررا وصرلر أدناهرا فرري ٪ 29)حروالي ب نجرران وعسرير ترريوبلغرر هرذه النسرربة أعالهرا فري منطق .(٪ 21) حروالي

  (.٪ 2بحوالي ) الحدود الشماليةمنطقة 
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م بيئة. 7.4   البيت في التعلُّ

النسربة المئويرة لألطفرال دون سرن ( للتنميرة المسرتدامة ترأتي 4-2المؤشرات التي وضعر لرصرد الهردت )من بين 

ةية إيجابية الخامسة الذين يعيشون في بيئة منزل األطفرال يعيشرون فري بيئرة منزليرة (. ويعتبر 4-2-3) مللتعل   ومحفز 

ةإيجابية  مرن األنشرطة لتعزيرز الرتعلم واالسرتعداد  شرخص برالم فري أربعرة أو أكثررمعهم شارك ي عندما مللتعل   ومحفز 

بالمملكرة العربيرة  2017 والتردريب تراري  المسرح. وقرد اسرتهدت مسرح التعلريم مناألخيرة  أيام الثالثللمدرسة في 

 سنة(.  11-6سنوات( ومرحلة التعليم االبتدائي ) 5-3السعودية فئة العمر بمرحلة الطفولة المبكرة )

 فري لألطفرال الكبرار مشراركة تضرمنر المسرح، هرذا فري المبكرر مالرتعل   دعرم أنشرطة عرن معلومرات ُجمعرر وقرد

 واألغنيرات، األناشريد وإنشراء القصرص، وروايرة معهرم، رةالمصرو الكترب تصرفح أو الكترب قرراءة :التاليرة النشراطات

 .األطفال مع واللعب ،عنهم للترويح المنزل خارج إلى األطفال واصطحاب

ةنسرربة األطفررال الررذين يعيشررون فرري بيئررة منزليررة إيجابيررة ( 1.7.4يعررر  الرسررم )  حسررب المرحلررة للررتعلم ومحفررز 

ةالسرعوديين الرذين يعيشرون فرري بيئرة منزليرة إيجابيرة  صرل نسرربة األطفرالتوالتعليميرة والمنراطق اإلداريرة.   ومحفررز 

 (٪ 52)حروالي ب الشررقية ةمنطقرالوبلغر هذه النسبة أعالها في  .(٪ 34)إلى في فئة عمر الطفولة المبكرة  للتعلم

 فرري فئررة عمررر المرحلررة األطفررالهررؤالء نسرربة (. أمررا ٪ 8) بينمررا وصررلر أدناهررا فرري منطقررة المدينررة المنررورة بحرروالي

(، بينمرا وصرلر أدناهرا ٪ 41)حروالي ب القصريموبلغر هذه النسبة أعالها في منطقرة  .(٪ 29)إلى االبتدائية فتصل 

 (.٪ 15في منطقة المدينة المنورة بحوالي )
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 األطفال الموهوبين. 8.4

، أو أداء متميرز متميرزةد لرديهم اسرتعدادات وقردرات الذين يوج الفراداهم بأن  في المملكة الموهوبين فراد يعرت األ

العقلري، مجراالت التفروق  التري يقردرها المجتمرع، وبخاصرة فريا عن بقيرة أقررانهم فري مجرال أو أكثرر مرن المجراالت

قرد ال  إلرى رعايرة تعليميرة خاصرةفرراد والتحصيل األكاديمي، والمهارات والقدرات الخاصة. ويحتراج هرؤالء األ واإلبداع

 ر لهم بشكل متكامل في برامج الدراسة العادية.تتواف

حير   الموهوبين السعوديين حسب مجال الموهبة والجنس وفقًا الستطالع رأي ر ساء األسر( 1.8.4يعر  الرسم )

بالموهبرة (، متبوعرة ٪ 51.8عند الذكور بنسربة ) الموهبة تمجاالعلى رأس  الرياضة البدنيةموهبة أظهرت النتائج أن   

(، بينمررا تررأتي موهبررة ٪ 8.6بنسرربة )فرري المرتبررة الثالثررة  الرياضرريات موهبررةو ،(٪14.4بنسرربة ) جررال التقنرريفرري الم

 تمجرراالعلررى رأس  الفنررون التشرركيلية(. أمررا عنررد اإلنرراث، فتررأتي موهبررة ٪ 3.7فرري أسررفل الترتيررب بنسرربة ) االبتكررار

 الرياضرريات موهبررة وفرري المرتبررة الثالثررة ،(٪ 10.2بنسرربة ) فنررون اللغررة (، متبوعررة بموهبررة٪ 51.7بنسرربة ) الموهبررة

وهكرذا يتفروق الرذكور علرى  (.٪ 1.1فري أسرفل الترتيرب بنسربة ) الرياضرة البدنيرة (، بينما ترأتي موهبرة٪ 9.9بنسبة )

 اإلناث في باقي المجاالت. يتفوقن  ، بينما والموهبة في المجال التقني اإلناث في موهبة الرياضة البدنية 
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 ات على التعليم. المصروف9.4

. فحسرب نترائج المئوية للمصرروفات األسررية علرى التعلريم حسرب نروع اإلنفراقتوزيع النسبة ( 1.9.4يعر  الرسم )

 في المرتبة األولى في المصرروفاتفي المدارس الخاصة الرسوم الدراسية مصروفات المسح، يأتي اإلنفاق على 

األخررى المصرروفات التري لرم تصرنف فرري وتشررمل ) (٪ 30.57)بنسربة  أخررى، متبروع بررمصروفات (٪ 35.05) بنسربة

اإلنفراق علررى و( ٪ 22.46بنسربة )األدوات المدرسرية اإلنفراق علرى  ثررم ،(المصرروت اليروميبراقي التصرنيفات مثرل 

 (.٪ 3.45في أسفل الترتيب بنسبة ) الدروس الخاصةاإلنفاق على  يأتي(، بينما ٪ 8.47بنسبة )النقل المدرسي 
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 المهني تدريبال. 10.4
 

 . التعليم التقني والمهني1.10.4

والمؤشررر  وسرريلة للشررباب الكتسرراب المهررارات. التعلرريم التقنرري والمهنرري ( للتنميررة المسررتدامة4-3)الهرردت  يعتبررر

هرو نسربة المشراركة فري بررامج التعلريم التقنري ( 4-3-3)المقتر  للتعليم والتدريب في المجرالين التقنري والمهنري 

 سنة(. 24 - 15اب من الفئة العمرية )والمهني للشب

( مرن ٪ 4اإلنراث ال يمرثلن سروى ) ا، حير  أن  ا إلى أن المشاركة في هذا النوع مرن التعلريم تخرص الرذكور أساًسرونظرً 

في برامج التعلريم التقنري والمهنري حسرب الذكور نسبة مشاركة الشباب ( 1.1.10.4يعر  الرسم )مجموع القيد، ف

متوسرط المملكرة هرذه النسربة  وال تتعردى .(٪ 1)لطالب السعوديين إلى ا هذه النسبة عندصل توالمناطق اإلدارية. 

(، بينمرا ٪ 5)حروالي ب حائرلأعالها في منطقرة وبلغر  ،إال في أربعة مناطق )حائل والمدينة المنورة والجوت وجازان(

 .الحدود الشماليةفي منطقة التعليم التقني والمهني طالب إلى  أيال يتوجه 

 

 

 . التدريب2.10.4
لتنميرة المسررتدامة، اقترر  فريررق الخبرراء المعنرري بمؤشرررات ( ل4-3)فري إطررار محاولتره رصررد النطراق الواسررع للهرردت 

أهدات التنمية المستدامة كمؤشر عالمي النسبة المئوية للشباب والكبرار المشراركين فري التعلريم النظرامي أو غيرر 

. ويشررمل هررذا الترردبير الواسررع التعلرريم والترردريب (1.3.4) أو الترردريب فرري األشررهر االثنرري عشررر السررابقةالنظررامي 

 .بجميع أشكاله

األشررهر االثنرري عشررر عامررا( الررذين شرراركوا فرري الترردريب خررالل  15-64) نسرربة البررالغين( 1.2.10.4يعررر  الرسررم )

بتفروق الرذكور ، (٪ 5.3)السرعوديين إلرى  لنسربة عنردهذه اصل توالمناطق اإلدارية. حسب من تاري  المسح  الماضية

(، بينمرا وصرلر ٪ 8.4)حروالي ب كرمرةممكرة الهذه النسبة أعالها في منطقة  وبلغر   ،ط مئويةا( نق5على اإلناث ب)

 (.٪ 1.6بحوالي ) حائلأدناها في منطقة 
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األشررهر عامررا( الررذين شرراركوا فرري الترردريب خررالل  64-15) للبررالغينلمئويررة اتوزيررع النسرربة ( 2.2.10.4يعررر  الرسررم )

 حير  أظهررت نترائج المسرح أن  التردريب فري الردورات،  حسرب مجرال التردريبمرن تراري  المسرح الماضية االثني عشر 

يررة يليهررا الترردريب فرري الرردبلومات التعليم (،٪ 67بنسرربة ) التدريبيررة الترري تررتم فرري مجررال العمررل هرري األكثررر ترردريباً 

يرأتي التردريب بهردت القضراء علرى (، بينمرا ٪ 10بنسربة ) األجنبيرةلغة التدريب في مجال ال ( ثم٪ 21بنسبة ) المهنية

  (.٪ 1في أسفل الترتيب بنسبة ) األمية
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 ملخص النتائج
ا  ودعرم اتخررالمملكرة العربيرة السرعودية فرري أداء نظرام التعلريم لرصرد مؤشررات مجموعرة مررن الهرذا التقريرر  يعرر 

 ونتائج المسحا وفيما يلي موجز لمؤشرات التعليم  القرارات.

علرى التعلريم الثرانوي أو  (أكثروسنة  25)الذين يبلغون من العمر  السعوديون السكاننصف من  أكثرصل ح ▪

 .أعلى

( بينمرا بلغرر ٪28.1) بلغر نسبة الحاصلين علرى مؤهرل جرامعي أو أعلرى مرن السركان السرعوديين الرذكور ▪

 (  ٪ 25.5) الت على مؤهل جامعي أو أعلى من السكان السعوديين اإلناثنسبة الحاص

 الرذكور واإلنراث(، بالتسراوي عنرد ٪ 99.5) سرنة (15-24)الفئرة العمريرة  عنرد القدرة على القرراءة مستوىبلم  ▪

برين  وتصرل الفجروة .(٪ 94.4إلرى ) القدرة على القراءةمعدل بلم ( سنة وأكثر 15أما بالنسبة للفئة العمرية )

 .الذكورط مئوية لصالح ا( نق6إلى ) اإلناثو الذكور

لةة الصافي القيد بلغر نسبة ▪  إتمرام، ونسربة السرعوديينالطرالب  برين مرن( ٪ 98بالتعليم االبتدائي ) المعد 

 (.٪ 92التعليم االبتدائي )

لةة الصافي القيد بلغر نسبة ▪ ، ونسربة سرعوديينال الطرالب برينمن ( ٪ 97بمرحلة التعليم المتوسط ) المعد 

 (.٪ 83التعليم المتوسط ) إتمام

لةة الصافي القيد بلغر نسبة ▪ السرعوديين فري سرن الطرالب  برينمرن ( ٪ 94بمرحلة التعلريم الثرانوي ) المعد 

 (.٪ 67التعليم الثانوي ) إتمامالتعليم الثانوي، ونسبة 

 (.٪ 69)ى لطالب السعوديين إلا اإلجمالية بالتعليم العالي عند القيدصل نسبة ت ▪

 ( سنة.15.7)إلى  التعليموصل عدد السنوات المتوقعة التي يقضيها الطالب في  ▪

أظهررت النترائج أن برالتعليم االبتردائي وبرالتعليم المتوسرط، بينمرا ص تكافؤ الفرأظهرت نتائج المسح وجود  ▪

( 92) بلرم عليم الثرانويفي مرحلة الت االلتحاق حي  أنمن اإلناث بحظ أوفر بالتعليم الثانوي الذكور يتمتعون 

( 107) بلررمااللتحرراق  التعلرريم العررالي فرريالحظ عكررس  لرره حيرر  أنفرري مرحلررة . أمررا طالررب( 100لكررل ) طالبررة

 ( طالب.100طالبة لكل )

أظهرت نتائج المسرح برأن  عردم االلتحراق برالتعليم يعرود لعردد مرن األسرباب يرأتي فري مقردمتها الرغبرة فري  ▪

( ثررم يررأتي المررر  أو اإلعاقررة كثرراني أسررباب عرردم ٪ 22.7( و)٪ 27.7نسرربة )التررأخير عنررد الررذكور واإلنرراث ب

( على التروالي، وفري المرتبرة الثالثرة عردم القبرول عنرد الرذكور ٪ 19.4( و)٪ 19.6االلتحاق بالمدرسة بنسبة )

 (.  ٪ 11.2( ومساعدة األسرة عند اإلناث بنسبة )٪ 17.4بنسبة )

 كيلرومترات حروالي 5بلم المسافة بين سكنهم ومدارسهم أكثر من الذين تالسعوديين الطالب نسبة بلغر  ▪

(، بينمرا وصرلر أدناهرا فري ٪ 29)حروالي ب وبلغر هذه النسبة أعالها فري منطقتري نجرران وعسرير .(٪ 21)

 (.٪ 2منطقة الحدود الشمالية بحوالي )

ةصررل نسرربة األطفررال السررعوديين الررذين يعيشررون فرري بيئررة منزليررة إيجابيررة ت ▪ عنررد فئررة عمررر  لررتعلمل ومحفررز 

  .(٪ 29)إلى (، وعند فئة عمر المرحلة االبتدائية ٪ 34)إلى الطفولة المبكرة 
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لطرالب ا عنردالتقنري والمهنري  في بررامج التعلريم سنة( 24 - 15شاركة الشباب من الفئة العمرية )مبلغر  ▪

ذا النروع مرن التعلريم وتهرم المشراركة فري هر .( مرن مجمروع القيرد برالتعليم الثرانوي٪ 1) نسربةالسعوديين 

 ( من مجموع القيد.٪ 4الذكور أساسا، حي  أن اإلناث ال يمثلن سوى )

أظهرت نتائج المسح أن  التدريب في الدورات التدريبية التي تتم في مجال العمل هري األكثرر تردريبًا بنسربة  ▪

يب في مجال اللغرة األجنبيرة ( ثم التدر٪ 21(، يليها التدريب في الدبلومات التعليمية المهنية بنسبة )٪ 67)

 (. ٪ 1(، بينما يأتي التدريب بهدت القضاء على األمية في أسفل الترتيب بنسبة )٪ 10بنسبة )
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جدول )3 (

ملة  ج

ملتحقين ال
ة تورا دك ير ست اج م لوم عالي دب عة جام ال

لوم  دب

عة جام دون ال
ة ثانوي ال

لوم دون  دب

ثانوي ال
متوسطة ال ية تدائ األب

مهيدي /  ت

ضة رو

Total 

populat ion

Total 

enro lled
Ph. D. Master

Higher 

Dip loma
Bachelors

Pre-Univ. 

Dip loma  

Second-

ary

Pre-

Secondary. 

Dip loma  

Inter-

mediate
Primary preliminary

3 509133 15038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15038 3

4 460517 47354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47354 4

5 537106 196385 0 0 0 0 0 0 0 0 10919 185466 5

6 397212 380330 0 0 0 0 0 0 0 0 363452 16878 6

7 365573 361788 0 0 0 0 0 0 0 0 361788 0 7

8 405887 402929 0 0 0 0 0 0 0 0 402929 0 8

9 417956 417314 0 0 0 0 0 0 0 0 417314 0 9

10 417252 416428 0 0 0 0 0 0 0 0 416428 0 10

11 398059 397813 0 0 0 0 0 0 0 17709 380104 0 11

12 380811 372769 0 0 0 0 0 0 0 333440 39329 0 12

13 373303 360526 0 0 0 0 0 0 0 353774 6752 0 13

14 331039 322791 0 0 0 0 0 6243 0 313657 2891 0 14

15 379930 367603 0 0 0 0 0 279441 1342 82635 4185 0 15

16 382455 367593 0 0 0 0 0 332577 2490 30421 2105 0 16

17 306225 282427 0 0 0 1093 1433 268016 1043 9802 1040 0 17

18 369483 299770 0 0 0 112404 9773 161218 2249 14126 0 0 18

19 352802 259881 0 0 0 178587 15293 59022 1083 5896 0 0 19

20 428897 300842 0 0 0 250101 20172 26610 931 3028 0 0 20

21 394435 245109 0 324 0 200585 19412 21366 911 2511 0 0 21

22 435626 206358 0 0 0 185263 11396 8765 0 934 0 0 22

23 375213 136002 0 430 1518 118617 8623 6166 648 0 0 0 23

24 385297 69927 0 1708 562 60931 4299 2427 0 0 0 0 24

25 412212 41469 449 1077 442 31197 3823 4481 0 0 0 0 25

26 375706 25156 73 1657 0 18068 2997 1601 760 0 0 0 26

27 424917 20723 406 1610 109 17017 783 449 349 0 0 0 27

28 379599 15069 502 2357 0 8898 1050 2262 0 0 0 0 28

29 345896 11490 460 1002 561 6836 1029 1602 0 0 0 0 29

30+ 8479341 71244 2206 7924 382 47331 3635 9766 0 0 0 0 +30

Total 19221882 6412128 4096 18089 3574 1236928 103718 1192012 11806 1167933 2409236 264736 جملــة ال

Enrol led by school level سية                                                     درا لة ال مرح سب ال ملتحقون ح ال

عمر ال

  Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo r  Stat ist ics صاء  إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م ال

 Table ( 3 )

سية درا مرحلة ال عمر وال سة حسب ال ملتحقون بالدرا سعوديون ال سكان ال ال

Saudi population enrolled in school, by age and school level 

Age 

مالي إج

سكان ال
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جدول ) 1-3 (

ملة  ج

ملتحقين ال
ة تورا دك ير ست اج م لوم عالي دب عة جام ال

لوم  دب

عة جام دون ال
ة ثانوي ال

لوم دون  دب

ثانوي ال
متوسطة ال ية تدائ األب

مهيدي /  ت

ضة رو

Total 

populat ion

Total 

enro lled
Ph. D. Master

Higher 

Dip loma
Bachelors

Pre-Univ. 

Dip loma  

Second-

ary

Pre-

Secondary. 

Dip loma  

Inter-

mediate
Primary preliminary

3 262258 6028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6028 3

4 243550 25236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25236 4

5 276460 96354 0 0 0 0 0 0 0 0 4788 91566 5

6 202828 195633 0 0 0 0 0 0 0 0 187811 7822 6

7 190818 189349 0 0 0 0 0 0 0 0 189349 0 7

8 203294 201678 0 0 0 0 0 0 0 0 201678 0 8

9 207413 206825 0 0 0 0 0 0 0 0 206825 0 9

10 207520 206819 0 0 0 0 0 0 0 0 206819 0 10

11 201955 201955 0 0 0 0 0 0 0 10641 191314 0 11

12 198974 194518 0 0 0 0 0 0 0 173424 21094 0 12

13 184597 178969 0 0 0 0 0 0 0 174611 4358 0 13

14 170729 167026 0 0 0 0 0 1861 0 163346 1819 0 14

15 196560 190838 0 0 0 0 0 148904 1084 37811 3039 0 15

16 203056 195084 0 0 0 0 0 174801 1176 17357 1750 0 16

17 156138 142431 0 0 0 528 1433 135699 468 3865 438 0 17

18 186515 154732 0 0 0 48632 8206 90660 1597 5637 0 0 18

19 168866 123912 0 0 0 71064 14369 35241 651 2587 0 0 19

20 223445 153516 0 0 0 117309 17764 16704 931 808 0 0 20

21 212599 125135 0 324 0 92111 17862 12807 911 1120 0 0 21

22 224460 104423 0 0 0 88323 9911 5831 0 358 0 0 22

23 200162 72621 0 0 1128 60591 6625 3629 648 0 0 0 23

24 193967 38414 0 1277 562 31935 3457 1183 0 0 0 0 24

25 211428 24267 0 704 442 17055 3200 2866 0 0 0 0 25

26 188379 12398 73 1657 0 7048 1653 1207 760 0 0 0 26

27 219429 10062 406 875 0 7887 454 91 349 0 0 0 27

28 184591 8201 130 1062 0 4690 732 1587 0 0 0 0 28

29 176016 5907 0 288 483 3407 494 1235 0 0 0 0 29

30+ 4308413 37157 1727 4356 382 22530 1471 6691 0 0 0 0 +30

Total 9804420 3269488 2336 10543 2997 573110 87631 640997 8575 591565 1221082 130652 جملــة ال

Enrol led by school level سية                                                     درا لة ال مرح سب ال ملتحقون ح ال

عمر ال

  Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo r  Stat ist ics صاء  إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م ال

 Table ( 3-1 )

سية درا مرحلة ال عمر وال سة حسب ال ملتحقون بالدرا ذكور ال سعوديون ال سكان ال ال

Saudi male population enrolled in school, by age and school level 

Age 

مالي إج

سكان ال
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جدول ) 2-3 (

ملة  ج

ملتحقين ال
ة تورا دك ير ست اج م لوم عالي دب عة جام ال

لوم  دب

عة جام دون ال
ة ثانوي ال

لوم دون  دب

ثانوي ال
متوسطة ال ية تدائ األب

مهيدي /  ت

ضة رو

Total 

populat ion

Total 

enro lled
Ph. D. Master

Higher 

Dip loma
Bachelors

Pre-Univ. 

Dip loma  

Second-

ary

Pre-

Secondary. 

Dip loma  

Inter-

mediate
Primary preliminary

3 246875 9010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9010 3

4 216967 22118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22118 4

5 260646 100031 0 0 0 0 0 0 0 0 6131 93900 5

6 194384 184697 0 0 0 0 0 0 0 0 175641 9056 6

7 174755 172439 0 0 0 0 0 0 0 0 172439 0 7

8 202593 201251 0 0 0 0 0 0 0 0 201251 0 8

9 210543 210489 0 0 0 0 0 0 0 0 210489 0 9

10 209732 209609 0 0 0 0 0 0 0 0 209609 0 10

11 196104 195858 0 0 0 0 0 0 0 7068 188790 0 11

12 181837 178251 0 0 0 0 0 0 0 160016 18235 0 12

13 188706 181557 0 0 0 0 0 0 0 179163 2394 0 13

14 160310 155765 0 0 0 0 0 4382 0 150311 1072 0 14

15 183370 176765 0 0 0 0 0 130537 258 44824 1146 0 15

16 179399 172509 0 0 0 0 0 157776 1314 13064 355 0 16

17 150087 139996 0 0 0 565 0 132317 575 5937 602 0 17

18 182968 145038 0 0 0 63772 1567 70558 652 8489 0 0 18

19 183936 135969 0 0 0 107523 924 23781 432 3309 0 0 19

20 205452 147326 0 0 0 132792 2408 9906 0 2220 0 0 20

21 181836 119974 0 0 0 108474 1550 8559 0 1391 0 0 21

22 211166 101935 0 0 0 96940 1485 2934 0 576 0 0 22

23 175051 63381 0 430 390 58026 1998 2537 0 0 0 0 23

24 191330 31513 0 431 0 28996 842 1244 0 0 0 0 24

25 200784 17202 449 373 0 14142 623 1615 0 0 0 0 25

26 187327 12758 0 0 0 11020 1344 394 0 0 0 0 26

27 205488 10661 0 735 109 9130 329 358 0 0 0 0 27

28 195008 6868 372 1295 0 4208 318 675 0 0 0 0 28

29 169880 5583 460 714 78 3429 535 367 0 0 0 0 29

30+ 4170928 34087 479 3568 0 24801 2164 3075 +30

Total 9417462 3142640 1760 7546 577 663818 16087 551015 3231 576368 1188154 134084 جملــة ال

Enrol led by school level سية                                                     درا لة ال مرح سب ال ملتحقون ح ال

عمر ال

  Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo r  Stat ist ics صاء  إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م ال

 Table ( 3-2 )

سية درا مرحلة ال عمر وال سة حسب ال ملتحقون بالدرا اث ال سعوديون اإلن سكان ال ال

Saudi female population enrolled in school, by age and school level 

Age 

مالي إج

سكان ال



  2017مسح التعليم والتدريب                                                                                 المسوح 

  46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Table (4) جدول ) 4(

ملتحقين ملة ال ج السادس س خام ال ع راب ال ثالث ال ثاني ال ل األو

Total enrolled  Sixth Grade   Fifth Grade     Forth Grade  Third Grade     Second Grade   First Grade 

5 10919 0 0 0 0 0 10919 5

6 363452 0 0 0 0 15480 347972 6

7 361788 0 0 0 17779 310201 33808 7

8 402929 0 0 17341 324857 45807 14924 8

9 417314 0 19628 334081 42158 18299 3148 9

10 416428 20609 326880 35642 24384 6728 2185 10

11 380104 343270 26877 7683 1398 504 372 11

12 39329 36998 2092 239 0 0 0 12

13 6752 6161 467 124 0 0 0 13

14 2891 2768 123 0 0 0 0 14

15 4185 3768 417 0 0 0 0 15

16 2105 2105 0 0 0 0 0 16

17 1040 467 573 0 0 0 0 17

18 0 0 0 0 0 0 0 18

19 0 0 0 0 0 0 0 19

20 0 0 0 0 0 0 0 20

21 0 0 0 0 0 0 0 21

22 0 0 0 0 0 0 0 22

23 0 0 0 0 0 0 0 23

24 0 0 0 0 0 0 0 24

25 0 0 0 0 0 0 0 25

26 0 0 0 0 0 0 0 26

27 0 0 0 0 0 0 0 27

28 0 0 0 0 0 0 0 28

29 0 0 0 0 0 0 0 29

30+ 0 0 0 0 0 0 0 +30

Total 2409236 416146 377057 395110 410576 397019 413328 جملــة ال

سي درا صف ال عمر وال ية حسب ال تدائ ملتحقون بالمرحلة اإلب سعوديون ال سكان ال ال

Saudi population enrolled in primary level by age and grade

Age 

Enrolled by grade صف                                                                                    ملتحقون حسب ال ال

عمر ال

صاء إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo  ال r  Stat ist ics  
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 Table ( 4-1 ) جدول ) 1-4 (

ملتحقين ملة ال ج السادس س خام ال ع راب ال ثالث ال ثاني ال ل األو

Total enrolled  Sixth Grade   Fifth Grade     Forth Grade  Third Grade     Second Grade   First Grade 

5 4788 0 0 0 0 0 4788 5

6 187811 0 0 0 0 8586 179225 6

7 189349 0 0 0 9149 164227 15973 7

8 201678 0 0 9219 160783 26539 5137 8

9 206825 0 9141 168158 20677 7710 1139 9

10 206819 10641 164572 16600 11101 3905 0 10

11 191314 171623 14028 3572 1398 321 372 11

12 21094 19906 1188 0 0 0 0 12

13 4358 4234 0 124 0 0 0 13

14 1819 1819 0 0 0 0 0 14

15 3039 2622 417 0 0 0 0 15

16 1750 1750 0 0 0 0 0 16

17 438 319 119 0 0 0 0 17

18 0 0 0 0 0 0 0 18

19 0 0 0 0 0 0 0 19

20 0 0 0 0 0 0 0 20

21 0 0 0 0 0 0 0 21

22 0 0 0 0 0 0 0 22

23 0 0 0 0 0 0 0 23

24 0 0 0 0 0 0 0 24

25 0 0 0 0 0 0 0 25

26 0 0 0 0 0 0 0 26

27 0 0 0 0 0 0 0 27

28 0 0 0 0 0 0 0 28

29 0 0 0 0 0 0 0 29

30+ 0 0 0 0 0 0 0 +30

Total 1221082 212914 189465 197673 203108 211288 206634 جملــة ال

سي درا صف ال عمر وال ية حسب ال تدائ ملتحقون بالمرحلة اإلب ذكور ال سعوديون ال سكان ال ال

Saudi Male population enrolled in primary level by age and grade

Enrolled by grade صف                                                                                    ملتحقون حسب ال ال

عمر ال

صاء إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م ال

Age 

  Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo r  Stat ist ics  
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 Table (4-2 ) جدول ) 2-4 (

ملتحقين ملة ال ج السادس س خام ال ع راب ال ثالث ال ثاني ال ل األو

Total enrolled  Sixth Grade   Fifth Grade     Forth Grade  Third Grade     Second Grade   First Grade 

5 6131 0 0 0 0 0 6131 5

6 175641 0 0 0 0 6894 168747 6

7 172439 0 0 0 8630 145974 17835 7

8 201251 0 0 8122 164074 19268 9787 8

9 210489 0 10487 165923 21481 10589 2009 9

10 209609 9968 162308 19042 13283 2823 2185 10

11 188790 171647 12849 4111 0 183 0 11

12 18235 17092 904 239 0 0 0 12

13 2394 1927 467 0 0 0 0 13

14 1072 949 123 0 0 0 0 14

15 1146 1146 0 0 0 0 0 15

16 355 355 0 0 0 0 0 16

17 602 148 454 0 0 0 0 17

18 0 0 0 0 0 0 0 18

19 0 0 0 0 0 0 0 19

20 0 0 0 0 0 0 0 20

21 0 0 0 0 0 0 0 21

22 0 0 0 0 0 0 0 22

23 0 0 0 0 0 0 0 23

24 0 0 0 0 0 0 0 24

25 0 0 0 0 0 0 0 25

26 0 0 0 0 0 0 0 26

27 0 0 0 0 0 0 0 27

28 0 0 0 0 0 0 0 28

29 0 0 0 0 0 0 0 29

30+ 0 0 0 0 0 0 0 +30

Total 1188154 203232 187592 197437 207468 185731 206694 جملــة ال

سي درا صف ال عمر وال ية حسب ال تدائ ملتحقون بالمرحلة اإلب اث ال سعوديون اإلن سكان ال ال

Saudi Female population enrolled in primary level by age and grade

Age 

Enrolled by grade صف                                                                                    ملتحقون حسب ال ال

عمر ال

صاء إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo  ال r  Stat ist ics  
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 Table ( 5 ) جدول )5(

وي ثان ملة ال ج ثالث ال ثاني ال ل األو متوسط ملة ال ج ثالث ال ثاني ال ل األو

Total  enrol led
Total  

secondary
 Third Grade     Second Grade   First Grade 

Total  Inter-

mediate 
 Third Grade     Second Grade   First Grade 

11 17709 0 0 0 0 17709 0 92 17617 11

12 333440 0 0 0 0 333440 428 31770 301242 12

13 353774 0 0 0 0 353774 16297 307552 29925 13

14 319900 6243 0 242 6001 313657 269481 29697 14479 14

15 362076 279441 614 15059 263768 82635 75630 4886 2119 15

16 362998 332577 13285 285202 34090 30421 26401 2258 1762 16

17 277818 268016 212153 35844 20019 9802 6424 2766 612 17

18 175344 161218 117670 34036 9512 14126 7023 5997 1106 18

19 64918 59022 41278 14081 3663 5896 4118 1116 662 19

20 29638 26610 17992 7049 1569 3028 2696 235 97 20

21 23877 21366 16422 3889 1055 2511 1543 795 173 21

22 9699 8765 4480 3529 756 934 127 807 0 22

23 6166 6166 3772 2092 302 0 0 0 0 23

24 2427 2427 1298 570 559 0 0 0 0 24

25 4481 4481 1795 1361 1325 0 0 0 0 25

26 1601 1601 468 289 844 0 0 0 0 26

27 449 449 358 0 91 0 0 0 0 27

28 2262 2262 1205 802 255 0 0 0 0 28

29 1602 1602 805 0 797 0 0 0 0 29

30+ 9766 9766 3254 3386 3126 0 0 0 0 +30

Total 2359945 1192012 436849 407431 347732 1167933 410168 387971 369794 جملــة ال

سي درا صف ال عمر وال ثانوية أو ما يعادلها حسب ال متوسطة وال ملتحقون بالمرحلة ال سعوديون ال سكان ال ال

Saudi population enrolled in inter-mediate and secondary school or equivalent by age and grade

Age 

Enrolled by grade صف                                                                                  ملتحقون حسب ال ال

عمر ال
ملتحقين ملة ال ج

   Secondary Education                         ة وي ثان لة ال مرح ال  Inter-mediate  Education                  متوسطة لة ال مرح ال

  Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo r  Stat ist ics صاء  إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م ال
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 Table ( 5-1 ) جدول ) 1-5 (

وي ثان ملة ال ج ثالث ال ثاني ال ل األو متوسط ملة ال ج ثالث ال ثاني ال ل األو

Total  enrol led
Total  

secondary
 Third Grade     Second Grade   First Grade 

Total  Inter-

mediate 
 Third Grade     Second Grade   First Grade 

11 10641 0 0 0 0 10641 0 0 10641 11

12 173424 0 0 0 0 173424 191 15427 157806 12

13 174611 0 0 0 0 174611 6826 153609 14176 13

14 165207 1861 0 0 1861 163346 144672 12852 5822 14

15 186715 148904 137 7423 141344 37811 33649 3160 1002 15

16 192158 174801 6565 152768 15468 17357 15707 1182 468 16

17 139564 135699 110287 17314 8098 3865 2612 1116 137 17

18 96297 90660 62967 21819 5874 5637 2787 2723 127 18

19 37828 35241 24213 8474 2554 2587 2219 368 0 19

20 17512 16704 10571 5142 991 808 603 108 97 20

21 13927 12807 10249 2016 542 1120 947 0 173 21

22 6189 5831 2847 2835 149 358 58 300 0 22

23 3629 3629 2317 1138 174 0 0 0 0 23

24 1183 1183 411 213 559 0 0 0 0 24

25 2866 2866 1063 915 888 0 0 0 0 25

26 1207 1207 387 156 664 0 0 0 0 26

27 91 91 0 0 91 0 0 0 0 27

28 1587 1587 679 802 106 0 0 0 0 28

29 1235 1235 805 0 430 0 0 0 0 29

30+ 6691 6691 2603 1885 2203 0 0 0 0 +30

Total 1232562 640997 236101 222900 181996 591565 210271 190845 190449 جملــة ال

سي درا صف ال عمر وال ثانوية أو ما يعادلها حسب ال متوسطة وال ملتحقون بالمرحلة ال ذكور ال سعوديون ال سكان ال ال

Saudi Male population enrolled in inter-mediate and secondary school or equivalent by age and grade

Age 

Enrolled by grade صف                                                                                  ملتحقون حسب ال ال

عمر ال
ملتحقين ملة ال ج

   Secondary Education                         ة وي ثان لة ال مرح ال  Inter-mediate  Education                  متوسطة لة ال مرح ال

  Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo r  Stat ist ics صاء  إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م ال



  2017مسح التعليم والتدريب                                                                                 المسوح 

  51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Table ( 5-2 ) جدول ) 2-5 (

وي ثان ملة ال ج ثالث ال ثاني ال ل األو متوسط ملة ال ج ثالث ال ثاني ال ل األو

Total  enrol led
Total  

secondary
 Third Grade     Second Grade   First Grade 

Total  Inter-

mediate 
 Third Grade     Second Grade   First Grade 

11 7068 0 0 0 0 7068 0 92 6976 11

12 160016 0 0 0 0 160016 237 16343 143436 12

13 179163 0 0 0 0 179163 9471 153943 15749 13

14 154693 4382 0 242 4140 150311 124809 16845 8657 14

15 175361 130537 477 7636 122424 44824 41981 1726 1117 15

16 170840 157776 6720 132434 18622 13064 10694 1076 1294 16

17 138254 132317 101866 18530 11921 5937 3812 1650 475 17

18 79047 70558 54703 12217 3638 8489 4236 3274 979 18

19 27090 23781 17065 5607 1109 3309 1899 748 662 19

20 12126 9906 7421 1907 578 2220 2093 127 0 20

21 9950 8559 6173 1873 513 1391 596 795 0 21

22 3510 2934 1633 694 607 576 69 507 0 22

23 2537 2537 1455 954 128 0 0 0 0 23

24 1244 1244 887 357 0 0 0 0 0 24

25 1615 1615 732 446 437 0 0 0 0 25

26 394 394 81 133 180 0 0 0 0 26

27 358 358 358 0 0 0 0 0 0 27

28 675 675 526 0 149 0 0 0 0 28

29 367 367 0 0 367 0 0 0 0 29

30+ 3075 3075 651 1501 923 0 0 0 0 +30

Total 1127383 551015 200748 184531 165736 576368 199897 197126 179345 جملــة ال

سي درا صف ال عمر وال ثانوية أو ما يعادلها حسب ال متوسطة وال ملتحقون بالمرحلة ال اث ال سعوديون اإلن سكان ال ال

Saudi Female Population enrolled in inter-mediate and secondary school or equivalent by age and grade

Age 

Enrolled by grade صف                                                                                  ملتحقون حسب ال ال

عمر ال
ملتحقين ملة ال ج

   Secondary Education                         ة وي ثان لة ال مرح ال  Inter-mediate  Education                 متوسطة لة ال مرح ال

  Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo r  Stat ist ics صاء  إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م ال
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Table ( 7 ) جدول ) 7 (

جملة ال ة تورا دك ير ست اج م لوم عالي دب عة جام ال
لوم  دب

عة جام دون ال

ة ثانوي ال

ها عادل ا ي أو م

لوم دون  دب

ثانوي ال
متوسطة ال ية تدائ االب كتب قرأ وي ي ي أم

Total Ph. D. Master
Higher 

Dip loma
Bachelo rs

Pre-Univ. 

Dip loma  

Secondary/

Equivalent

Pre-

Secondary. 

Dip loma  

Inter-

mediate
Primary

Read& 

Write
llIiterate

Al-Riyadh 3652087 11271 40435 5421 678994 162800 1098461 31140 547037 527872 404780 143876 ــاض ــ ــ الـري

Makkah Al-Mokarramah 3653059 14383 32642 9485 770888 145627 1030350 26299 555912 480660 418882 167931 مكــة المكـرمـة

Al-Madinah Al-Monawarah 1072772 3641 8224 1150 182180 35338 266320 6429 176297 172243 172996 47954 المدينة المنورة

Al-Qaseem 797933 1733 4470 1807 131233 44577 212267 5402 117201 123525 120060 35658 ــم ــ ــ ــ القصي

Eastern Region 2469974 2884 14221 9537 414413 116668 804419 18010 391753 344312 253340 100417 ــة ــ الشــرقيـ

Aseer 1373140 914 6672 737 182948 49643 391095 12500 207434 234405 211303 75489 ــير ــ ــ ــ ــ عسـ

Tabouk 551345 374 3985 1061 82243 22486 163361 3499 86457 95033 62324 30522 ــوك ــ ــ ــ ــ تب

Hail 427120 254 2103 537 65286 17436 120839 1561 64309 62610 59404 32781 ــائـل ــ ــ ــ ح

Northern Borders 222160 146 709 415 40034 9661 66067 533 30396 33397 31479 9323 الحدود الشمالية

Jazan 967643 70 1321 3510 133463 48205 228417 8729 148119 152646 147236 95927 ــازان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ج

Najran 331445 275 674 377 36949 20845 89281 3977 54248 52249 44735 27835 ــران ــ ــ ــ نجـ

Al-Baha 314205 282 1788 409 64581 11598 83803 2286 40344 37718 43252 28144 ــة ــ ــ البـاحـ

Al-Jouf 279229 642 453 394 55206 14653 79347 1602 40938 41087 31402 13505 ــوف ــ ــ ــ الجـ

Total 16112112 36869 117697 34840 2838418 699537 4634027 121967 2460445 2357757 2001193 809362 ــلة ــ ــ الجمــ

  Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo r  Stat ist ics صاء  إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م ال

تعليمية حالة ال منطقة وال سعوديون ) 10 سنوات فأكثر ( حسب ال سكان ال ال

 Saudi Population ( 10 years and over ) by Administative Area and Educational Status

Administative Area

Educational Status                                                                                    تعليمية ة ال حال ال

منطقة  ال

ة اإلداري
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Table( 7-1 ) جدول ) 1-7 (

جملة ال ة تورا دك ير ست اج م لوم عالي دب عة جام ال
لوم  دب

عة جام دون ال

ة ثانوي ال

ها عادل ا ي أو م

لوم دون  دب

ثانوي ال
متوسطة ال ية تدائ االب كتب قرأ وي ي ي أم

Total Ph. D. Master
Higher 

Dip loma
Bachelo rs

Pre-Univ. 

Dip loma  

Secondary/

Equivalent

Pre-

Secondary. 

Dip loma  

Inter-

mediate
Primary

Read& 

Write
llIiterate

Al-Riyadh 1895201 9392 28711 4994 369509 119609 604623 21794 286452 255712 154822 39583 ــاض ــ ــ الـري

Makkah Al-Mokarramah 1855558 8735 20394 5597 396045 104614 562192 18048 293742 234660 169120 42411 مكــة المكـرمـة

Al-Madinah Al-Monawarah 539179 3319 6270 921 86646 23067 156400 3713 96204 83764 67155 11720 المدينة المنورة

Al-Qaseem 405094 1418 3971 1807 63563 30939 124939 3325 64578 59997 40847 9710 ــم ــ ــ ــ القصي

Eastern Region 1286729 2532 8875 8512 209568 76631 441112 11601 216341 180283 102920 28354 ــة ــ الشــرقيـ

Aseer 672962 914 5650 737 86731 33821 226340 6856 110820 106470 78031 16592 ــير ــ ــ ــ ــ عسـ

Tabouk 284749 237 3149 690 33437 13454 102069 2371 49910 48549 25009 5874 ــوك ــ ــ ــ ــ تب

Hail 210649 254 1515 381 34316 12441 68669 877 33605 29626 22118 6847 ــائـل ــ ــ ــ ح

Northern Borders 111428 146 549 231 17344 5484 41109 431 14391 16692 12321 2730 الحدود الشمالية

Jazan 488613 0 837 2520 65197 27811 137724 4760 81275 80878 65440 22171 ــازان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ج

Najran 166577 173 572 377 22262 13857 53244 2133 27224 24756 16639 5340 ــران ــ ــ ــ نجـ

Al-Baha 149361 282 885 253 31134 8921 46893 1688 20527 19522 14510 4746 ــة ــ ــ البـاحـ

Al-Jouf 142694 642 247 394 25269 8825 48865 1129 20864 21250 11577 3632 ــوف ــ ــ ــ الجـ

Total 8208794 28044 81625 27414 1441021 479474 2614179 78726 1315933 1162159 780509 199710 ــلة ــ ــ الجمــ

  Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo r  Stat ist ics صاء  إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م ال

تعليمية حالة ال منطقة وال ذكور ) 10 سنوات فأكثر (  حسب ال سعوديون ال سكان ال ال

Saudi Male Population ( 10 years and over ) by Administative Area and Educational Status

Administative Area

Educational Status                                                                                    تعليمية ة ال حال ال

منطقة  ال

ة اإلداري
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Table ( 7-2 ) جدول ) 2-7(

جملة ال ة تورا دك ير ست اج م لوم عالي دب عة جام ال
لوم  دب

عة جام دون ال

ة ثانوي ال

ها عادل ا ي أو م

لوم دون  دب

ثانوي ال
متوسطة ال ية تدائ االب كتب قرأ وي ي ي أم

Total Ph. D. Master
Higher 

Dip loma
Bachelo rs

Pre-Univ. 

Dip loma  

Secondary/

Equivalent

Pre-

Secondary. 

Dip loma  

Inter-

mediate
Primary

Read& 

Write
llIiterate

Al-Riyadh 1756886 1879 11724 427 309485 43191 493838 9346 260585 272160 249958 104293 ــاض ــ ــ الـري

Makkah Al-Mokarramah 1797501 5648 12248 3888 374843 41013 468158 8251 262170 246000 249762 125520 مكــة المكـرمـة

Al-Madinah Al-Monawarah 533593 322 1954 229 95534 12271 109920 2716 80093 88479 105841 36234 المدينة المنورة

Al-Qaseem 392839 315 499 0 67670 13638 87328 2077 52623 63528 79213 25948 ــم ــ ــ ــ القصي

Eastern Region 1183245 352 5346 1025 204845 40037 363307 6409 175412 164029 150420 72063 ــة ــ الشــرقيـ

Aseer 700178 0 1022 0 96217 15822 164755 5644 96614 127935 133272 58897 ــير ــ ــ ــ ــ عسـ

Tabouk 266596 137 836 371 48806 9032 61292 1128 36547 46484 37315 24648 ــوك ــ ــ ــ ــ تب

Hail 216471 0 588 156 30970 4995 52170 684 30704 32984 37286 25934 ــائـل ــ ــ ــ ح

Northern Borders 110732 0 160 184 22690 4177 24958 102 16005 16705 19158 6593 الحدود الشمالية

Jazan 479030 70 484 990 68266 20394 90693 3969 66844 71768 81796 73756 ــازان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ج

Najran 164868 102 102 0 14687 6988 36037 1844 27024 27493 28096 22495 ــران ــ ــ ــ نجـ

Al-Baha 164844 0 903 156 33447 2677 36910 598 19817 18196 28742 23398 ــة ــ ــ البـاحـ

Al-Jouf 136535 0 206 0 29937 5828 30482 473 20074 19837 19825 9873 ــوف ــ ــ ــ الجـ

Total 7903318 8825 36072 7426 1397397 220063 2019848 43241 1144512 1195598 1220684 609652 ــلة ــ ــ الجمــ

  Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo r  Stat ist ics صاء  إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م ال

تعليمية حالة ال منطقة وال اث )10 سنوات فأكثر (  حسب ال سعوديون اإلن سكان ال ال

  Saudi Female Population (10 years and over ) by Administative Area and Educational Status

Administative Area

Educational Status                                                                                    تعليمية ة ال حال ال

منطقة  ال

ة اإلداري
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  Table ( 8  ) جدول ) 8(

جملة ال ة تورا دك ير ست اج م لوم عالي دب عة جام ال
لوم  دب

عة جام دون ال

ة ثانوي ال

ها عادل ا ي أو م

لوم دون  دب

ثانوي ال
متوسطة ال ية تدائ االب كتب قرأ وي ي ي أم

Total Ph. D. Master
Higher 

Dip loma
Bachelo rs

Pre-Univ. 

Dip loma  

Secondary/

Equivalent

Pre-

Secondary. 

Dip loma  

Inte rme diate Primary Read&Write Illiterate

 10 - 14 1884540 0 0 0 0 0 4619 165 7114 1023978 840871 7793 14 - 10

 15 - 19 1790895 0 0 0 789 5240 431866 10068 1141501 168952 22141 10338 19 -15 

20 -24 2019006 0 670 2161 230596 81822 1447536 11819 164931 50917 21702 6852 24 -20

25 - 29 1938330 1715 20162 7219 716468 159872 780088 17443 124782 66768 36663 7150 29 -25

30 - 34 1749111 3872 31015 7384 595929 134047 641815 18586 167277 92853 45374 10959 34 -30 

35 - 39 1528991 4026 23275 7281 488887 104678 484857 14951 176210 126038 83305 15483 39 -35 

40- 44 1285260 7029 15042 5658 340460 77219 328614 9050 187629 179544 108845 26170 44 -40 

54 - 49 1070746 6509 9982 1384 206127 51039 234676 11504 177052 168728 151215 52530 49 -45 

50 - 54 853700 3363 6211 2133 121017 34338 141417 11728 132719 155574 153434 91766 54 - 50

55 - 59 656601 5889 3502 1515 66633 24525 75096 5457 88535 125378 159796 100275 59 - 55 

60 - 64 479864 1796 4593 0 39151 13418 36049 5090 45755 87363 120014 126635 64 - 60 

65+ 855068 2670 3245 105 32361 13339 27394 6106 46940 111664 257833 353411 65  فأكثر

Total 16112112 36869 117697 34840 2838418 699537 4634027 121967 2460445 2357757 2001193 809362 جملــة ال

  Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo r  Stat ist ics صاء  إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م ال

تعليمية حالة ال عمر وال سعوديون حسب فئات ال سكان ال ال

Saudi Population by Age Groups and Educational Status   

Age Groups

Educational Status                                                                                                                                             تعليمية ة ال حال ال

عمر ئات ال ف
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  Table (8 -1) جدول ) 1-8 (

جملة ال ة تورا دك ير ست اج م لوم عالي دب عة جام ال
لوم  دب

عة جام دون ال

ة ثانوي ال

ها عادل ا ي أو م

لوم دون  دب

ثانوي ال
متوسطة ال ية تدائ االب كتب قرأ وي ي ي أم

Total Ph. D. Master
Higher 

Dip loma
Bachelo rs

Pre-Univ. 

Dip loma  

Secondary/

Equivalent

Pre-

Secondary. 

Dip loma  

Inte rme diate Primary Read&Write Illiterate

 10 - 14 955163 0 0 0 0 0 2663 42 2382 523942 422752 3382 14 - 10

 15 - 19 911135 0 0 0 205 3076 206092 5888 604869 76782 9976 4247 19 -15 

20 -24 1054240 0 590 1882 87633 56139 784770 8201 90201 15060 6471 3293 24 -20

25 - 29 979843 1104 9989 4628 320296 119340 426865 12499 52356 20627 9906 2233 29 -25

30 - 34 882455 3203 18099 5632 275891 96013 344738 12154 79211 34479 9914 3121 34 -30 

35 - 39 773848 2082 16828 6699 250930 66218 270526 8195 79725 52519 16095 4031 39 -35 

40- 44 654899 5583 12752 4139 187504 43934 218468 2957 92932 71975 12719 1936 44 -40 

54 - 49 550296 4660 7310 1110 130502 32047 158491 6073 97806 74738 31074 6485 49 -45 

50 - 54 438967 1990 4717 1704 80544 23477 95256 8569 85393 81377 40819 15121 54 - 50

55 - 59 342257 5486 3502 1515 47962 16634 53322 4160 58024 78126 52454 21072 59 - 55 

60 - 64 247969 1796 4593 0 32336 10338 29695 3882 35323 57555 47634 24817 64 - 60 

65+ 417722 2140 3245 105 27218 12258 23293 6106 37711 74979 120695 109972 65  فأكثر

Total 8208794 28044 81625 27414 1441021 479474 2614179 78726 1315933 1162159 780509 199710 جملــة ال

  Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo r  Stat ist ics صاء  إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م ال

تعليمية حالة ال عمر وال ذكور حسب فئات ال سعوديون ال سكان ال ال

 Saudi Male Population by Age Groups and Educational Status  

Age Groups

Educational Status                                                                                                                                            تعليمية ة ال حال ال

عمر فئات ال
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  Table (8 -2) جدول )2-8(

جملة ال ة تورا دك ير ست اج م لوم عالي دب عة جام ال
لوم  دب

عة جام دون ال

ة ثانوي ال

ها عادل ا ي أو م

لوم دون  دب

ثانوي ال
متوسطة ال ية تدائ االب كتب قرأ وي ي ي أم

Total Ph. D. Master
Higher 

Dip loma
Bachelo rs

Pre-Univ. 

Dip loma  

Secondary/

Equivalent

Pre-

Secondary. 

Dip loma  

Inte rme diate Primary Read&Write Illiterate

 10 - 14 929377 0 0 0 0 0 1956 123 4732 500036 418119 4411 14 - 10

 15 - 19 879760 0 0 0 584 2164 225774 4180 536632 92170 12165 6091 19 -15 

20 -24 964766 0 80 279 142963 25683 662766 3618 74730 35857 15231 3559 24 -20

25 - 29 958487 611 10173 2591 396172 40532 353223 4944 72426 46141 26757 4917 29 -25

30 - 34 866656 669 12916 1752 320038 38034 297077 6432 88066 58374 35460 7838 34 -30 

35 - 39 755143 1944 6447 582 237957 38460 214331 6756 96485 73519 67210 11452 39 -35 

40- 44 630361 1446 2290 1519 152956 33285 110146 6093 94697 107569 96126 24234 44 -40 

54 - 49 520450 1849 2672 274 75625 18992 76185 5431 79246 93990 120141 46045 49 -45 

50 - 54 414733 1373 1494 429 40473 10861 46161 3159 47326 74197 112615 76645 54 - 50

55 - 59 314344 403 0 0 18671 7891 21774 1297 30511 47252 107342 79203 59 - 55 

60 - 64 231895 0 0 0 6815 3080 6354 1208 10432 29808 72380 101818 64 - 60 

65+ 437346 530 0 0 5143 1081 4101 0 9229 36685 137138 243439 65  فأكثر

Total 7903318 8825 36072 7426 1397397 220063 2019848 43241 1144512 1195598 1220684 609652 جملــة ال

  Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo r  Stat ist ics صاء  إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م ال

تعليمية حالة ال عمر وال اث حسب فئات ال سعوديون اإلن سكان ال ال

Saudi Female Population by Age Groups and Educational Status  

Age Groups

Educational Status                                                                                                                                             تعليمية ة ال حال ال

عمر فئات ال
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 Table (9) جدول )9(

ر  ي ملة غ ج

ملتحقين ال
رى أخ

بة في  رغ

ر ي تأخ ال

صعوبة 

ى  وصول إل ال

سة مدر ال

قبول دم ال ع رسوب كرار ال ت
زواج أو   ال

حمل ال

مرض  أو  ال

اقة اإلع

دة  ساع م

سرة األ
عمل ال

Total non-

enro lled
Other

Desire to  

delay

Diff icult  

access  to  

schoo l

Non-

acceptance

Repeated 

failure

Marr iage 

and 

p regnancy

Illness  o r  

disab ility

Family 

Ass istance

Labor o r  

Work

Al-Riyadh 279794 19684 26017 3656 37909 2348 26576 10714 48335 104555 ــاض ــ ــ الـري

Makkah Al-Mokarramah 267058 27951 14116 2336 45353 4358 38922 12969 38042 83011 مكــة المكـرمـة

Al-Madinah Al-Monawarah 84705 4426 4740 3935 22840 1153 14276 3096 11767 18472 المدينة المنورة

Al-Qaseem 55432 7331 5360 2274 6956 1512 5774 2872 8023 15330 ــم ــ ــ ــ القصي

Eastern Region 251913 23285 8676 794 43700 4798 44884 9336 17683 98757 ــة ــ الشــرقيـ

Aseer 115747 7591 9636 3322 14486 2365 16752 4502 26649 30444 ــير ــ ــ ــ ــ عسـ

Tabouk 48850 3322 5074 1531 8554 1054 6253 1444 6884 14734 ــوك ــ ــ ــ ــ تب

Hail 34955 2931 4296 361 4750 249 4288 1720 6025 10335 ــائـل ــ ــ ــ ح

Northern Borders 20938 2865 2097 223 4094 561 3069 622 2781 4626 الحدود الشمالية

Jazan 89456 9563 7726 5848 7939 1164 11730 3923 23468 18095 ــازان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ج

Najran 33842 6825 1912 3762 2331 776 5343 1097 5658 6138 ــران ــ ــ ــ نجـ

Al-Baha 20441 3814 1357 181 2667 235 5400 1004 1859 3924 ــة ــ ــ البـاحـ

Al-Jouf 26124 2041 3722 0 2372 198 4178 481 6289 6843 ــوف ــ ــ ــ الجـ

Total 1329255 121629 94729 28223 203951 20771 187445 53780 203463 415264 جملــة ال

  Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo r  Stat ist ics  

تحاق منطقة وسبب عدم اإلل ملتحقين حسب ال سعوديون )6 إلى 24 سنة( غير ال سكان ال ال

Saudi population (6 to 24 years old) not entrolled by Administative Area and Reason for non-enrollment

Administative

 Area

Reason for non-enrollment                                                                      تحاق إلل سبب عدم ال

منطقة  ال

ة اإلداري

صاء إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م ال
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 Table ( 9-1 ) جدول ) 1-9 (

ر  ي ملة غ ج

ملتحقين ال
رى أخ

بة في  رغ

ر ي تأخ ال

صعوبة 

ى  وصول إل ال

سة مدر ال

قبول دم ال ع رسوب كرار ال ت
زواج أو   ال

حمل ال

مرض  أو  ال

اقة اإلع

دة  ساع م

سرة األ
عمل ال

Total non-

enro lled
Other

Desire to  

delay

Diff icult  

access  to  

schoo l

Non-

acceptance

Repeated 

failure

Marr iage 

and 

p regnancy

Illness  o r  

disab ility

Family 

Ass istance

Labor o r  

Work

Al-Riyadh 146313 8621 7774 1624 20305 620 534 5041 13170 88624 ــاض ــ ــ الـري

Makkah Al-Mokarramah 137497 13657 5510 389 27642 2805 0 4956 10837 71701 مكــة المكـرمـة

Al-Madinah Al-Monawarah 40498 2026 2359 1683 10154 825 103 1313 4782 17253 المدينة المنورة

Al-Qaseem 28416 3530 2065 135 3796 878 0 1520 3986 12506 ــم ــ ــ ــ القصي

Eastern Region 139050 12267 4485 0 21084 3570 95 4466 5299 87784 ــة ــ الشــرقيـ

Aseer 57166 3168 4707 864 7954 749 0 2248 9546 27930 ــير ــ ــ ــ ــ عسـ

Tabouk 25239 1368 2078 628 4280 825 0 558 3271 12231 ــوك ــ ــ ــ ــ تب

Hail 19525 1903 1687 0 3200 249 103 852 2331 9200 ــائـل ــ ــ ــ ح

Northern Borders 11908 1673 1028 54 2770 293 0 528 1233 4329 الحدود الشمالية

Jazan 45904 5923 4346 1818 5041 504 0 1627 10346 16299 ــازان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ج

Najran 14895 3500 936 1030 1071 203 0 757 1881 5517 ــران ــ ــ ــ نجـ

Al-Baha 8639 1804 493 24 1605 113 0 685 545 3370 ــة ــ ــ البـاحـ

Al-Jouf 14968 1371 1741 0 1641 43 0 162 3995 6015 ــوف ــ ــ ــ الجـ

Total 690018 60811 39209 8249 110543 11677 835 24713 71222 362759 جملــة ال

تحاق منطقة وسبب عدم اإلل ملتحقين حسب ال ذكور )6 إلى 24 سنة( غير ال سعوديون ال سكان ال ال

Saudi Male population (6 to 24 years old) not entrolled by Administative Area and Reason for non-enrollment

Administative

 Area

Reason for non-enrollment                                                                      تحاق إلل سبب عدم ال

منطقة  ال

ة اإلداري

  Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo r  Stat ist ics صاء  إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م ال
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 Table ( 9-2 ) جدول ) 2-9 (

ر  ي ملة غ ج

ملتحقين ال
رى أخ

بة في  رغ

ر ي تأخ ال

صعوبة 

ى  وصول إل ال

سة مدر ال

قبول دم ال ع رسوب كرار ال ت
زواج أو   ال

حمل ال

مرض  أو  ال

اقة اإلع

دة  ساع م

سرة األ
عمل ال

Total non-

enro lled
Other

Desire to  

delay

Diff icult  

access  to  

schoo l

Non-

acceptance

Repeated 

failure

Marr iage 

and 

p regnancy

Illness  o r  

disab ility

Family 

Ass istance

Labor o r  

Work

Al-Riyadh 133481 11063 18243 2032 17604 1728 26042 5673 35165 15931 ــاض ــ ــ الـري

Makkah Al-Mokarramah 129561 14294 8606 1947 17711 1553 38922 8013 27205 11310 مكــة المكـرمـة

Al-Madinah Al-Monawarah 44207 2400 2381 2252 12686 328 14173 1783 6985 1219 المدينة المنورة

Al-Qaseem 27016 3801 3295 2139 3160 634 5774 1352 4037 2824 ــم ــ ــ ــ القصي

Eastern Region 112863 11018 4191 794 22616 1228 44789 4870 12384 10973 ــة ــ الشــرقيـ

Aseer 58581 4423 4929 2458 6532 1616 16752 2254 17103 2514 ــير ــ ــ ــ ــ عسـ

Tabouk 23611 1954 2996 903 4274 229 6253 886 3613 2503 ــوك ــ ــ ــ ــ تب

Hail 15430 1028 2609 361 1550 0 4185 868 3694 1135 ــائـل ــ ــ ــ ح

Northern Borders 9030 1192 1069 169 1324 268 3069 94 1548 297 الحدود الشمالية

Jazan 43552 3640 3380 4030 2898 660 11730 2296 13122 1796 ــازان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ج

Najran 18947 3325 976 2732 1260 573 5343 340 3777 621 ــران ــ ــ ــ نجـ

Al-Baha 11802 2010 864 157 1062 122 5400 319 1314 554 ــة ــ ــ البـاحـ

Al-Jouf 11156 670 1981 0 731 155 4178 319 2294 828 ــوف ــ ــ ــ الجـ

Total 639237 60818 55520 19974 93408 9094 186610 29067 132241 52505 جملــة ال

صاء إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م ال

تحاق منطقة وسبب عدم اإلل ملتحقين حسب ال اث )6 إلى 24 سنة( غير ال سعوديون االن سكان ال ال

Saudi Female population (6 to 24 years old) not entrolled by Administative Area and Reason for non-enrollment

Administative

 Area

Reason for non-enrollment                                                                      تحاق إلل سبب عدم ال

منطقة  ال

ة اإلداري

  Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo r  Stat ist ics  
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  Table ( 10 ) جدول )10(

جملة ال ة تورا دك ير ست اج م لوم عالي دب عة جام ال
لوم  دب

عة جام دون ال

ة ثانوي ال

ها عادل ا ي أو م

لوم دون  دب

ثانوي ال
متوسطة ال ية تدائ االب فال اض أط ري ضانة ح

Total P h.  D. Mas te r
Highe r 

Diploma
Bache lors

P re -Univ .  

Diploma  

Se condary /

Equivale nt

P re -

Se condary .  

Diploma  

Inte rme dia te P rimary Kinde rga rte n Daycare 

 Public 5835501 2710 15651 2701 1172771 97293 1072277 11329 1110672 2224443 118765 6889  حكومي

Private 556958 1029 1580 873 59883 6203 118000 477 56245 176807 122260 13601  أهلي

International 16124 357 469 0 3266 222 1545 0 1016 7334 784 1131  أجنبي

Other 3545 0 389 0 1008 0 190 0 0 652 1008 298 أخرى

Total 6412128 4096 18089 3574 1236928 103718 1192012 11806 1167933 2409236 242817 21919 جملــة ال

تعليم طاع ال سية وق درا مرحلة ال ملتحقين حسب ال سعوديون ) 3 سنوات فأكثر ( ال سكان ال  ال

Saudi Population (3 Years and Over) Enrolled by School level and Sector of Education  

Sector of 

Education

  School level                                                                                                                      سية درا لة ال مرح  ال

تعليم قطاع ال

صاء إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo  ال r  Stat ist ics  
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  Table (10-1) جدول ) 1-10 (

جملة ال ة تورا دك ير ست اج م لوم عالي دب عة جام ال
لوم  دب

عة جام دون ال

ة ثانوي ال

ها عادل ا ي أو م

لوم دون  دب

ثانوي ال
متوسطة ال ية تدائ االب فال اض أط ري ضانة ح

Total P h.  D. Mas te r
Highe r 

Diploma
Bache lors

P re -Univ .  

Diploma  

Se condary /

Equivale nt

P re -

Se condary .  

Diploma  

Inte rme dia te P rimary Kinde rga rte n Daycare  

 Public 2923702 1679 8764 2514 536758 83013 558482 8098 555857 1110515 55479 2543  حكومي

Private 334341 657 921 483 33725 4396 81322 477 35360 105380 66069 5551  أهلي

International 10135 0 469 0 2143 222 1193 0 348 5030 114 616  أجنبي

Other 1310 0 389 0 484 0 0 0 0 157 280 0 أخرى

Total 3269488 2336 10543 2997 573110 87631 640997 8575 591565 1221082 121942 8710 جملــة ال

تعليم طاع ال سية وق درا مرحلة ال ملتحقين حسب ال ذكور ) 3 سنوات فأكثر ( ال سعوديون ال سكان ال ال

Saudi Male Population (3 Years and Over) Enrolled by School level and Sector of Education

Sector of 

Education

  School level                                                                                                                      سية درا لة ال مرح  ال

تعليم قطاع ال

صاء إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo  ال r  Stat ist ics  
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  Table (10-2) جدول )2-10(

جملة ال ة تورا دك ير ست اج م لوم عالي دب عة جام ال
لوم  دب

عة جام دون ال

ة ثانوي ال

ها عادل ا ي أو م

لوم دون  دب

ثانوي ال
متوسطة ال ية تدائ االب فال اض أط ري ضانة ح

Total P h.  D. Mas te r
Highe r 

Diploma
Bache lors

P re -Univ .  

Diploma  

Se condary /

Equivale nt

P re -

Se condary .  

Diploma  

Inte rme dia te P rimary Kinde rga rte n Daycare  

 Public 2911799 1031 6887 187 636013 14280 513795 3231 554815 1113928 63286 4346  حكومي

Private 222617 372 659 390 26158 1807 36678 0 20885 71427 56191 8050  أهلي

International 5989 357 0 0 1123 0 352 0 668 2304 670 515  أجنبي

Other 2235 0 0 0 524 0 190 0 0 495 728 298 أخرى

Total 3142640 1760 7546 577 663818 16087 551015 3231 576368 1188154 120875 13209 جملــة ال

تعليم طاع ال سية وق درا مرحلة ال ملتحقين حسب ال اث ) 3 سنوات فأكثر ( ال سعوديون اإلن سكان ال ال

Saudi Female Population (3 Years and Over) Enrolled by School level and Sector of Education

Sector of 

Education

  School level                                                                                                                      سية درا لة ال مرح  ال

تعليم قطاع ال

صاء إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo  ال r  Stat ist ics  
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Table ( 12 ) جدول ) 12 (

رى دروس أخ عمل ب بال دري ت رفي مرن ح ت اسب هني/ ح م بية ن غة أج ل ية حو األم م

Total Other lessons Work tr ining
Acraft ing 

exercise
Technical Language Arts

illiteracy 

eradicat ion

Al-Riyadh 152754 14311 78314 2158 34733 21986 1252 ــاض ــ ــ الـري

Makkah Al-Mokarramah 277551 15070 179770 5290 55959 18642 2820 مكــة المكـرمـة

Al-Madinah Al-Monawarah 49320 5108 30612 2215 7488 3897 0 المدينة المنورة

Al-Qaseem 32400 2776 25033 78 3043 1006 464 ــم ــ ــ ــ القصي

Eastern Region 145499 9496 87856 5854 25754 16539 0 ــة ــ الشــرقيـ

Aseer 42461 4790 18471 453 13692 5055 0 ــير ــ ــ ــ ــ عسـ

Tabouk 13736 972 7502 716 3139 1407 0 ــوك ــ ــ ــ ــ تب

Hail 7081 409 3693 323 1434 644 578 ــائـل ــ ــ ــ ح

Northern Borders 3857 384 2172 0 941 332 28 الحدود الشمالية

Jazan 46334 4531 29962 975 8793 1422 651 ــازان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ج

Najran 6714 456 4725 0 1000 533 0 ــران ــ ــ ــ نجـ

Al-Baha 16714 1322 10981 173 2692 1546 0 ــة ــ ــ البـاحـ

Al-Jouf 5051 133 3021 477 1360 60 0 ــوف ــ ــ ــ الجـ

Total 799472 59758 482112 18712 160028 73069 5793 ــلة ــ ــ الجمــ

  Source :  Education and Training Surve y  20 17 _Ge ne ral Authority  for S tatis tics صاء  إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م ال

ب تدري سب موضوع ال ماضية ح نى عشر شهرا ال الل االث ب خ تدري ثر( في ال ون )10 سنوات فأك سعودي سكان ال ات ال عدد مشارك

Administative

 Area

جملة ال

Subject of training                                                             ب تدري موضوع ال

ة منطقة اإلداري ال
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Table (12-1 ) جدول )1-12 (

رى دروس أخ عمل ب بال دري ت رفي مرن ح ت اسب هني/ ح م بية ن غة أج ل ية حو األم م

Total Other lessons Work tr ining
Acraft ing 

exercise
Technical Language Arts

illiteracy 

eradicat ion

Al-Riyadh 103908 9034 58968 1269 21172 12586 879 ــاض ــ ــ الـري

Makkah Al-Mokarramah 207601 10276 144303 3006 37887 11845 284 مكــة المكـرمـة

Al-Madinah Al-Monawarah 37802 3397 25280 687 5951 2487 0 المدينة المنورة

Al-Qaseem 25322 1256 20699 78 2327 728 234 ــم ــ ــ ــ القصي

Eastern Region 112557 4732 73695 3712 18601 11817 0 ــة ــ الشــرقيـ

Aseer 30995 2864 15198 453 9377 3103 0 ــير ــ ــ ــ ــ عسـ

Tabouk 8592 741 5254 435 1744 418 0 ــوك ــ ــ ــ ــ تب

Hail 4626 263 2840 0 961 562 0 ــائـل ــ ــ ــ ح

Northern Borders 3194 297 1939 0 658 272 28 الحدود الشمالية

Jazan 31200 2330 21391 928 5427 797 327 ــازان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ج

Najran 5191 288 4056 0 706 141 0 ــران ــ ــ ــ نجـ

Al-Baha 12298 872 8105 143 2171 1007 0 ــة ــ ــ البـاحـ

Al-Jouf 3626 60 2263 375 868 60 0 ــوف ــ ــ ــ الجـ

Total 586912 36410 383991 11086 107850 45823 1752 ــلة ــ ــ الجمــ

  Source :  Education and Training Surve y  20 17 _Ge ne ral Authority  for S tatis tics صاء  إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م ال

تدريب وضوع ال ماضية حسب م نى عشر شهرا ال الل االث تدريب خ ي ال أكثر( ف ور )10 سنوات ف ذك ون ال سعودي سكان ال عدد مشاركات ال

Administative

 Area

جملة ال

Subject of training                                                             ب تدري موضوع ال

ة منطقة اإلداري ال



  2017مسح التعليم والتدريب                                                                                 المسوح 

  66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table (12-2 ) جدول ) 2-12(

رى دروس أخ عمل ب بال دري ت رفي مرن ح ت اسب هني/ ح م بية ن غة أج ل ية حو األم م

Total Other lessons Work tr ining
Acraft ing 

exercise
Technical Language Arts

illiteracy 

eradicat ion

Al-Riyadh 48846 5277 19346 889 13561 9400 373 ــاض ــ ــ الـري

Makkah Al-Mokarramah 69950 4794 35467 2284 18072 6797 2536 مكــة المكـرمـة

Al-Madinah Al-Monawarah 11518 1711 5332 1528 1537 1410 0 المدينة المنورة

Al-Qaseem 7078 1520 4334 0 716 278 230 ــم ــ ــ ــ القصي

Eastern Region 32942 4764 14161 2142 7153 4722 0 ــة ــ الشــرقيـ

Aseer 11466 1926 3273 0 4315 1952 0 ــير ــ ــ ــ ــ عسـ

Tabouk 5144 231 2248 281 1395 989 0 ــوك ــ ــ ــ ــ تب

Hail 2455 146 853 323 473 82 578 ــائـل ــ ــ ــ ح

Northern Borders 663 87 233 0 283 60 0 الحدود الشمالية

Jazan 15134 2201 8571 47 3366 625 324 ــازان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ج

Najran 1523 168 669 0 294 392 0 ــران ــ ــ ــ نجـ

Al-Baha 4416 450 2876 30 521 539 0 ــة ــ ــ البـاحـ

Al-Jouf 1425 73 758 102 492 0 0 ــوف ــ ــ ــ الجـ

Total 212560 23348 98121 7626 52178 27246 4041 ــلة ــ ــ الجمــ

  Source :  Education and Training Surve y  20 17 _Ge ne ral Authority  for S tatis tics صاء  إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م ال

تدريب وضوع ال ماضية حسب م نى عشر شهرا ال الل االث تدريب خ ي ال أكثر( ف اث )10 سنوات ف ون اإلن سعودي سكان ال عدد مشاركات ال

Administative

 Area

جملة ال

Subject of training                                                            ب تدري موضوع ال

ة منطقة اإلداري ال
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Table (13) جدول )13(

رى أخ ية دن اضة ب ري ية ل شكي نون ت ف لغة نون ال ف تكار اب ية تقن اضيات ري لوم ع

Total Other Gymnast ics Fine Arts Language  Arts Innovation Technical Mathematics
illiteracy 

eradicat ion

Al-Riyadh 327041 9381 90891 83146 30354 17453 41364 37758 16694 ــاض ــ الـريــ

Makkah Al-Mokarramah 648108 23541 191773 189396 44285 25945 85911 50067 37190 مكــة المكـرمـة

Al-Madinah Al-Monawarah 98675 10264 27975 27012 8985 4460 11347 4375 4257 المدينة المنورة

Al-Qaseem 45452 1662 13971 12864 5625 2218 5469 2985 658 ــم ــ ــ ــ القصي

Eastern Region 186874 15693 48174 48943 13885 5787 23924 23204 7264 ــة ــ الشــرقيـ

Aseer 80247 2111 26638 18629 6859 3454 8352 8449 5755 ــير ــ ــ ــ ــ عسـ

Tabouk 19708 507 5649 6436 2293 346 1398 1969 1110 ــوك ــ ــ ــ ــ تب

Hail 18984 1477 10269 3791 376 553 1565 598 355 ــاـئل ــ ــ حــ

Northern Borders 11375 538 4577 2738 534 674 1631 536 147 الحدود الشمالية

Jazan 49462 2075 16418 12718 4021 1804 2717 5611 4098 ــازان ــ ــ ــ ــ ــ جــ

Najran 13207 113 4415 5547 1006 207 411 778 730 ــران ــ ــ ــ نجـ

Al-Baha 24601 1499 6738 5511 2697 1220 2847 2812 1277 ــة ــ ــ البـاحـ

Al-Jouf 7285 142 3127 1360 397 132 355 1078 694 ــوف ــ ــ ــ الجـ

Total 1531019 69003 450615 418091 121317 64253 187291 140220 80229 ــلة ــ ــ الجمــ

صاء إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م ال

موهبة  جال ال منطقة وم موهوبون )3-30 سنة( حسب ال سعوديون ال سكان ال ال

Talented Saudi population (3-30 years) by Administative Area and Field of talent 

Administative

Area

جملة ال

Field of talent                                                                                           بة موه مجال ال

ة منطقة اإلداري ال

  Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo r  Stat ist ics  
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Table ( 13-1 ) جدول ) 1-13 (

رى أخ ية دن اضة ب ري ية ل شكي نون ت ف لغة نون ال ف تكار اب ية تقن اضيات ري لوم ع

Total Other Gymnast ics Fine Arts Language  Arts Innovation Technical Mathematics
illiteracy 

eradicat ion

Al-Riyadh 182155 5154 87854 16075 13044 8085 25312 21759 4872 ــاض ــ الـريــ

Makkah Al-Mokarramah 351344 8564 189558 25768 20844 11541 56712 23005 15352 مكــة المكـرمـة

Al-Madinah Al-Monawarah 53085 3306 27587 3295 3186 3140 7239 2272 3060 المدينة المنورة

Al-Qaseem 24318 802 13971 1726 2151 1118 3228 853 469 ــم ــ ــ ــ القصي

Eastern Region 109809 7833 47978 11494 4518 3476 16984 14635 2891 ــة ــ الشــرقيـ

Aseer 46415 1344 25499 3485 4024 1562 5001 3649 1851 ــير ــ ــ ــ ــ عسـ

Tabouk 10432 209 5557 1109 1094 170 1039 869 385 ــوك ــ ــ ــ ــ تب

Hail 13376 294 10149 875 157 299 1133 469 0 ــاـئل ــ ــ حــ

Northern Borders 6587 203 4541 125 209 338 917 152 102 الحدود الشمالية

Jazan 30967 1044 16237 2481 1765 1191 2510 3242 2497 ــازان ــ ــ ــ ــ ــ جــ

Najran 6729 55 4357 892 163 149 411 452 250 ــران ــ ــ ــ نجـ

Al-Baha 15342 809 6713 1273 952 902 2235 1751 707 ــة ــ ــ البـاحـ

Al-Jouf 4889 142 3025 187 106 88 355 511 475 ــوف ــ ــ ــ الجـ

Total 855448 29759 443026 68785 52213 32059 123076 73619 32911 ــلة ــ ــ الجمــ

صاء إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م ال

موهبة  جال ال منطقة وم ذكور )3-30 سنة( حسب ال موهوبون ال سعوديون ال سكان ال ال

Talented Saudi Male population (3-30 years) by Administative Area and Field of talent

Administative

Area

جملة ال

Field of talent                                                                                            بة موه مجال ال

ة منطقة اإلداري ال

  Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo r  Stat ist ics  
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Table ( 13-2 ) جدول ) 2-13(

رى أخ ية دن اضة ب ري ية ل شكي نون ت ف لغة نون ال ف تكار اب ية تقن اضيات ري لوم ع

Total Other Gymnast ics Fine Arts Language  Arts Innovation Technical Mathematics
illiteracy 

eradicat ion

Al-Riyadh 144886 4227 3037 67071 17310 9368 16052 15999 11822 ــاض ــ الـريــ

Makkah Al-Mokarramah 296764 14977 2215 163628 23441 14404 29199 27062 21838 مكــة المكـرمـة

Al-Madinah Al-Monawarah 45590 6958 388 23717 5799 1320 4108 2103 1197 المدينة المنورة

Al-Qaseem 21134 860 0 11138 3474 1100 2241 2132 189 ــم ــ ــ ــ القصي

Eastern Region 77065 7860 196 37449 9367 2311 6940 8569 4373 ــة ــ الشــرقيـ

Aseer 33832 767 1139 15144 2835 1892 3351 4800 3904 ــير ــ ــ ــ ــ عسـ

Tabouk 9276 298 92 5327 1199 176 359 1100 725 ــوك ــ ــ ــ ــ تب

Hail 5608 1183 120 2916 219 254 432 129 355 ــاـئل ــ ــ حــ

Northern Borders 4788 335 36 2613 325 336 714 384 45 الحدود الشمالية

Jazan 18495 1031 181 10237 2256 613 207 2369 1601 ــازان ــ ــ ــ ــ ــ جــ

Najran 6478 58 58 4655 843 58 0 326 480 ــران ــ ــ ــ نجـ

Al-Baha 9259 690 25 4238 1745 318 612 1061 570 ــة ــ ــ البـاحـ

Al-Jouf 2396 0 102 1173 291 44 0 567 219 ــوف ــ ــ ــ الجـ

Total 675571 39244 7589 349306 69104 32194 64215 66601 47318 ــلة ــ ــ الجمــ

صاء إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م ال

موهبة جال ال منطقة وم اث )3-30 سنة( حسب ال موهوبون اإلن سعوديون ال سكان ال ال

Talented Saudi Female population (3-30 years) by Administative Area Field of talent

Administative

Area

جملة ال

Field of talent                                                                                            بة موه مجال ال

ة منطقة اإلداري ال

  Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo r  Stat ist ics  
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Table ( 14 ) جدول ) 14 (

د  وج الي

سائل و

عاب  ال

مية تعلي
بة كت م جالت م صحف سجيالت ت وال ج

يديو/  ف

دي في دي
لفزيون ت ت ترن ان اسب ح

Othe r
Educational 

 game s
L ibrary Magaz ine s Ne ws p a p e rs Re cordings Mobile Video /  DVD TV Inte rne t Compute r

Al-Riyadh 39114 167895 151290 43542 71217 55350 652761 44280 492984 704052 514017 ــاض ــ الـريــ

Makkah Al-Mokarramah 41124 188508 163392 72036 96048 65412 678408 61548 500112 714564 631764 مكــة المكـرمـة

Al-Madinah Al-Monawarah 16199 62291 35070 5344 6012 5010 184034 9185 123079 189211 139946 المدينة المنورة

Al-Qaseem 710 51120 34222 14768 20306 13064 147396 12638 138166 141858 109340 ــم ــ ــ ــ القصي

Eastern Region 9702 179190 151668 89298 97416 60786 418176 74448 418176 465300 397386 ــة ــ الشــرقيـ

Aseer 1400 61950 56525 33425 42525 29925 265300 27125 249375 236950 191275 ــير ــ ــ ــ ــ عسـ

Tabouk 4704 17346 9310 4802 7840 4018 85456 6076 76146 98882 78498 ــوك ــ ــ ــ ــ تب

Hail 1872 12600 14688 7056 6552 2808 64296 8568 64080 60912 45576 ــاـئل ــ ــ حــ

Northern Borders 58 5916 2784 1769 2378 319 36134 2117 31900 33872 22649 الحدود الشمالية

Jazan 1885 41325 26245 15950 19285 20735 147175 19140 130790 130355 126730 ــازان ــ ــ ــ ــ ــ جــ

Najran 3168 12936 15840 4158 7392 3366 54120 2640 51414 53130 40062 ــران ــ ــ ــ نجـ

Al-Baha 1173 23154 17034 7038 7140 7089 59568 7191 50592 56253 49470 ــة ــ ــ البـاحـ

Al-Jouf 413 13629 5369 1475 5487 2537 53690 4189 51979 49914 38232 ــوف ــ ــ ــ الجـ

Total 121522 837860 683437 300661 389598 270419 2846514 279145 2378793 2935253 2384945 ــلة ــ ــ الجمــ

ة منطقة اإلداري تعليمية وال وسائل ال سعودية حسب استخدام ال سر ال األ

Saudi Household by use of Educational tools and Administative Area

Administative

 Area

Educational tools                                                                                                                      تعليمية وسيلة ال ال

ة منطقة اإلداري ال

  Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo r  Stat ist ics صاء  إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م ال
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Table ( 15 ) جدول ) 15 (

رى أخ سية در أدوات م سي در نقل م اصة دروس خ سية سوم درا ر

Total Other Schoo l Supp lies Schoo l transfer Pr ivate Tuit ion Tuit ion Fees

Al-Riyadh 6261.4 1295.1 1102.9 408.5 259.6 3195.3 ــاض ــ الـريــ

Makkah Al-Mokarramah 5040.8 1457.2 1068.3 393.2 155.7 1966.4 مكــة المكـرمـة

Al-Madinah Al-Monawarah 1517.3 458.5 544.6 173.9 60.0 280.3 المدينة المنورة

Al-Qaseem 995.4 468.9 282.6 77.0 34.5 132.4 ــم ــ ــ ــ القصي

Eastern Region 3871.0 1323.7 673.8 356.3 107.9 1409.3 ــة ــ الشــرقيـ

Aseer 1278.6 473.5 439.3 175.6 30.7 159.5 ــير ــ ــ ــ ــ عسـ

Tabouk 565.2 206.1 143.6 35.7 22.8 157.0 ــوك ــ ــ ــ ــ تب

Hail 285.6 141.5 94.7 16.9 8.8 23.7 ــاـئل ــ ــ حــ

Northern Borders 173.0 59.4 58.4 10.5 17.0 27.7 الحدود الشمالية

Jazan 944.6 430.8 209.7 101.2 34.2 168.8 ــازان ــ ــ ــ ــ ــ جــ

Najran 295.5 99.5 89.8 62.0 7.0 37.2 ــران ــ ــ ــ نجـ

Al-Baha 368.4 174.8 127.6 23.9 2.6 39.5 ــة ــ ــ البـاحـ

Al-Jouf 203.6 75.8 60.3 12.1 11.8 43.6 ــوف ــ ــ ــ الجـ

Total 21800.4 6664.8 4895.6 1846.8 752.6 7640.7 ــلة ــ ــ الجمــ

  Source: Education and Training Survey 2017 _General Authority fo r  Stat ist ics  

رياالت( فاق )بماليين ال وع االن ة ون منطقة اإلداري تعليم حسب ال سعودية على ال سر ال فاق األ إن

Saudi Household expenditure on education by Administative Area and Type of expenditure (by Million SAR)

Administative

Area

جملة ال

Type of expenditure فاق                                              نوع اإلن

ة منطقة اإلداري ال

صاء إلح ة ل عام ئة ال هي _ ال ب 2017  تدري تعليم وال سح ال مصدر: م ال
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