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“ المعلوماتية في التعليم”إسكوا و  



“المعلوماتية في التعليم”إسكوا و  
(االستشارات والمشروعات)  

 اليمن•
 (2001)وزارة التعليم الفني والتدريب المهني –

 العراق•
 (  2007 – 2004)مشروع اكاديميات الشبكات في الجامعات ومراكز التدريب –

 مليون دوالر 5•

 مراكز إقليمية 5•

 مركز محلي 40•

 متدرب سنويا   1000•

 مليون دوالر 4 –( 2008 – 2007)مشروع مراكز المعلوماتية للمدرسين –
 مركز تابع لوزارة التربية والتعليم للتطوير•

 محافظات 5مراكز تدريبية في  5•

 مدارس مختارة من المحافظات الخمسة 10•

 كارافانات متنقلة للمناطق الريفية في المحافظات الخمسة 5•

 المملكة العربية السعودية•
 (2007 – 2006)تقييم الواقع والتوجهات كجزء من تقرير التنمية البشرية المنوي إصداره خالل هذا العام –

 لبنان•
 - 2007)المساهمة في إعداد إستراتيجية المعلوماتية في التعليم –



  االبعاد الثالثة لدينامية التعليم والتعلم

      

           

               
         

        

     

       

      

       

           

        

       

          

      

      

         

         

           

     

      



  هيكلية قطاع التعليم
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 المدارس االبتدائية

 الجامعات

 الكليات التكنولوجية

 برنامج البكلوريوس

 المدارس المتوسطة
مراكز 

 التدريب

 المهني

 المدارس الفنية  المدارس الثانوية العامة

 الثانوية



 إستبيان التعليم العام

باإلنترنت؟ مرتبطة هي هل مشبوكة؟ الحواسيب هل للحواسيب، مختبرات لديها التي المدارس عدد 
 .إلخ... المدرسة في اإلنترنت إلى الوصول سرعة معدل مختبر، كل في الحواسيب أعداد معدل

مناطق في النسب هذه تجانس ومدى المدرسين، لعدد ونسبتها الطالب لعدد الحواسيب عدد نسبة  
 .البلد

لمحو لهم (حوافز أو/و) إجبارية تدريبية برامج توجد وهل المدرسين، لدى المعلوماتية المعرفة 
 .البلد مناطق في المدرسين معرفة تجانس ومدى المعلوماتية األمية

لهم؟ معتمدة شهادات تمنح وهل بالمعلوماتية تعنى البلد مناطق في المدرسين لتدريب مراكز توفر 

عن الوزارة المنطقة، المدرسة، مستوى على التعليمية العملية إدارة في المعلوماتية الوسائل استخدام 
 .خاصة شبكة أو االنترنت طريق

المستويات مختلف على فيها النظر إعادة ووتائر المقررات من وحصتها المعلوماتية المقررات 
 .األخرى المقررات في المعلوماتية المواضيع تواتر ومدى

مستوياتها هي وما المدارس في للمقررات التعليمية الحزم توفر. 

للقطاع الكلية الموازنة من كنسبة المعلوماتية على العام التعليم قطاع إنفاق. 

قبل ومن المدرسين قبل من المعلوماتية في واإلنجليزية العربية اللغتين استخدام وطبيعة نسبة 
  .الطالب



 إستبيان التعليم العالي

المختلفة المعلوماتية فروع في شهادات تمنح التي البلد جامعات في المتخصصة األقسام هي ما. 

األخرى للفروع بالنسبة ونسبتهم المختلفة المعلوماتية الفروع في السنوات من لعدد (الجنس حسب) والخريجين المقبولين أعداد 
 :الجامعات في

 دكتوراه/ماجستير/بكالوريوس. 

العامة الثانوية لدرجات بالنسبة األخرى بالفروع مقارنة المعلوماتية الفروع في المقبولين مستوى هو ما. 

حيازته لتسهيل المعلوماتية لطالب تسهيالت توجد هل األخرى؟ التخصصات طالب بكلفة مقارنة المعلوماتية طالب كلفة هي ما 
 سكنه؟ في باالنترنت ربطه أو شخصي حاسوب على

لترغيبهم؟ حوافز توجد وهل والتربوية اإلنسانية الفروع كادر وباألخص التدريس، لكادر المعلوماتية في تدريبية برامج توجد هل   

ووتائر والتربوية اإلنسانية الفروع وباألخص األخرى، التخصصات فروع في ُتدّرس التي المعلوماتية المفردات هي ما 
 .واآلخر الحين بين مراجعتها

منها لكل باإلنترنت لالتصال العريضة الحزم وسعة والمعلومات لالتصاالت الجامعات في المتوفرة التحتية البنى طبيعة. 

الجامعية الشبكة ضمن االنترانت أو اإلنترنت، عبر التخصصات لبعض ُبعد عن للطالب التعليمية المواد توفر مدى. 

العليا الدراسات في الجامعات عليها ترّكز التي المعلوماتية في البحثية المواضيع هي ما. 

للقطاع الكلية الموازنة من كنسبة المعلوماتية على العالي التعليم قطاع إنفاق. 

الطالب قبل ومن المدرسين قبل من المعلوماتية في واإلنجليزية العربية اللغتين استخدام وطبيعة نسبة.   

خاصة شبكة أو االنترنت طريق عن الجامعي التعليم إلدارة المتوفرة المعلومات نظم: 
العامة لإلدارة بالنسبة. 

التدريس لكادر بالنسبة. 

للطالب بالنسبة. 

آليات توجد وهل السوق؟ لحاجة الخريجين مواءمة ومدى العمل سوق في المعلوماتية خريجي انخراط عن إحصاءات توفر مدى 
 العمل؟ سوق في انخراطهم بعد الخريجين لمتابعة معلوماتية



 إستبيان التعليم الفني والتدريب المهني

والمراكز والمعاهد الكليات في المهني والتدريب الفني التعليم في المباشرة المعلوماتية الفروع هي ما. 

للفروع ونسبتهم المختلفة المعلوماتية الفروع في السنوات من لعدد (الجنس حسب) والخريجين المقبولين أعداد 
 .األخرى

واآلخر الحين بين مراجعتها ووتائر األخرى الفروع في ُتدّرس التي المعلوماتية مفردات. 

العريضة الحزم وسعة التدريب ومركز الكليات في المتوفرة والمعلومات لالتصاالت التحتية البنى طبيعة 
 .باإلنترنت لالتصال

االنترانت أو اإلنترنت عبر للطالب ُبعد عن التعلم أو التعليمية المواد توفر. 

لترغيبهم؟ حوافز توجد وهل التدريس لكادر المعلوماتية في تدريبية برامج توجد هل 

خاصة شبكة أو االنترنت طريق عن الفني التعليم إلدارة المتوفرة المعلومات نظم: 

- العامة لإلدارة بالنسبة. 

- التدريس لكادر بالنسبة. 

- للطالب بالنسبة. 

المؤسسة؟ موازنة من كنسبة المعلوماتية على المهني والتدريب الفني التعليم قطاع إنفاق هو ما 

الطالب قبل ومن المدرسين قبل من المعلوماتية في واإلنجليزية العربية اللغتين استخدام وطبيعة نسبة.   

وهل السوق؟ لحاجة مواءمتهم ومدى العمل سوق في المعلوماتية فروع خريجي انخراط عن إحصاءات تتوفر هل 
 العمل؟ سوق في انخراطهم بعد الخريجين لمتابعة معلوماتية آليات توجد



 إستنتاجات من دراسة

 المملكة العربية السعودية 



معدل توزيع االنفاق المحتمل على المعلوماتية في قطاعات المملكة 

(م2009- 2004)  

% Distribution over sectors

Agriculture, construction and 

mining

15.9%

Manufacturing

14.9%
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20.6%

Retail/wholesale

7.5%

Finance (Banking and 

insurance)

14.2%

Public (except education)

14.5%

Education

2.5%

Home

6.2%

Other

1.3%

Business services

2.4%



لبعض دول المنطقة  التمثيل البياني للمؤشرات االساسية 

 ومعدل دول مجلس التعاون ودول منطقة االسكوا

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

Fixed

Mobile

Internet hosts

Literacy

Primary

SecondaryTertiary

TV

mainline

PCs

Internet

KSA

UAE

GCC

Lebanon

ESCWA



 التعليم العام

 %84 أن والتعليم التربية وزارة من المستلمة المعلومات من يتبين•
 لدبها االناث مدارس من %35و الذكور مدارس  مجمل من

 في الكبير الفرق أسباب عن التقصي والمقترح .حواسيب معامل
 .واالناث الذكور بين النسبة

 وتعتبر .11:1 وللطالبات 27:1 للطالب الحواسيب نسبة بلغت•
 تحسين على العمل المفروض من بينما جيدة، للطالبات النسبة
 نسب بين التفسير واجب تناقض ويوجد .للطالب بالنسبة النسبة
 .والطالبات للطالب ونسبها للمدارس الحواسيب معامل



 التعليم الفني والتدريب المهني

 .المملكة في المهني والتدريب الفني التعليم في متميزة مكانة المعلوماتية تحتل•
 %25 يقارب ما (فقط ذكور) المعلوماتية الفروع خريجي نسبة بلغت حيث
 االهلي، التدريب في أّما .االخيرة االعوام في للخريجين العام المجموع من
 .(%98) جلّها تشّكل المعلوماتية الدورات فإن

 4 المهني التدريب ولدى معلوماتية، تخصصات 6 التقنية الكليات لدى•
 الدورات من نوعا   17 يتجاوز ما للتدريب االهلية المراكز وتقدم تخصصات،
 المخصصة الساعات مجموع من المعلوماتية المفردات تكّون كما .المعلوماتية

 .%6 التقنية الكليات في للتعليم

 متطورة أساسية ببنى مجهز المهني والتدريب الفني التعليم مرافق معظم•
 .باالنترنت واالتصال والمعلومات لالتصاالت

 االنترنت على المهني والتدريب الفني للتعليم العامة المؤسسة موقع في يتوفر•
 للكادر المؤسسة وتوفر التعليمية، المواد من واسعة مجموعة واالنترانت
 .وخارجها المؤسسة داخل تدريبية برامج التدريبي



 التعليم العالي

كلية أهلية  12جامعات و  3جامعة حكومية و  14يتكّون قطاع التعليم العالي في المملكة من •
يتفاوت التركيز على البرامج المعلوماتية فيها بين جامعة واخرى، وال يمكن استخراج 

االّ ان االحصاءات االجمالية التقريبية تشير الى ان نسبة . مؤشرات متسقة منها
من مجموع خريجي % 17.5االختصاصات المعلوماتية، واالختصاصات القريبة منها، تمّثل 

من مجموع % 12الدراسات االولية الجامعية ونسبة الطالب الجدد في هذه االختصاصات 
أّما خريجو الدراسات العليا في الفروع المعلوماتية من جامعات المملكة فال يتعدون . المقبولين

أما احصاءات الدراسات العليا من . من المجموع الكلي لخريجي الدراسات العليا% 1،6
جامعات خارج المملكة فلم تتوفر فيها التفاصيل لالستدالل عن نسبة المتخرجين في 

 .االختصاصات المعلوماتية وما يقاربها

ويتفاوت المحتوى . تتوفر في معظم الجامعات بنى  أساسية جيدة لالتصاالت والمعلومات•
المعلوماتي من جامعة الخرى، حيث تعتبر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ألسباب 

تاريخية وفنية، في مقدمة جامعات المملكة، وربما دول المنطقة، في التخصصات المعلوماتية 
 .في الدراسة االولية الجامعية

تركز جامعات المملكة على الدراسة االولية الجامعية في الفروع المعلوماتية، وفي بعض •
أّما دراسة الدكتوراه فتكاد تكون مفقودة، عدا ما لوحظ من أن . الحاالت القليلة الماجستير

خريجين على مدى السنوات  3جامعة الملك فهد قد منحت شهادة الدكتوراه لما مجموعه 
 (.هـ  1426 – 1421)الخممس 


