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ﺗﻘﺪﻳﻢ 
لقدتمإعدادهذاالدليلليكون أداةمناسبةلتجميعإحصاءاتالتعليمضمنمفهومموحدومنسق
يتما���معاملفاهيمال��وضع��امنظمةاليونسكو،ومعاالحتياجاتالوطنيةلدولةقطربغيةتوف��
مرجعية علمية ملتخذي القرار والباح��ن تعمل ع�� رصد مؤشرات منظومة التعليم بمدخال��ا
ومخرجا��ا ،وع�� تحويل املعلومات واإلحصاءات إ�� مجموعة مؤشرات مرتبطة بأهداف التخطيط
ووضعالسياساتورسمالخططال��تحققاألهداف.
ً
كما أن هذا الدليل يساعد ع�� تبويب وتنسيق إحصاءات التعليم ت�س��ا لربطها باإلحصاءات
السكانيةواالجتماعيةواالقتصادية.
ويسرنيأنأقدملكماإلصداراألول لدليلاملفاهيمواملصطلحاتالخاصبإحصاءاتالتعليم�يدولة
ّ ً
قطر.امالأنيكونذافائدةكب��ةللعامل�ن�يمجالاإلحصاءواملتخصص�ن�ياإلحصاءاتالتعليمية.
واليفوت��إالأنأقدمخالصالشكروالتقديرللجهودالطيبةال��بذلتإلنجازهذاالدليل.

د .صالح بن محمد النابت
وزير التخطيط التنموي واإلحصاء 
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ﻣﻘﺪﻣﺔ 
ً
نظرا لالهتمام  ��استخدام البيانات واإلحصاءات املتعلقة بالتعليم والتدريب والبحث والتطوير من
قبلالجهاتاملختلفةواملعنية كانالبدمنالس��إلعداد دليلموحدلدولةقطريتضمنخصائص
تعريفية إلحصاءات التعليم والتدريب والبحث والتطوير ،باإلضافة إ�� املفاهيم واملصطلحات الفنية
وال�� تشمل مختلف اإلحصاءات  ��هذﻩ املجاالت ،وتل�� احتياجات مختلف مستخدمي البيانات من
املهتم�نوالباح��نومتخذيالقرارو���هم.
تم إعداد هذا الدليل باالستعانة بالتصنيف الدو�� املق�ن للتعليم  (ISCED)الصادر عام ٢٠١١م
والدليل اإلرشادي ملسح التعليم النظامي من قسم اإلحصاءات ال��بوية التابع لهيئة اليونسكو.
باإلضافةإ��الدليلاملوحدللمفاهيمواملصطلحاتاإلحصائيةاملستخدمةبدولمجلسالتعاونلدول
الخليج العربية ،وكتاب التعاريف والتعليمات )التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت  ،(٢٠١٠كما
تماالستعانةببعضاألدلةاملستخدمةداخلالهيئاتال��لهاعالقةمباشرﻩبعمليةالتعليموالتطوير
والتدريبداخلالدولة.
ً
يوفر الدليل ك���ا من الجهد لتفس�� املفاهيم واملصطلحات املختلفة  ��مجال احصاءات التعليم
والتدريب والبحث والتطوير ،ويساعد ع�� وجود تكامل إحصائي ب�ن مختلف الجهات املعنية كما
يساعدع��فهمأوضحللمؤشراتالخاصةبالتعليموالتدريبوالبحثوالتطوير.
من أهم استخدامات هذا الدليل استخدامه  ��التعداد السكاني وتعداد املنشآت واملسوح األسرية
والسجالت اإلدارية التابعة للجهات املعنية بعملية التعليم والتطوير والتدريب داخل الدولة،وكذلك
عندقياساملؤشراتالخاصةبالتعليموالتطويروالتدريببماف��امؤشراتالتنميةاملستدامة.٢٠١٥
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ً
ً
ُيشكل هذا الدليل مرجعا اساسيا ملستخدمي مفاهيم إحصاءات التعليم والتدريب والبحث والتطوير
�� الوزارات والجهات الحكومية والخاصة ،وبذا نرحب بجميع املالحظات وا�ق��احات من قبل
املختص�ن واملستخدم�ن لألخذ ��ا  ��تحديث اإلصدار الثاني بعد خمس سنوات.والشكر موصول إ��
فريق العمل املش��� ب�ن وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ووزارة التعليم والتعليم العا�� واللجنة
الوطنيةالقطريةلل��بيةوالثقافةوالعلوموممثلمكتباليونسكو.
نأملأننكونقدنجحنامنخاللهذاالدليلبتسهيلعملمستخدميالبياناتوالباحث�نواملهتم�ن.



تطوير
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ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ
الرمز

املفاهيم

تقديم
مقدمة
الباباالول:املفاهيمواملصطلحاتاملستخدمة��التعليم
-١٠٠الطالب

٣
٤

١٠١
١٠٢
١٠٣
١٠٤
١٠٥
١٠٦
١٠٧
١٠٨
١٠٩
١١٠
١١١
١١٢
١١٣
١١٤
١١٥
١١٦
١١٧
١١٨
١١٩
١٢٠

الطالب بدوام كامل
الطالب بدوام جزئي
عمر الفرد
املستجدو ن
املستجدون الذين لد��م خ��ة سابقة �� تعليم الطفولة املبكرة
املستجدون �� التعليم العا�� للمرة ا�و��
الداخلون
القيد
حاله االلتحاق بالدراسة
ملتحق منتظم بالدراسة
ملتحق ��� منتظم بالدراسة
��� ملتحق
لم يلتحق أبدا
الحالة التعليمية
أمي 
يقرأ ويكتب
أع�� مؤهل تعلي�� حاصل عليه
ّ
خريج برنامج تعلي��)إتمام برنامج تعلي�� بنجاح(
املعيد
الفاقد �� التعليم

١٤
١٤
١٤
١٤
١٤
١٤
١٤
١٥
١٥
١٥
١٥
١٥
١٥
١٥
١٦
١٦
١٦
١٦
١٦
١٦

١٢١

التسرب 

١٦
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الرمز

رقمالصفحة

املفاهيم

-٢٠٠الكادرالتعليميو���التعليمي
٢٠١
٢٠٢
٢٠٣
٢٠٤
٢٠٥
٢٠٦
٢٠٧
٢٠٨
٢٠٩

الهيئة األكاديمية 
املدرسون 
املدرسون املؤهلون 
املدرسون املدربون 
الكادر التعلي�� بدوام كامل 
الكادر التعلي�� بدوام جزئي 
ساعات العمل التعاقدي )أو ساعات التدريس( للكادر التعلي��
ساعات العمل العادي أو القانوني للكادر التعلي�� 
الكادر ��� التعلي��

١٧
١٧
١٧
١٧
١٨
١٨
١٨
١٨
١٨

-٣٠٠املؤسساتواألنشطةوال��ام�التعليمية
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٣٠١
٣٠٢
٣٠٣
٣٠٤
٣٠٥
٣٠٦
٣٠٧
٣٠٨
٣٠٩
٣١٠
٣١١
٣١٢
٣١٣
٣١٤
٣١٥
٣١٦
٣١٧
٣١٨

املؤسسات التعليمية 
املؤسسات التعليمية )التدريسية(
املؤسسات)التعليمية ��� التدريسية( 
املؤسسات الحكومية ) أو العامة( 
املؤسسات الخاصة 
السنة املالية
التوجه العام 
السنة األكاديمية 
العبء السنوي العادي للدراسة بدوام كامل 
مدة الدراسة االعتيادية 
مدة الدراسة النظرية 
مدة الدراسة الدنيا 
الدخول 
الصف 
املقرر 
عبء دراسة املقرر 
الف��ة ال��ا�مية 
اإلدارة و األنشطة 

١٩
١٩
١٩
١٩
١٩
١٩
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢١
٢١
٢١
٢١

٣١٩

األنشطة التعليمية 

٢١
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الرمز
٣٢٠
٣٢١
٣٢٢
٣٢٣
٣٢٤
٣٢٥
٣٢٦
٣٢٧
٣٢٨
٣٢٩
٣٣٠
٣٣١
٣٣٢
٣٣٣
٣٣٤
٣٣٥
٣٣٦
٣٣٧
٣٣٨
٣٣٩
٣٤٠
٣٤١
٣٤٢
٣٤٣
٣٤٤
٣٤٥
٣٤٦
٣٤٧
٣٤٨
٣٤٩
٣٥٠

تطوير 

املفاهيم

رقمالصفحة

حركة التعلم الدولية 
االتصال 
ّ
منظم 
مستدام 
ال��نامج التعلي�� 
النشاط التعلي�� 
الخدمات التعليمية 
املشاركة 
املشارك 
التعليم 
مجال التعليم 
التعليم النظامي 
التعليم ��� النظامي 
التعليم امل�� 
التعليم االعتيادي 
التعليم العام 
التعليم األو�� 
تعليم الفرصة الثانية 
التعليم القائم ع�� العمل 
تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 
التعليم �� مدرسة أو �� كلية 
تعليم البال��� )أو تعليم الكبار( 
مستويات التعليم 
املرحلة 
ّ
ى صفر( 
تعليم الطفولة املبكرة )برنامج إسكد مستو 
التعليم األقل من االبتدائي )التحصيل ع�� مستوى إسكد صفر( 
التعليم االبتدائي )مستوى إسكد  (١
التعليم الثانوي) مستويا إسكد ( ٣ -٢
املرحلة األو�� من التعليم الثانوي) مستوى إسكد  (٢
ى إسكد  (٣
ي )مستو 
املرحلة الثانية من التعليم الثانو 
التعليم ما بعد الثانوي ��� العا�� )مستوى إسكد  (٤

٢١
٢١
٢٢
٢٢
٢٢
٢٢
٢٢
٢٢
٢٢
٢٣
٢٣
٢٣
٢٣
٢٣
٢٤
٢٤
٢٤
٢٤
٢٤
٢٥
٢٥
٢٥
٢٥
٢٥
٢٦
٢٦
٢٦
٢٦
٢٦
٢٦
٢٧
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الرمز
٣٥١
٣٥٢
٣٥٣
٣٥٤
٣٥٥
٣٥٦
٣٥٧
٣٥٨
٣٥٩
٣٦٠
٣٦١
٣٦٢
٣٦٣
٣٦٤
٣٦٥
٣٦٦
٣٦٧
٣٦٨
٣٦٩
٣٧٠
٣٧١
٣٧٢
٣٧٣
٣٧٤

املفاهيم

رقمالصفحة

التعليم العا�� )مستويات إسكد  ( ٨ -٥
الجهة املقدمة للتعليم 
التخصص العل�� 
التحصيل التعلي�� 
مخرجات التعليم 
ّ
التعلم 
أهداف التعلم 
ّ
نشاط التعلم 
ّ
التعلم َ
الع َر��� أو العشوائي 
ّ
التعلم ��� املنظم
ّ
نتائج التعلم 
ّ
التحقق من نتائج التعلم 
ّ
تقييم حصيلة التعلم 
الوحدة القياسية 
الدرجة 
الدرجة ا�و�� 
الدرجة الثانية أو اإلضافية 
الرصيد 
املؤهل 
املؤهل التعلي��) ��� النظامي( 
مؤهل مع��ف به 
املؤهل الوسيط 
ّ
التخرج 
التدريب 

٢٧
٢٧
٢٧
٢٧
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٩
٢٩
٢٩
٢٩
٢٩
٢٩
٢٩
٢٩
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠

-٤٠٠املصروفاتالتعليمية
٤٠١

اجما�� املصروفات الحكومية العامة ��� التعليم 

٣١

٤٠٢

السلع والخدمات التعليمية 

٣١

٤٠٣

املصروفات الجارية ��� التعليم 

٣١

٤٠٤

املصروفات الرأسمالية ��� التعليم 

٣١

٤٠٥

املصروفات الحكومية املباشرة ��� املؤسسات التعليمية 

٣١

١٠
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الرمز
٤٠٦
٤٠٧
٤٠٨
٤٠٩
٤١٠
٤١١
٤١٢
٤١٣
٤١٤
٤١٥
٤١٦
٤١٧

املفاهيم

رقمالصفحة

التحويالت ��ن املستويات الحكومية لغرض التعليم 
التحويالت واملدفوعات الحكومية ��� القطاع الخاص لغرض التعليم 
الدعم املا�� لألسر والطالب 
خدمات الطالب 
التحويالت واملدفوعات ��� كيانات خاصة ��� تعليمية أخرى 
املصروفات املباشرة من املصادر الدولية ع�� املؤسسات التعليمية 
التحويالت من املصادر الدولية ��� جميع املستويات الحكومية 
مدفوعات األسر ��� املؤسسات التعليمية 
مدفوعات األسر خارج املؤسسات التعليمية 
املدفوعات للمؤسسات التعليمية من قبل الكيانات الخاصة ��� التعليمية
األخرى 
املصروفات الجارية ع�� تعويضات املو�ف�ن 
املصروفات الجارية ��� تعويضات املو�ف�ن 

٣١
٣١
٣٢
٣٢
٣٢
٣٢
٣٢
٣٢
٣٣
٣٣
٣٣
٣٣

البابالثاني:املفاهيمواملصطلحاتاملستخدمة��التدريب
-٥٠٠التدريب
٥٠١
٥٠٢
٥٠٣
٥٠٤
٥٠٥
٥٠٦
٥٠٧
٥٠٨
٥٠٩
٥١٠
٥١١
٥١٢
٥١٣
٥١٤

تطوير 

التدريب 
املراكز التدريبية 
ال��نام� السنوي للمركز 
مجال أو تخصص ال��نام� 
اساليب التدريب 
املحاضرات 
املناقشات 
الندوات 
املؤتمرات 
تطبيق العمل 
الواجبات 
نوع الشهادة املمنوحة 
دورية ال��ام� 
املتدربون 
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المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

الباباألول

املفاهيم واملصطلحات املستخدمة �� التعليم 

 -١٠٠الطالب
 .١٠١الطالب بدوام كامل:
هوالطالباملسجلب��نامجتعلي��يبلغفيهعبءالدراسةنسبة٧٥باملئةع��األقلمنالعبءالسنوي

العاديللدراسةبدوامكامل.

 .١٠٢الطالب بدوام جزئي :
هوالطالباملسجلب��نامجتعلي��يقلفيهعبءدراسةاملقررعننسبة ٧٥باملئةمنالعبءالسنوي
العاديللدراسةبدوامكامل.

 .١٠٣عمر الفرد
هوعمرﻩبالسنوات��التاريخاملرج��املستخدملقياساألعمار.

ن
 .١٠٤املستجدو 
همالطالبالذينيدخلون خاللالسنةالدراسيةأوالسنةاألكاديميةاملرجعيةأحدال��امج��مستوى
مع�نمنالتعليمللمرةاألو��،بصرفالنظرعماإذاكاندخولهم��بدايةال��نامجأو��مرحلةمتقدمة
منه.

 .١٠٥املستجدون الذين لد��م خ��ة سابقة �� تعليم الطفولة املبكرة
هممستجدون��الصفاألولمنالتعليماالبتدائيالذينتمقيدهمسابقا��أيمنبرامجالتعليمقبل
االبتدائيأوبرامجتنميةالطفولةاملبكرة.

 .١٠٦املستجدون �� التعليم العا�� للمرة ا�و��
همطالبلميسبقلهمانتسجلوا��أيبرنامجآخرع��

.

مستوىالتعليمالعا�� 

 .١٠٧الداخلون

أفراد  ﱠ
مسجلون عندبدايةمستوى تعلي��أومجموعةمستويات،أوبرنامج،أومرحلةأووحدةمنهذا
ال��نامج،بغضالنظرعنالسن.

١٤
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المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

 .١٠٨القيد

ً
أفرادمسجلونرسميا��برنامجتعلي��مع�ن،أومرحلةأووحدةمنهذاال��نامجبغضالنظرعنالسن.

 .١٠٩حالة االلتحاق بالدراسة 
�� التحاقالفردبمؤسسةتعليميةحكوميةأوخاصةبقصدالحصول ع��مؤهلعل����أيمرحلةأو
مستوى منمستوياتالتعليم،ويشملكذلككافةاملنتسب�نللجامعاتواملعاهدوالكلياتوما���ذلك
ُ
منأنواعالتعليمعنبعد.والتشملالدوراتالتدريبيةالقص��ةال��تقلمد��اعنسنةدراسيةكاملة
وال��تنظمهابعضالجهاتالحكوميةأوالشركاتالخاصة.

 .١١٠ملتحق منتظم بالدراسة
الفرداملتفرغللدراسة��مؤسسةتعليميةسواءكانتحكوميةأوخاصةبأيةمرحلةمنمراحلالتعليم
ً
ً
املع�����اومقيداف��اومنتظما��صفوفها.

 .١١١ملتحق ��� منتظم بالدراسة
الفرد الذييتابعأينوعمنالدراساتاملع�����او���منتظم��صفوفهاكماهوالحالللمنتسب�ن��
ُ
الجامعاتواملعاهدوالتعليمعنبعد.

 ��� .١١٢ملتحق

ً
الفردالذياليلتحقحاليابأيمؤسسةتعليميةحكوميةأوخاصةبقصدالتحصيلالعل��أوالذيأن��
دراسته  ��مرحلة معينة منمراحل التعليم واليتابع أية دراسات أخرى  ��أيمستوى منمستويات
ُ
التعليمالنظاميأواالنتسابأوالتعليمعنبعد.

ً
أبدا
 .١١٣لم يلتحق 
الفرد الذي لم يسبق لهااللتحاق بأية مرحلة منمراحل التعليم املختلفة ويبلغمن العمر ٦سنوات
فأك��.

 .١١٤الحالة التعليمية
أع�� مؤهل عل�� حصل عليه الفرد )١٠سنوات فأك��( ويمكن حصرها باملستويات التالية -١ :االبتدائية -٢
اإلعدادية -٣دبلومفوق اإلعدادية -٤.الثانويةالعامةأومايعادلها - ٥.دبلومفوق الثانوية -٦.الجامعية-٧.
دبلومعا��-٨.ما�ست��-٩.دكتوراﻩ.
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المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

 .١١٥أمي 
الفرد الذي ال يستطيع القراءة والكتابة بأي لغة من اللغات ،وكذلك الشخص الذي يستطيع القراءة
فقطبأيلغةمناللغات.

 .١١٦يقرأ ويكتب
هوالفردالذييستطيعالقراءةوالكتابةبأيةلغةمناللغاتولكنهلميحصل���مؤهلتعلي��مع���
به .ويصنف الكفيف الذي يقرأ ويكتب بطريقة برايل  ���أنه يقرأ ويكتب ما لم يحصل  ���مؤهل
تعلي��وإالدخلضمناملؤهالت.

 .١١٧أع�� مؤهل تعليمي حاصل عليه
هواسمآخرشهادةحصل�ل��امعذكرالتخصصبالتفصيل.



ّ
خريج برنامج تعليمي)إتمام برنامج تعليمي بنجاح(
.١١٨
ّ
فردأتمبنجاحبرنامجاتعليميا.



 .١١٩املعيد
هوطالبمسجل��ذاتالصفملرةثانيةأوأك��.



 .١٢٠الفاقد �� التعليم
مجموعمايفقدﻩالنظامالتعلي��جراءالرسوبويقصدبهتكراربقاءالتلميذ��الصفالواحد.



 .١٢١التسرب:
تركالدراسة��صفدرا�����سنةدراسيةمعينةقبلاجتيازهابالنجاح.
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المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

 - ٢٠٠الكادر التعليمي ���� التعليمي
 .٢٠١الهيئة األكاديمية
هماملوظفون الذينيعملون ع��مستوىالتعليمالعا��وتق���مهم��مالرئيسيةبالتدريسو/أوالبحث.
ويشملذلكالعامل�نالذينيشغلون مرتبةأكاديميةويحملون لقبأستاذأوأستاذمشاركأوأستاذ
مساعداوموجهأومحاضرأومايوازيأيمنهذﻩالرتباألكاديمية.كمايشملالعامل�نالذينيحملون
ألقاباأخرى )مثلعميدومديروعميدمشاركوعميدمساعدورئيسقسم(إذاكاننشاطهمالرئي���
منصباع��التعليمأوالبحث.

 .٢٠٢املدرسون 
يعمل املدرسون بمقت��� قدرا��م املهنية ع�� توجيه خ��ات التعلم لدى الطالب وإرشادهم ،بصرف
ً
النظرعن تدري��م ومؤهال��م أوآلية أدا��م )وجها لوجه أوعن ُبعد( .وينطوي التدريس ع�� تخطيط
أنشطة جماعية وتنظيمها وتنفيذها ،حيث يتم إنماء معارفالطالب ومهارا��م وكفاءا��م ع�� النحو
املنصوصعليه��برنامجالتعليمالذييشاركون فيه.ويس�ث��منبياناتالكادرالتعلي��العاملون ��
مجالالتعليمالذيناليقومونبمهامالتدريس)كمديرياملدارسواإلداري�نواآلخرينالذيناليدرسون(
أواألشخاصالذينب�نح�نوآخريعملون بصفةطوعيةكمساعديمدرس�ن��املؤسساتالتعليمية
)كاألها��والطالباملدرس�نواملحاضرينالزائرين(.

 .٢٠٣املدرس املؤهل
هوالذييتمتعبالحداألدنىمناملؤهالتاألكاديميةاملطلوبةللتدريسع��مستوى مع�نمنالتعليم��
ّ
بلدمع�ن.و��العادةتكونتلكاملؤهالتمتصلةباملوضوعأواملواضيعال��تدرس.

 .٢٠٤املدرس املدرب
هوالذياستو��ع��األقلالحداألدنىمنمتطلباتالتدريباملنظمقبلالخدمةأوأثنا��ا،لتدريس
مستوىتعلي��محددوفقالسياسةأوالقانونالوط��ذاتالصلة.وتشملهذﻩاملتطلباتعادةاملعارف
ّ
ا���ال��تتجاوزاملوضوعالذييدرس،
ال��بوية)املبادئواالس��اتيجياتالعامةإلدارةوتنظيمالصفالدر
ويشملذلك��العادةاملناهجوأساليبوتقنياتالتدريس(،واملعارفالحرفية)املعرفةباألدواتالقانونية
واألطرالقانونيةاألخرىال��تحكممهنةالتدريس(.ويمكنلبعضال��امجأيضاأنتشملاملعارفاملتعلقة
باملحتوى)اإلملامباملناهجالدراسيةواملوضوعاتال��سيتمتدريسهاواستخداماملواداملتصلة��ا(.



تطوير

املفاهيمواملصطلحاتاملستخدمة��التعليموالتدريبوالبحثوالتطوير

2/1/17 9:51 AM



١٧
17

�������� ���������� ��������� �� �������.indd 17

المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

 .٢٠٥الكادر التعليمي بدوام كامل
هم العاملون بنسبة  ٩٠باملئة ع�� األقل من ساعات العمل العادي أوالقانوني للكادرالتعلي�� ع��
مستوىمع�نمنالتعليم.

 .٢٠٦الكادر التعليمي بدوام جزئي
همالعاملونبنسبةتقلعن٩٠باملئةمنساعاتالعملالعادياوالقانونيللكادرالتعلي��ع��مستوى
مع�نمنالتعليم.

 .٢٠٧ساعات العمل التعاقدي )أو ساعات التدريس( للكادر التعليمي
��الساعاتاملحددة��عقوداستخدامهمأواملف��ضةضمنابموجبنوعاالستخدام.

 .٢٠٨ساعات العمل العادي أو القانوني للكادر التعليمي
�� الساعات الضرورية الستيفاء الشروط وفقا للسياسات أوالقوان�ن الوطنية الرسمية لالستخدام
بدوامكاملع��مستوىمحددمنالتعليمع��مدىسنةدراسيةأوأكاديميةكاملة.

 .٢٠٩الكادر ��� التعليمي
هماألفرادالذينيعملون لدىاملؤسساتال��بويةواليتولون مسؤولياتتعليمية.عادةمايضمالكادر
���التعلي�� مديري ونظراء املدارس والعامل�ن اإلداري�ن اآلخرين واملشرف�ن ومقدمي املشورة وا����اء
النفسي�ن��املدرسةوالعامل�ن��مجالالصحةوأمناءاملكتباتواختصا���اإلعالمال��بوي ومطوري
املناهج الدراسية واملفتش�ن ومديري التعليم ع�� املستوى املح�� واإلقلي�� والوط�� والكتبة وعمال

تشغيلوصيانةاملبانيوموظفياألمنوعمالالنقلوالعامل�ن��خدماتاملطاعم.
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المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

 - ٣٠٠املؤسسات واألنشطة وال��ام� التعليمية
 .٣٠١املؤسسات التعليمية
��كياناتتوفرإماالتعليمأوالخدماتوالسلعاملرتبطةبهلألفرادواملؤسساتال��بويةاألخرى.

 .٣٠٢املؤسسات التعليمية )التدريسية(
��مؤسسةتوفرالتدريسكهدفرئ����لها،مثلاملدرسةوالكليةوالجامعةأومركزالتدريب.و��العادة
يجرياعتمادأوإقرارهذﻩاملؤسساتمنقبلسلطاتالتعليمالوطنيةذاتالصلةأوسلطاتموازيةلها.
ويمكنأنتتو��إدارةاملؤسساتالتعليميةأيضامنظماتخاصة،ربحيةو���ربحيةع��حدسواء.

 .٣٠٣املؤسسات التعليمية )��� التدريسية(
��مؤسسةتوفرخدماتإداريةأواستشاريةأومهنيةذاتصلةبالتعليمإ��مؤسساتتعليميةأخرى،
وتشملاألمثلةع��ذلكوزاراتأودوائرالتعليمالوطنيةع��املستوى الوط��أودون الوط�� ،وهيئات
أخرى تتو��إدارةالتعليمع��مختلفاملستوياتالحكوميةأواملوازيةلها��القطاعالخاص ،واملنظمات
ال��توفرخدماتمتصلةبالتعليممثلتقديماملشورةاملهنيةأوالنفسيةوالتوظيفواالختباراتوالعون
املا��للطالبوتطويراملناهجالدراسيةواألبحاثال��بويةوخدماتالتشغيلوصيانةاملبانيونقلالطالب
وإطعاموسكنالطالب.

 .٣٠٤املؤسسات الحكومية ) أو العامة(
��مؤسسةتتو��اإلشرافعل��اوإدار��امباشرةسلطةأووكالةحكوميةللتعليم��البلدالذيتوجدفيه
أووكالةحكوميةتتو��إدار��امباشرةأوبواسطةهيئةإدارية)مجلسأولجنةأو���ها(،ويكون معظم
أعضاءتلكالهيئاتمعين�نمنقبلالسلطةالحكومية��البلدالذيتوجدفيه.

 .٣٠٥املؤسسات الخاصة
��مؤسسةتتو��اإلشرافعل��اوإدار��امنظمة���حكوميةكالهيئاتالدينيةأوالنقاباتأومؤسسة
تجارية أووكالة دولية .ويتألف مجلس إدار��ا  ��معظمه من أعضاء لم يتم اختيارهم من قبل وكالة
حكومية)عامة(.

 .٣٠٦السنة املالية
��ف��ةمنا���عشرشهراتنت����السنةاملرجعيةللمسحيتمأ�نا��اإنفاقم��انيةالتعليمالسنوية،
السنةاملالية��قطر��سنةميالدية.
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المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

.٣٠٧

الت وجه العام

هودرجةتوجهبرنامجتعلي��مع�نع��وجهالتحديدنحوفئةمحددةمناملهنأوالحرف.

 .٣٠٨السنة األكاديمية
ف�ﺮةالتعليمأواالمتحانالسنويةال��يحضرالطالبخاللها املقرراتالدراسيةأويخضعوالالمتحانات
ال��ا�ية،دون حسابف�ﺮاتاالس�ﺮاحةالقص�ﺮة.ويمكنأن تكون السنةاألكاديميةأقصرمن ١٢شهرا،
ً
ً
ولك��ا التقل عادة عن تسعة أشهر .ويمكن أن تتفاوت تبعا ملستويات التعليم املختلفة أوتبعا ألنواع
ً
ُ
مؤسساتالتعليم��البلد.ويطلقعل��اأيضا اسم"السنةالدراسية" بالنسبةملستوياتالتعليمماقبل
العا��.

 .٣٠٩العبء السنوي العادي للدراسة بدوام كامل
وقتالدراسةأواملوارداملتوقعإنجازهاأواالل��ام��امنطالبنمو���إلتمامسنةدراسيةكاملةبدوام
كامل��برنامجتعلي��مع�ن.

 .٣١٠مدة الدراسة االعتيادية

ّ
الزمن،مع�ﺮاعنهبسنواتأكاديمية،الذييستغرقهالطالبعادةإلتمامأحدال�ﺮامجالتعليميةبنجاحمع
اف�ﺮاضمشاركةمنتظمةع��أساسدوامكامل.

 .٣١١مدة الدراسة النظرية

ّ
الزمن،مع�ﺮاعنهبسنواتأكاديمية،الذييستغرقهتدريسبرنامجتعلي��معاف�ﺮاضمشاركةمنتظمة

وع��أساسدوامكامل.

 .٣١٢مدة الدراسة الدنيا
مدةالدراسةالنظريةالدنيال�ﺮنامجتعلي��ألغراضتصنيفال�ﺮنامج��أحدمستوياتإسكدأولتحديد
اإلتمامأواإلتمامالجزئيألحدمستوياتإسكد.

 .٣١٣الدخو ل
واقعمباشرةاملشاركة��مستوىتعلي��أومجموعةمستويات،أوبرنامج،أومرحلةأووحدةم��ا.



 .٣١٤الصف

ُ
مرحلة محددةمنالدراسة��التعليماألو��تغطىعادة��أثناءسنةأكاديمية.ويكون الطالب��نفس
ُ
الصفع��مستوى
متشابه��السن.وهذامايشارإليهأيضابأنه"فئة""،فوج"،أو"سنة".
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 .٣١٥املقرر
وحدة تدريس مؤلفة من سلسلة من األنشطة التعليمية  ��ميدان محدد أو ��مجموعة من مجاالت
التعليماملتصلة.ويمكناإلشارةإ��ذلكأيضابأنه"وحدةتعليمقياسية"،أو"وحدةدراسية"أو"موضـوع".

 .٣١٦عبء دراسة املقرر



هووقت الدراسة أواملوارد املتوقع من طالب ما انجازها أواالل��ا� ��ا خالل سنة دراسية أوأكاديمية
واحدة��برنامجتعلي��مع�ن.

 .٣١٧ال���ة ال��اكمية
إجما�� الف��ة النظرية لسلسلة من ال��امج التعليمية .وحسب تصنيف إسكد ،فإن املدة ال��اكمية منذ
بدايةمستوى إسكد ١أومستوى إسكد ٣أومنذبدايةالتعليمالعا��،تكون ��الغالبضروريةلغرض
تصنيفال��نامجالتعلي��.

 .٣١٨اإلدارة و األنشطة
��أنشطةدعمتربوي���مرتبطةبشكلمباشربالتدريسأوأنشطةاإلعانةاملباشرةللطالبمثلالبحوث
واإلنماء و التفتيش املدر��� و اإلدارة املدرسية أو اإلدارة  ��الوزارة و املكاتب اإلقليمية أو مكتب
املقاطعات.

 .٣١٩األنشطة التعليمية

ﱡ
ّ
ّ
أنشطةمتعمدةتنطوي
ع��شكلمع�نمناالتصال��دفا��تحقيقالتعلم.

 .٣٢٠حركة التعلم الدولية
�� عبور األشخاص للحدود الدولية ب�ن نظام�ن تعليمي�ن  ��بلدين مختلف�ن للمشاركة باألنشطة
التعليمية��بلداملقصد.

 .٣٢١االتصال
عالقةب�نشخص�نأوأك��أوب�نوسيلةساكنةوب�نأشخاص،تنطوي ع��نقلاملعلومات) :الرسائل،
ً
واألفكار ،واملعارف ،واالس��اتيجيات ،و���ها( .ويمكن لالتصال أن يكون شفهيا أو���شف�� ،مباشرة
ُ
/وجهالوجهأو���مباشرة/عنبعد،ويمكنأنيشملمجموعةواسعةمنالقنواتووسائلاالتصال
املتنوعة.
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ّ
 .٣٢٢منظم

ّ
مخططوفقنمطأوتسلسلمعأهدافصريحةأوضمنية.وينطوي
ع��وكالةمقدمةللتعليم)شخصأو
ِ
ﱡ
أشخاصأوهيئة(ّ 
تسهلقيامبيئةتعلم،وأسلوبتعليميتممنخاللهتنظيماالتصال.ويشملالتعليم��
ّ
ّ ً
ً
أومدربا معنياباالتصالوتوجيهاملعارفواملهاراتمنأجلتحقيقالتعلم.ويمكنلوسيلة
العادةمعلما
التعليمأنتكون ��ﺮمباشرةأيضا،منخاللالراديو،والتلفزيون،وال�ﺮمجيات،واألفالم،والتسجيالت،
واالن�ﺮن�أومنخاللتكنولوجياتاالتصاالتاألخرى.

 .٣٢٣مستدام 

ّ
أنتنطويتجربةالتعلمع��عناصراالستدامةواالستمرارية.

 .٣٢٤ال���ام� التعليمي

ﱠ
ﱠ
املصممة واملنظمة لتحقيق أهداف تعليمية سبق
مجموعة متناسقة أوسلسلة من األنشطة التعليمية
تحديدها أوتحقيق مجموعة محددة من املهام التعليمية خالل ف�ﺮة مستدامة .ويمكن ضمن ال�ﺮنامج
التعلي�� أيضا جمع األنشطة التعليمية ضمن عناصرفرعية توصف بأشكال مختلفة  ��السياقات
الوطنيةبأ��ا"دورات"،أو"وحداتتعليمقياسية"،أووحداتدراسيةو/أومواضيعدراسية.ويمكن
ل�ﺮنامج ما أن يتكون من عناصررئيسية ��ﺮموصوفة عادة بأ��ا دورات تعليمية ،أومواد دراسية أو
وحداتتعليمقياسيةع��سبيلاملثال،األلعابالتثقيفية،وف�ﺮاتالخ�ﺮة��العمل،ومشاريعاألبحاث
وإعدادمشاريعالبحث.

 .٣٢٥النشاط التعليمي

ّ
ّ
النشاطاملتعمدالذيينطويع��شكلمناالتصالالهادفإ��تحقيقالتعلم.

 .٣٢٦الخدمات التعليمية
مجموعة األنشطة ال�� ��دف إ�� تنمية املعرفة والقيم األخالقية واملعنوية والفهم املطلوبة للس�ﺮ��
مختلفدروبالحياة،وليسمجردمعرفةأومهارةمتعلقةبمجالمحددمننشاطها.

 .٣٢٧املشاركة 
الحضور��أوتلقيبرنامجتعلي��أومرحلةأووحدةمنهذاال�ﺮنامج.



 .٣٢٨املشارك
الفردالذييحضرأويشارك��برنامجتعلي��،أومرحلةأووحدةمنهذاال�ﺮنامج.
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 .٣٢٩التعليم
العملية ال�� تنقل ف��ا املجتمعات بصورة متعمدة ما تراكم لد��ا ع��األجيال من معلومات ،ومعارف،
ّ 
وإدراك،ومواقف،وقيم،ومهارات،وكفاءات،وسلوك.و��تشملاالتصالالهادفإ��تحقيقالتعلم.

 .٣٣٠مجال التعليم
مجالأوفرعأوميدانواسعمناملحتوى يغطيهبرنامجتعلي��أومقرردرا���أووحدةتعليميةقياسية.
ويشارإليه��الغالببأنه"موضوع"أو"مادةدراسية".ويمكنأنيشارإليهأيضابأنه"مجالالدراسة".

 .٣٣١التعليم النظامي
تعليم مؤس��� ،مقصود ومقرر من خالل مؤسسات عامة وهيئات خاصة مع��ف ��ا ،ال�� تشكل ��
مجملهاالنظامالتعلي��النظاميللبلد.وبالتا��،يتماالع��افبال��امجالتعليميةالنظامية��ذﻩالصفة،
من قبل السلطات التعليمية الوطنية املختصة أوما يعادلها ،ع�� سبيل املثال ،أي مؤسسة أخرى
بالتعاون معالسلطاتالتعليميةالوطنيةأودون الوطنية.ويتكون التعليمالنظامي��الغالبمنتعليم
ً
أو��.ويتماالع��افغالبا بالتعليمامل��وتعليمذوي االحتياجاتالخاصةوبعضأجزاءتعليمالكباربأ��ا
ّ
تشكلجزءامنالتعليمالنظامي.

 .٣٣٢التعليم ��� النظامي

ّ
تعليممؤس���،مقصودومخططمنقبلالجهةال��تقدمالتعليم.والصفةاملم��ةللتعليمغ��النظامي
ِ
ّ
ً
ّ
أنهيشكلإضافة،وبديالو/أومكماللتعليمنظاميضمنعمليةتعلماألفرادمدىالحياة.وهوغالبا ما
ُيعطى لتأم�ن حق الحصول ع�� التعليم للجميعَ .
ّ
اليطبق
ويقدم إ�� أناس من جميع األعمار ،ولكنه
ُ
بالضرورةبنيةمسارتعلي��متواصل ،ويمكنأنيكون
قص��املدةو/أوضعيفالكثافة،وهويقدم��
العادة��شكلمقرراتدراسيةقص��ة،وورشعملأوحلقاتدراسية.ويؤديالتعليمغ��النظامي��
الغالبإ��مؤهالتغ��مع��ف��اكمؤهالتنظاميةأومعادلةلهامنقبلالسلطاتالتعليميةالوطنية
املعنيةأودون الوطنيةأواليؤديإ��أيمؤهالتع��االطالق.ويمكنللتعليمغ��النظاميأنيغطي
برامجتساهم��إملامالكباروالشبانبالقراءةوالكتابةوتوف��التعليمللتالميذخارجاملدرسة،فضالعن
برامجتتناولمهاراتحياتية،ومهاراتالعمل،وبرامجالتنميةاالجتماعيةأوالثقافية.

 .٣٣٣التعليم ا��� 

ّ
ّ
تعليميةمصممةلكييكتسباملتعلمون م��امعارفومهاراتوكفاءاتمحددةتمك��ممنالقيام
برامج 
ّ
بمهنةمعينةأوعملمع�نأوفئةمناملهنأواألعمال.ويمكنأنتتكونهذﻩال��امجمنعناصرقائمةع��
العمل)مثلالتلمذةاملهنيةوبرامجالتعليممزدوجةالنظم(.ويؤديإتمامهذﻩال��امجبنجاحإ��الحصول

تطوير

املفاهيمواملصطلحاتاملستخدمة��التعليموالتدريبوالبحثوالتطوير

2/1/17 9:51 AM

٢٣
23

�������� ���������� ��������� �� �������.indd 23

المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

ع��مؤهالتمهنيةمناسبةلسوق العملومع��ف��امنقبلالجهاتالوطنيةاملختصةو/أو��سوق
العمل.

 .٣٣٤التعليم االعتيادي

ُ
تعليمأو��م ّ
صمملألفراددوناحتياجاتتعليميةخاصة.

 .٣٣٥التعليم العام

برامج التعليم ال�� ُ
ص ّممت لتطويراملعارف العامة للمتعلم�ن ،ومهارا��م وكفاءا��م وإملامهم بالقراءة
اتالحسابية،والذيي ﱡ
ُ
عد الطالبعادةنحوبرامجتعليميةأك��تقدماع��نفسمستويات
والكتابةواملهار
ّ
إسكدأومستوياتأع��م��اوإلرساءأسسالتعلممدىالحياة.وع��وجهالعمومتستندبرامجالتعليم
ّ
امجالتعليميةاملصممة
العام��العادةإ��تعليمع��مستوىاملدرسةأوالكلية.ويشملالتعليمالعامال��
َ
إلعدادالطالبلدخول
التعليمامل��،ولكنالتعد الطالبللعمل��مهنةأوعملمحددأوفئةمناملهن
أواألعمال،كماأ��االتؤديمباشرةإ��الحصولع��مؤهليتصلبسوقالعمل.

 .٣٣٦التعليم ا����
تعليمنظاميلألفرادقبلأول دخول لهمإ��سوق العمل،أيعندمايتلقون عادةالتعليمبدوامكامل.
وهوبالتا�� يس��دف األفراد الذين ُينظرإل��م كأطفال ،وشبان كبارمن قبل مجتمعهم .ويتم توف��ﻩ ��
العادةمنقبلمؤسساتتعليمية��نظاممصممكمسارتعلي��متواصل.

 .٣٣٧تعليم الفرصة الثانية

ً
تعليم محدد موجه نحواألفراد الذين لم يدخلوا املدرسة أبدا ألسباب مختلفة أوتركوها قبل إتمام
مستوى التعليم الذي كانوا ملتحق�ن به أوالذين ّ
أتموا املستوى ولك��م يرغبون  ��الدخول إ�� برنامج
تعلي��أومهنةليسوامؤهل�نلها.و��العادةيكوناملشاركونأك�� ّ
سنامنالفئةالعمريةاملس��دفةب��نامج
ً
مستوى إسكد املحدد )ولك��م ليسوا بالضرورة كبا ًرا(ُ .
ويشارإ�� هذﻩ ال��امج أحيانا أيضا بأ��ا "برامج
الجسور"أو"برامجإعادةاإلدماج".

 .٣٣٨التعليم القائم ع�� العمل

ّ
أنشطةتعليميةتتم��بيئةالعمل،عادة��سياقبرامجتعليميةمهنية.والغاية��تحقيقأهدافتعلم
ّ
أومدر��ن من أصحاب
محددة من خالل تعليم عم�� ومشاركة  ��أنشطة العمل تحت إشراف عمال
ال���ة.
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 .٣٣٩تعليم ذوي االحتياجات الخاصة

ّ
التعليم ّ 
املصمم لتسهيل تعلم األفراد الذين يحتاجون ،لجملة متنوعة من األسباب ،إ�� دعم إضا��
ّ
التعلم  ��برنامج تعلي�� ّ
وأساليب ﱡ
مع�ن .ويمكن لهذﻩ
تكيف تربوية من أجل املشاركة وتحقيق أهداف
األسبابأنتشمل)دونأنتقتصرع��(قصور��القدراتالجسدية،والسلوكية،والفكرية،والعاطفية،
واالجتماعية .ويمكن ل��امج تعليم ذوي االحتياجات الخاصة أن تتبع م��اجا تعليميا مشا��ا للم��ا�
ّ
التعلي��املقدم��نظامتعلي��عاديمواز،ولكنمعأخذاالحتياجاتالخاصةلألفراد��الحسبانبتوف��
ً
ً
مواردمحددة)مثلعامل�نمدرب�نتدريباخاصا،وتجه��ات،أوأماكنخاصة(وإذااقتضتالحاجة،توف��
ّ
ّ
ممعدلة.وباإلمكانتوف��هذﻩال��امجلألفرادمنالطالب��نطاقال��امج
محتوى تعلي��أوأهدافتعل
ّ
التعليميةالقائمة،أوكصفمنفصل��نفساملؤسسةالتعليميةأو��مؤسسةتعليميةمنفصلة.

 .٣٤٠التعليم �� مدرسة أو �� كلية
أنشطةتعليميةتتم��مؤسساتقائمةمنأجلتعليماألطفالوالشبان��أثناءبرامجالتعليماألو��ال��
ّ
��دفا��تحقيقأهدافتعلممحددةمنخاللالتدريس��صفوفبما��ذلكمقرراتدراسية��بيئات
ّ
تعلم متخصصة )كاملخت�� ،وقاعة املوسيقى ،وقاعة الكمبيوتر ،وصالة الرياضة( والعمل الجما�� تحت
ّ
ّ
إشرافمعلمأومعلم�ن.و��العادة،يتوزعالتالميذع��أساسالصفوالعمرأومستوىالقدرة.

 .٣٤١تعليم البال��� )أو تعليم الكبار(

ً
تعليم�س��دفع��وجهالتحديداألفراداملعت��ينبال��ن)كبارا(منقبلمجتمعهملتحس�نمؤهال��م
التقنيةأواملهنية،وتطويركفاءا��م،وإغناءمعارفهم��دفإتماممستوى منمستوياتالتعليمالنظامي،
أواكتسابأوإنعاشأوتحديثاملعارفواملهاراتوالكفاءات��مجالمحدد.ويشملذلكأيضامايمكن
أن�س��"التعليماملستمر"،أو"التعليماملتكرر"أو"تعليمالفرصةالثانية".

 .٣٤٢مستويات التعليم

ّ
مجموعةمنتظمةتجمعال��امجالتعليميةحسبمراحلأودرجاتتجاربالتعلموكذلكاملعارفواملهارات
ّ
ُ
والكفاءاتذاتالصلةال��ص ّممكلبرنامجلنقلها.ويعكسمستوى
إسكددرجةالتعقيدوالتخصص��
ّ
محتوى
ال��نامجالتعلي��ب�نت�سي���ومعقد.

 .٣٤٣املرحلة

ُ
مستوىفر��منبرنامجتعلي��،تحددمنحيثاملدةالنظريةأومجموعةمحددةمنالوحداتالواجب
إتمامهاأواألرصدةالواجبتحقيقها.وتتم��املرحلةاملحددةبخصائصّ 
تفرقهاعنمراحلأخرى مننفس
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ال��نامج التعلي�� ويمكن املصادقة عل��ا منفردة من خالل مؤهل )و�ى :رياض األطفال  -االبتدائية -
اإلعدادية-الثانوية-املدارساملهنية-املعاهد-الجامعة-دبلومعالأوماجست��-الدكتوراﻩ...الخ(.

ّ
 .٣٤٤تعليم الطفولة املبكرة )برنامج إسكد مستوى صفر(

ّ
ّ
ّ
يوفرتعليم الطفولة املبكرة أنشطة تعلم وتعليم بنهج �مو�� لدعم مبكرللتنمية املعرفية ،واملادية،
ّ
واالجتماعية ،والعاطفية لألطفال ولتعريف صغاراألطفال بالتعليم املنظم خارج إطاراألسرة ،ولتطوير
بعضاملهاراتالالزمةلالستعداداأل�ادي��وإلعدادهمللدخولإ�ىالتعليماالبتدائي.

 .٣٤٥التعليم األقل من االبتدائي )التحصيل ��� مستوى إسكد صفر(
مستوى واسعمنالتحصيلالتعلي��يغطيعدماملشاركة��التعليم،وبعضاملشاركة��تعليمالطفولة
ّ
املبكرو/أوبعضاملشاركة��التعليماالبتدائي.

 .٣٤٦التعليم االبتدائي )مستوى إسكد (١

ّ
ّ
يوفرالتعليم االبتدائي أنشطة تعلم وتعليم مصممة عادة ل��ويد التالميذ بمهارات أساسية  ��مجاالت
ّ
القراءة والكتابة والحساب ،وإلنشاء أساس مت�ن للتعلم والفهم الصحيح للمجاالت األساسية للمعرفة
ّ
وتنميةالشخصية،واإلعدادللمرحلةاألو�ىمنالتعليمالثانوي.وهويركزع�ىالتعلمع�ىمستوىمحدود
منالتعقيدمعقدرقليلمنالتخصصإنوجد.

 .٣٤٧التعليم الثانوي )مستويا إسكد( ٣ - ٢

ّ
ّ
يوفرالتعليمالثانوي أنشطةتعلموتعليمقائمةع�ىأسسالتعليماالبتدائيواإلعدادللدخول إ�ىسوق
العملوإ�ىالتعليممابعدالثانوي ���العا��والتعليمالعا��.وبصورةعامة��،دفالتعليمالثانوي إ�ى
ّ
ّ
التعلمع�ىمستوىمتوسطمنالتعقيد.ويم��إسكدب�نمرحلةأو�ىومرحلةثانيةمنالتعليمالثانوي.

 .٣٤٨املرحلة األ��� من التعليم الثانوي )مستوى إسكد (٢

ّ
ُت ّ
صممال��امجع�ىمستوىإسكد،٢أوبرامج"املرحلةاألو�ىمنالتعليمالثانوي" لتب��ع�ىنواتجالتعلم
ّ
منمستوىإسكد.١وع�ىالعموم،يتمثلالهدف��إرساءاألساسللتعلموالتنميةالبشريةمدىالحياة،
ّ
اللذينتستندال��ماالنظمالتعليميةلتوف��املزيدمنفرصالتعليم.وتوفربعضالنظمالتعليميةبرامج
التعليمامل��ع�ىمستوىإسكد٢ل��ويداألفرادبمهاراتذاتصلة��مجالالعمل.

 .٣٤٩املرحلة الثانية من التعليم الثانوي )مستوى إسكد (٣

ً
ّ
تصممال��امجع�ىمستوى إسكد ٣أو"املرحلةالثانيةمنالتعليمالثانوي" عادة إلتمامالتعليمالثانوي
ّ
استعدادا للتعليم العا�� ،أولتوف��املهارات املتصلة بالعمالة أو�ل��ما .وتوفرال��امج ع�ى هذا املستوى
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ّ
أك��تنوعا وتخصصا وعمقا من ال��امج ع�� مستوى املرحلة األو�� من التعليم الثانوي
للطالب تعليما
ً
)مستوىإسكد.(٢و��أك��تمايزا،معمجموعةم��ايدةمنالخياراتواملساراتاملتاحة.

 .٣٥٠التعليم ما بعد الثانوي ��� العا�� )مستوى إسكد (٤

ّ
يوفرالتعليممابعدالثانويغ��العا��تجاربالتعلمباالستنادإ��التعليمالثانويوإعدادالطالبلدخول
ﱠ
ّ
سوق
ه��العادةللطالبالذينأتموااملرحلةالثانيةمنالتعليم
العملوكذلكالتعليمالعا��.وهوموج
الثانوي )مستوى إسكد  (٣ولك��ميرغبون ��زيادةفرصهملدخول سوق العملأوللتقدمنحوالتعليم
العا��.و��الغالب،التكون ال��امجأك��تقدمابكث��منتلكال��تعطى��املرحلةالثانيةمنالتعليم
ّ
الثانوي�،و��اتخدمعادة��توسيعاملعارفواملهاراتوالكفاءاتدون تعميقها.و��لذلك��دفإ��تعلم
ع��درجةمنالتعقيدأقلمماهوعليه��التعليمالعا��.

 .٣٥١التعليم العا�� )مستويات إسكد ( ٨ -٥

ّ
ّ
ُيب��التعليمالعا��ع��أسسالتعليمالثانوي،ويوفرأنشطةتعلم��مجاالتمتخصصةمنالتعليم.وهو
ّ
ُ
��دفإ��التعلمع��مستوى
عالمنالتعقيدواالختصاص.ويشملالتعليمالعا��مايعرفعادةبالتعليم
األ�ادي��،ولكنهيشملأيضاالتعليمامل��املتقدمأوالف��.

 .٣٥٢الجهة املقدمة للتعليم
املنظمةال��تقدمالتعليم،إماكهدفأسا���أوكهدفثانوي.ويمكنأنتكون مؤسسةتعليميةعامة
كمايمكنأنتكونمؤسسةتعليميةخاصة،أومنظمةغ��حكومية،أوهيئةعامةغ��تعليمية.

 .٣٥٣التخصص العلمي
نوعيةال��امجالدراسيةوتمثلاملجالالذيتخصصفيهالفردخاللمرحلةالتعليمال��ا�ية،كأنتكون
برامج��املحاسبةأوبرامج��الهندسةامليكانيكية.الخ.

 .٣٥٤التحصيل التعليمي 

ُي ّ
ُ
ﱠ
حددالتحصيلالتعلي��للفردبأنهمستوى
اضعملية،يقاس التحصيل
إسكداألع��الذيأتمه.وألغر
التعلي��عادةبالنسبةإ��برنامجالتعليماألع��الذيجرىإتمامهبنجاح،والذيتتماملصادقةعليهعادة
ُ
منخاللمؤهلمع��فبه.وت ﱠ
صنفاملؤهالتالوسطيةاملع��ف��اع��مستوىأدنىمنمستوىال��نامج
نفسه.
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 .٣٥٥مخرجات التعليم 
نوعية وأعداد الكفاءات واملهارات ال�� يضخها النظام التعلي��  ��سوق العمل وذلك لشغل املهن
والوظائف ال�� يحتاج إل��ا االقتصاد الوط�� بقطاعاته وأنشطته املختلفة .وتعتمد الكفاءة الخارجية
للنظامالتعلي��ع��درجةاستجابةمخرجاتالتعليملتلبيةمتطلباتسوقالعمل.

ّ
 .٣٥٦التعلم
االكتسابالفرديأوتعديل��املعلومات،واملعارف،واإلدراك،واملواقف،والقيم،واملهارات،والكفاءاتأو
السلوكمنخاللالتجربة،واملمارسة،والدراسةأوالتدريس.

 .٣٥٧أهداف التعلم 

ّ
ّ
مواصفات نتائج التعلم ال�� سيتم تحقيقها عند إتمام نشاط تعلي�� أوتعل�� .ويشمل ذلك تحس�ن
املعارف،واملهارات،والكفاءات��إطارأيسياقشخ���،أومدني،أواجتما��أومتصلبالعمل.وترتبط
ّ

أهدافالتعلمعادة��دفاالستعدادلدراساتأع��و/أوللقيامبمهنةأوطائفةمناملهنأواألعمال.

ّ
 .٣٥٨نشاط التعلم

ّ
ّ
نشاططو��يشاركفيهالفردبنيةالتعلم.



ّ
الع َر��� أو العشوائي
 .٣٥٩التعلم َ

ّ
ّ
ّ
أشكالمختلفةمنالتعلم���املنظمةأوال��تنطوي ع��اتصاالت���مقصودةلتوف��التعلم.والتعلم
َ
الع َر��� أوالعشوائي يمكن أن يتأتى كمنتج جان�� ألنشطة يومية أوألحداث أواتصاالت ���مصممة
ّ
ّ
ّ
متعمد .وتشمل األمثلة ع�� ذلك ،التعلم الذي يتم  ��أثناء االجتماعات ،أو
كأنشطة تعليم أوتعلم
ّ
االستماعإ��برامجإذاعيةأومشاهدةبرامجتلفزيونية���مصممةك��امجتعليمية.

ّ
 .٣٦٠التعلم ��� املنظم

ّ
أشكالالتعلمال��تكون متعمدةأوطوعيةولك��اال���مؤسسية.فهوبالتا��أقلتنظيماوهيكليةمن
ّ
ّ
التعليمالنظاميأو���النظاميع��حدسواء.ويمكنللتعلم���املنظمأنيشملأنشطةتعلمتحصل
داخلاألسرة،أو��مكانالعمل،أو��املجتمعاملح��،أو��الحياةاليومية،ويقومع��وجهةشخصيةأو
أسريةأواجتماعية.

ّ
 .٣٦١نتائج التعلم 
مجموعاملعلومات،واملعارف،واإلدراك،واملواقف،والقيم،واملهارات،والكفاءاتأوالسلوكال��يتوقعمن
الفردإتقا��اأواكتسا��ابعدإتمامبرنامجتعلي��بنجاح.
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ّ
 .٣٦٢التحقق من نتائج التعلم

ّ
تقييم إنجازاألفراد ألهداف التعلم باستخدام أساليب تقييم متنوعة )اختبارات أوامتحانات خطية
وشفهيةوعمليةومشاريع(دوناف�ﺮا�املشاركةب�ﺮنامجتعلي��.

ّ
 .٣٦٣تقييم حصيلة التعلم

ّ
تقييم إنجازاألفراد ألهداف التعلم ،باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التقييم )االختبارات/
االمتحاناتأواملشاريعوامللفاتالخطيةأوالشفهيةأوالعملية(��أثناءأو����ايةال�ﺮنامجالتعلي��.

 .٣٦٤الوحدة القياسية



دورةأوجزءمندورةتعليمية��سياقبرنامجمنالوحداتالقياسية.ويمكنأنتؤخذالوحدةمنفردة
ُ
أوتجمعمع��ﺮهامنالوحداتاملتاحة.

 .٣٦٥الدرجة

مؤهل تعلي�� ُيمنح عند اإلتمام الناجح ل�ﺮامج تعليمية محددة  ��التعليم العا�� )تقليديا من قبل
الجامعاتأواملؤسساتاملكافئة(.

 .٣٦٦الدرجة ا�و��
درجة ممنوحة عند اإلتمام الناجح ل�ﺮنامج تعلي�� ع�� مستوى إسكد  ٦أوإسكد  ٧والتتطلب إتماما
ناجحامسبقاأليدرجةع��مستوىإسكد٦للدخولإ��ال�ﺮنامجالتعلي��املع��.

 .٣٦٧الدرجة الثانية أو اإلضافية
درجة تمنح عند اإلتمام الناجح ل�ﺮنامج من مستوى إسكد  ٦أوإسكد  ٧والذي يتطلب إتماما ناجحا
مسبقال�ﺮنامجع��مستوىإسكد٦أوإسكد٧للدخولإ��ال�ﺮنامجالتعلي��املع��.

 .٣٦٨الرصيد
وحدةيتحققمنخاللهااإلتمامالناجحللمقرراتالتعليميةأوالوحداتالقياسيةويتمتوثيقهعند��اية
ً
ّ
برنامجتعلي��.وتع�ﺮاألرصدةعنحجمالتعليماستنادا ا��العبءالدرا���النمو���املطلوبمنأجل
ّ
تحقيقأهدافالتعلماملتوقعة.

 .٣٦٩املؤهل
اإلثباتالرس��،عادةع��شكلوثيقةتصادقع��اإلتمامالناجحل�ﺮنامجتعلي��أوملرحلةمنبرنامج.
ويمكنالحصولع��املؤهالتمنخالل:
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(١اإلتمامالناجحل��نامجتعلي��كامل.
(٢اإلتمامالناجحملرحلةمنبرنامجتعلي��)مؤهالتوسطية(.
(٣املصادقةع��املعارفواملهارات والكفاءاتاملكتسبة،بصورةمستقلةعناملشاركة��برنامجتعلي��.
ً
وهذامايمكناإلشارةإليهأيضابأنه"شهادة".

 .٣٧٠املؤهل التعليمي )��� النظامي(

ّ
مؤهلممنوحعندإنجازأهدافالتعلمل��نامجتعلي����إطارالتعليم���النظاميو���املع��فبهمن
قبلالسلطاتالتعليميةالوطنيةاملختصةبأنهمكا��ملؤهلنظامي.

 .٣٧١مؤهل مع��� به

ّ
ُ
موافقةرسميةمنقبلالسلطاتالتعليميةالوطنيةاملعنيةع��مؤهليمنحعقبإتمامأهدافالتعلم

ل��نامجتعلي��.

 .٣٧٢املؤهل الوسيط

ّ
رسمية،عادةع��شكلوثيقةتثبتاإلتمامالناجحملرحلةمنبرنامجتعلي��.
مصادقة



ّ
التخرج
.٣٧٣

ّ
إتمامناجحل��نامجتعلي��.مناملمكنلخريجواحدأنيتخرجأك��منمرةواحدة)ح��ضمننفسالسنة
األكاديمية(إذاالتحقالطالببال��امنب��نامج�نأوأك��وأتمهمابنجاح.

 .٣٧٤التدريب

ّ
ّ
تعليممصمملتحقيقأهدافتعلممحددة،خاصة��مجالالتعليمامل��.وتعريفالتعليم��تصنيف
إسكديشملالتدريب.
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 - ٤٠٠املصروفات التعليمية 
 .٤٠١ا�ما�� املصروفات الحكومية العامة ع�� التعليم
�ي املصروفات ع�� السلع والخدمات ال��بوية من قبل الحكومات املحلية واإلقليمية و املركزية ،بما �ي
ذلك املصروفات من قبل جميع الوزارات و الوكاالت الحكومية ال�� تقدم خدمات تعليمية .ويشمل أيضا
املصروفات املمولة بتحويالت إ�� الحكومة من قبل املصادر الدولية لغرض التعليم.

 .٤٠٢السلع و الخدمات التعليمية
الكادر التعلي�� واملباني املدرسية والكتب املدرسية ولوازم التدريس وكذلك السلع والخدمات مثل خدمات
الطالب واإلدارة العامة وأنشطة أخرى .

 .٤٠٣املصروفات الجارية ع�� التعليم
�ي املصروفات ع�� السلع والخدمات التعليمية ال�� تس��لك خالل السنة الحالية وال�� ي�ب�ي تجديدها �ي
السنة التالية عند اللزوم.

 .٤٠٤املصروفات الرأسمالية ع�� التعليم
�ي املصروفات ع�� سلع أو أصول تعود بفوائد لف��ة تزيد عن سنة واحدة ،وتشمل املصروفات ع�ي البناء
وأعمال ال��ميم واإلصالح الرئيسية للمباني وشراء معدات ثقيلة و آليات ،وتمثل قيمة األصول املكتسبة أو
ال�� تم إنشاؤها ،أي حجم تكوين رأس املال �ي أثناء السنة الدراسية ال�� تمت ف��ا املصروفات .

 .٤٠٥املصروفات الحكومية املباشرة ع�� املؤسسات التعليمية
مش��يات الحكومة للسلع والخدمات التعليمية ال�� ستستخدم من قبل املؤسسات التعليمية و/أو
املدفوعات الحكومية إ�� املؤسسات التعليمية لشراء السلع و الخدمات التعليمية بنفسها.

 .٤٠٦التحويالت ��� املستويات الحكومية لغرض التعليم
�ي صا�ي تحويالت األموال املخصصة للتعليم من مستوى حكومي إ�� مستوى حكومي آخر .

 .٤٠٧التحويالت واملدفوعات الحكومية ��� القطاع الخاص لغرض التعليم
التحويالت واملدفوعات الحكومية إ�� القطاع الخاص لغرض التعليم �ي أموال حكومية يمكن أن
تستخدمها الكيانات الخاصة لشراء سلع وخدمات تعليمية بنفسها .و�ي تشمل تقديم دعم ما�ي لألسر
والطالب )مثل اإلعانة املالية( والتحويالت واملدفوعات إ�� كيانات خاصة ��� تعليمية أخرى .

تطوير

املفاهيم واملصطلحات املستخدمة �ي التعليم والتدريب والبحث والتطوير
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المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

 .٤٠٨الدعم املا�� لألسر و الطالب
اإلعانةاملاليةاملقدمةللطالب )منمنحدراسيةوقروضوهباتأخرى(،وإعاناتاألسرأواألطفالال��
�ش���ف��االتحاقهمباملدرسةوكذلكاإلعاناتالنقديةأوالعينيةالحكوميةالخاصةال���ش���ف��ا
ً

أيضاالتحاقاألطفالباملدارس.

 .٤٠٩خدمات الطالب
��خدمات���تعليميةتوفرهااملؤسساتالتعليميةللطالبمثلالوجباتاملدرسيةوالخدماتالصحية
واإلقامةالداخليةوقاعاتالسكنوالنقلمناملدرسةوإل��ا.

 .٤١٠التحويالت و املدفوعات ��� كيانات خاصة ��� تعليمية أخرى
�� دعم أوتحويالت مالية من الحكومة إ�� الشركات الخاصة أومنظمات ال تقصد الربح بما ف��ا
املنظماتالدينيةال��تمولأوتقومببعضاألنشطةال��بويةولك��اليستمؤسساتتعليمية.

 .٤١١املصروفات املباشرة من املصادر الدولية ع�� املؤسسات التعليمية
�� أموال من املانح�ن الدولي�ن تنفق مباشرة ع�� املدارس دون املرورع��النظم الحكومية .ويشمل
املانحون الدوليون منظماتمتعددةاألطرافمثل البنكالدو��وبنوكالتنميةاإلقليميةأووكاالتاألمم
املتحدةوالوكاالتالحكوميةللتعاون اإلنمائيالثنائيوالوكاالتالحكوميةللتعاون اإلنمائيوالوكاالت���
الحكوميةالدوليةاملنشأة��البلداملستفيد.

 .٤١٢التحويالت من املصادر الدولية ��� جميع املستويات الحكومية
��أموالمنمانح�ندولي�نمحولةإ��امل��انيةالتعليميةوتستطيعالحكومةإنفاقها إ��جانبأموالها
الخاصة ع�� أولويا��ا )مثل دعم امل��انية القطاعية والتمويل ال��نام�� أوال�ما��( .ويشمل املانحون
الدوليون منظماتمتعددةاألطرافمثلالبنكالدو��وبنوكالتنميةاإلقليميةأووكاالتاألمماملتحدة
والوكاالتالحكوميةللتعاوناإلنمائيالثنائيوالوكاالتالحكوميةللتعاوناإلنمائيوالوكاالت���الحكومية
الدوليةاملنشأة��البلداملستفيد.

 .٤١٣مدفوعات األسر ��� املؤسسات التعليمية
��املدفوعاتاملباشرةمنالطالبو/أوأسرهمإ��املؤسساتالتعليمية،وذلكمنخاللرسومالدراسة
ورسومأخرى.
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المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

 .٤١٤مدفوعات األسر خارج املؤسسات التعليمية
�يمش���اتللسلعوالخدماتالتعليميةمنقبلالطالبو/أوعا�ال��مخارجاملؤسساتالتعليميةمثل
اللوازماملدرسيةأوالدروسالخصوصية.

 .٤١٥املدفوعات للمؤسسات التعليمية من قبل الكيانات الخاصة ��� التعليمية األخرى
�ي مدفوعات من قبل شركات أومنظمات ���حكومية ليست ب�ا��ا مؤسسات تعليمية ،ويمكن أن
تشملع��سبيلاملثالاملصروفاتمنقبلأربابعمل�يالقطاعالخاصع��تدريبمشار��ن�يبرامج
تعليميةتجمعب�ناملدرسةومكانالعمل،أومنحملؤسساتتعليميةمنقبلمؤسساتخاصة.

 .٤١٦املصروفات الجارية ع�� تعويضات املو����
�ي املصروفات ع�� أجور الكادرالتعلي�� والكادر���التعلي�� ومساهمات من قبل أرباب العمل و/أو
السلطاتالعامة�يبرامجتقاعداملو�ف�نوالضمانا�جتما�يواملنافعاألخرى.

 .٤١٧املصروفات الجارية ��� تعويضات املو����
تشمل املصروفات ع�� الكتب املدرسية واملواد التعليمية وع�� خدمات الطالب وع�� اإلدارة وأنشطة
أخرى.

تطوير

املفاهيمواملصطلحاتاملستخدمة�يالتعليموالتدريبوالبحثوالتطوير
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المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

البابالثاني

املفاهيم واملصطلحات املستخدمة �� التدريب 

 -٥٠٠الت ــدريب
 .٥٠١التدريب

ً
ّ
ّ
لالتدريبذلكالنشاطاملدروسالذييضمعددامنالخطواتاملنتظمة،وال����دفبشكلرئي���
يمث
ّ
املعرفية،
إ�� تحقيق الغايات واألهداف من خالل حشد الجهود ذات القيمة وتنمية وتطويرالجوانب
ّ
ّ
ّ
ّ
ة،واملعلوماتية،وطرق
��ن،وتس��إ��إحداثتغي��سلوكي
والعلمي
التف���لدىاملتدربأومجموعةاملتد ّر
ً
ً
ّ
إيجابي ��جانباملهاراتوالقدراتاملختلفةوتطويراألداءو�التا��إحداثتغ��ا إيجابيا ��آليةالعملمن

خاللتغي��اتجاهاتهالعامةوكافةأنماطهالسلوكية.

 .٥٠٢املراكز التدريبية
و��مراكزأوأقساممتخصصةيتمإنشاؤهاللقيامبمهامالتدريب،ولد��امناإلمكانياتوالوسائلال��
تساعدهاع��إتمامالتدريببالشكلاملطلوب.عادةتكونهذﻩاملراكزتابعةملؤسسةأومنظمةأوشركة،

وقدتكونمستقلةتقدمخدما��اعندالطلب.

.٥٠٣

ال���ام� السنوي للمركز

ويقصدبهالجدول أوالخطةسواءكانتسنويةأوشهريةوال��منخاللهايتمجدولةالدوراتوال��ام�

للمركزحسبتاريختنفيذهاومد��ا.

 .٥٠٤مجال أو تخصص ال���ام�
ويقصدبهاملجالالرئي���الذيينت��إليهال��نام�مثلدوراتاألوفيسوالويندوز��مجالالحاسب
ا���.

 .٥٠٥أساليب التدريب

ّ
�� مجموعةالطرق
،والوسائل،واألدواتاملتبعة��توصيلوتعريفاملتدر��نبطبيعةالعملالذييجب
أنيقوموابه،بعدان��اءاملدةالزمنيةلتدري��م،ومنأساليبالتدريب:
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المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

 .٥٠٦املحاضرات 

ّ
��وسيلةتدريبية،يقومف��ااملدرببطرحاملعلوماتواألفكارالخاصةباملادةالتدريبية،ومناملهمأن
ّ
واملتدر��نالستيعابتفاصيلاملحاضرة.تتم��هذﻩاملحاضراتبإمكانية
تحتوي ع��الحوارب�ناملدرب ،
ً
عقدهاوفقا ل��تيبمسبقب�ناملدربواملتدر��ن،دون الحاجةإ��وجودمكانثابتلحضوراملحاضرة،
ّ
كما أنهمناملمكن االستعانة بوسائل تدريبيةمساعدة ،ولكن ��املقابل تقع مسؤولية املحاضرة ع��
ً

ّ
املدربوحدﻩ،كماأندوراملتدر��نقداليكونتفاعليا،ممايؤثرع��س��املحاضرةبشكلجيد.

من ّ
مم��ات التدريب عن طريق املحاضرات  :
•
•
•
•

كتابة،وتلخيصالنقاطال��تحتاجإ��تدوين.
الشرحاملفصلللمادةالنظرية.
وضعبرنامجخاصبمراجعةاملادةالتدريبية.
القدرةع��استيعابأك��عددمناملتدر��ن.

 .٥٠٧املناقشات 
��أسلوبتدري��يعتمدع��الحواربشكلرئي���،عنطريقطرحمجموعة مناألسئلةع��املتدر��ن،
ٍ
ً
ّ
لتخمينا��مالشخصيةاملبنيةع��املعلوماتاملكتسبةمناملادةالتدريبية،ومن
وعل��ماإلجابةعل��اوفقا
ثماالستعانةباإلجابةالدقيقةمنخاللاملدرب،وتساعدهذﻩالطريقةع��توصيلاملعلوماتللمتدر��ن
ً
ً
ّ

ما،ومختلفعنأسلوبالتلق�ناملتبعغالبا��املحاضرات.
بأسلوبجديدنوعا
ٍ

 .٥٠٨الندوات 

�� وسيلة تدريبية ذات ّ
مدة زمنية أطول من املحاضرات ،وتعتمد بشكل رئي��� ع�� وجود نقاش ب�ن
ً
ّ
ّ
هيتمإعداداملتدر��نمسبقا عنطريقتزويدهمبالنقاطالرئيسيةال��
األطرافاملشارك�نف��ا،كماأن
ستطرح��الندوة،وتساهمالندوات��مساعدةاملتدر��نع��طرحأسئلةجديدةللمشاركةبشكلأك��

فاعلية.

 .٥٠٩املؤتمرات 
�� طريقة ووسيلة تدريبية وحوارية تجمع كافة الخصائص املوجودة  ��املحاضرات ،واملناقشات،
َ
والندوات،و��دفإ��تعريفاملتدر��نبشكلكامل،ومفصلعناملادةالتدريبية،وقديشارك��املؤتمر
أك��من مدربّ ،
مما ُيساهم  ��تنويع األفكاراملطروحة ،واملساعدة  ��تحف��املتدر��ن ع�� املشاركة

الدائمة.

تطوير
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المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

 .٥١٠تطبيق العمل 
هوالتطبيق امليداني التدري�� لنوع العمل املرتبط بالتدريب ،وتساهم هذﻩ الطريقة  ��جعل املتدرب�ن
ّ
ّ
ببتطبيقالعملأمامهم،ومنثميطلب
قادرينع��فهمالجانبالعم��مناملادةالتدريبية،فيقوماملدر
كرروا الخطوات ال�� قام ��ا ،وهكذا ح�� ّ
م��م أن ُي ّ
يتم إتقان كافة املهارات التدريبية املطلوبة للبدء
ً 
بتطبيقالعملفعليا.

 .٥١١الواجبات 
��وسيلةلتحف��املتدرب�نع��البحث،وتقديمتقاريرمفصلةحول موضوعاملادةالتدريبية،ويساعد
هذااألسلوبالتدري��ع��تقييمأداءاملتدرب�ن،ومعرفةمدىاستيعا��مللمادةالتدريبية،وقدر��مع��

تطبيقالنقاطاألساسيةال��تعتمدعل��ا.

 .٥١٢نوع الشهادة املمنوحة
ويقصد��االجهةال��تعتمدالشهادةسواءكانتالشهادةتخصصيةأوحضوردورةتدريبية.



 دولية–معتمدةمنشركةأوجهةدولية.
 محلية–معتمدةمنجهةمحلية)وزارةشؤونالعملأووزارةال��بيةوالتعليم،مثال(.
 خاصة–معتمدةمنقبلاملركزنفسه.
اسمالجهةاملعتمدةللشهادةويقصد��ااسمالجهةال��تعتمدالشهادةاملمنوحةمناملركز.

 .٥١٣دورية ال��نا��
ويقصدبهعددتكرارال��نام�نفسه��السنةالواحدة)الخطةالسنوية(.



 أنواع الوسائل املستخدمة  ��التدريب املطبوعة وم��ا :الكتب ،األدبيات ،الصور الفوتوغرافية،
وامللصقاتوغ��ها.
 السبوراتوم��ا:الطباش��ية،البيضاء،الورقية،الالصقةوغ��ها.
 املعروضةوم��ا:الشرائحواألشرطةالفيلمية،شرائطالفيديو،الشفافياتوأجهزةالكمبيوتروجهاز
عرضاملعلوماتوغ��ها.

 .٥١٤املتدربون



ُ
هماألفرادالذينيتلقون املحتوى
التدري��أواملهارةأواالتجاﻩاملحددوالذينيتوقعم��ماستيعابذلك
ّ
ّ
ع��الفهمثمتطبيقمايتمالتدريبعليه.
مايدل
وإظهار
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المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

 .٥١٥املدرب
هوالشخص الذييقومبنقلالرسالة)املحتوى التدري��(منخاللقناةاتصال)أساليبالتدريب(���
ُ

املتلق��)املتدرب��(.ويعت��املدربمحورعمليةاالتصالالتدري��.
الحالةالتعليميةهوأع��مؤهل�علي��حصلعليهالفردأواسمآخرشهادةحصلعل��ا.

 .٥١٦التخصص


يقصدبهأفرعأومجاالتالعلمال��يتخصصف��االفرد.

 .٥١٧املهنة
يقصدباملهنةنوعالعملالذييقومبهالفردفعالوبصرفالنظرعنالنشاطاالقتصاديللمنشأةال��

يعمل��اأوحالتهالعملية.

 .٥١٨سنوات ا����� �� التدريب




يقصد��اعددالسنواتال��أمضاهاالفرد��مجالالتدريب.

تطوير
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المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

البابالثالث

املفاهيم واملصطلحات املستخدمة �� البحث والتطوير 

 -٦٠٠البحث والتطوير
والتطوير الت�ري��

 .٦٠١البحث
هوكلعملإبدا��يمارسوفقأساسم������دفزيادةرصيداملعارفبما��ذلكاملعارفالخاصة
باإلنسانية والثقافة واملجتمع ،واستخدامرصيداملعرفةهذامن أجل ابتكارتطبيقات جديدة .ويشمل
مصطلحالبحثوالتطويرالتجري��ثالثةأنشطة:البحثاألسا���والبحثالتطبيقيوالتطويرالتجري��.
 البحث ا��ا���
هوكلعملتجري��أونظري يمارسأصالمنأجلاكتسابمعارفجديدةعناألسسال��تقومعل��ا
الظواهروالوقائعاملشاهدةدونتو��أيتطبيقخاصأومع�ن.
 البحث التطبيقي
ً
هوأيضابحوثأصليةتجرىبغيةاكتسابمعارفجديدة،غ��أنهذﻩالبحوثترمي��املقاماألولإ��
تحقيقغرضأوهدفعل��مع�ن.
 التطوير الت�ري�� 
هوعملم����يعتمدع��املعارفالقائمةاملكتسبةمنالبحوثو/أوالخ��ةالعلميةوترميإ��استحداث
موادأومنتجاتأوأدوات جديدة،وإنشاءعملياتونظمومرافقجديدة،وإدخالتحسيناتكب��ةع��
ً
ماأنتجأوأن���م��افعال،ويشملالبحثوالتطويرالتجري��كالمنالبحثوالتطويرالتجري��الرس����
َ
الرس��أوالع َر ّ
�����وحداتأخرى.
وحداتالبحثوالتطويرالتجري��والبحثوالتطويرالتجري��غ��

 .٦٠٢القطاعات 
يشملقطاعمؤسساتاألعمال:
ّ
ّ
تسويقإنتاجالسلعوالخدمات
 كافة الشركات واملنظمات واملؤسساتال�� يكون نشاطها األسا���
ُ
)باستثناءمؤسساتالتعليمالعا��(ال��تعرضللبيعبسعرمم��اقتصاديالعامةالناس.
ً
ّ
ّ  
ّ
ّ
ماتقدمخدماتلهذﻩاملؤسسات
ةال��التس��دفالربح،وغالبا
الخاص
املؤسسات
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يتكون قطاع الدولة من :
ّ
ّ
اتوغ��هامنالهيئات،ال��تقدمتلكالخدماتاملش��كة،ولك��اعادةالتبيعها
 كافةالدوائرواإلدار
للمجتمعباستثناءالتعليمالعا��،وال��اليمكنت�مي��ابطريقةأخرى بشروطمناسبةواقتصادية،
ّ
وكذلكتلكال��تنظمشؤونالدولةوالسياسةاالقتصاديةواالجتماعية).املؤسساتالحكوميةال��
ّ
ُ
لعوالخدمات،مدرجة��قطاعمؤسساتاألعمال(.
تشتغلبصفةرئيسية��تسويقوبيعالس
ً
 املؤسساتال��التس��دفالربحوال��تشرفعل��االدولةوتقومغالبا بتمويلها،والتخضعإلدارة
التعليمالعا��.
يتكون قطاع التعليم العا�� من :
ّ
ّ
ةالجامعاتومعاهدالتكنولوجياوغ��هامناملؤسساتال��تؤمنالتعليمالعا��)أيمستويات
 كاف
التصنيفالدو��املق�نللتعليم(٨،٧،٦،٥مهماكانمصدرتمويلهاأووضعهاالقانوني.
ً
 وهويشملأيضا كافةمعاهدالبحثواملراكزاالختباريةوالعياداتالعاملةتحتإشرافمؤسسات
التعليمالعا��املباشر،أوبإدار��اأوبالتعاونمعها.
ويشمل القطاع الخاص الذي ال ����د� الربح :
 مؤسساتخاصةغ��تابعةللسوقالتس��دفالربحتقدمخدماتلألسر)أياملجتمعككل(.
ً
 أفراداأوعائالت.

 .٦٠٣موظفو البحث والتطوير الت�ري�� 

ّ
موظفوالبحثوالتطويرالتجري��همكلاألشخاصالعامل�نمباشرة��مجالالبحثوالتطويرالتجري��
ّ
وكذلكأولئكالذينيقدمون خدماتمباشرةكمديري البحثوالتطويرالتجري��،واملسؤول�ناإلداري�ن
ّ

وموظفياملكاتب.و�س����األشخاصالذينيقدمونخدماتغ��مباشرةكموظفياملطاعمواألمن.

 .٦٠٤وحدات قياس موظفي البحث والتطوير الت�ري�� 
 عدد ا�وظف�ن
هوإجما�� األشخاص املوظف�ن  ��البحث والتطويرالتجري�� واملعادل بوقت كامل ،بصرف النظرعن

ّ
تخصصا��م.

تطوير
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 املعادل بوقت كامل :
)التفرغللعمل:بدوامكامل/دوامجزئي() xنسبةمدةالنشاط��البحثوالتطويرالتجري��خالل
السنة()xالوقتاوالجزءاملق���ع��البحثوالتطويرالتجري��(

 .٦٠٥وظائف البحث والتطوير الت�ري��
ن
 الباحثو 
هم مهنيون عاملون  ��تصميم وابتكارمعارف ومنتجات وعمليات وأساليب جديدة وكذلك  ��إدارة
املشروعات املعنية وينب�� اعتبارطالب الدراسات العليا ع�� مستوى الدكتوراﻩ كباحث�ن )التصنيف
الدو��املق�نللتعليم،املستوى(٨العاملون��البحثوالتطويرالتجري��.
 الفنيون وما يعادلهم 
همأشخاصتتطلبمهامهمالرئيسيةمعرفةتقنيةوخ��ة��ميدانواحدأوأك��منميادينالهندسة،
والعلومالف��يائيةوعلومالحياة)فنيون(أوالعلوماالجتماعيةوالدراساتاالنسانية)موظفون معادلون
لهم(ويشاركون ��البحثوالتطويرالتجري��لتنفيذمهامعلميةوتقنيةتتطلبتطبيقمفاهيموأساليب
تشغيليةتكونعادةتحتإشرافالباحث�ن.
 موظفو الدعم 
تشمل هذﻩ الفئة حرفي�ن مؤهل�ن و��� مؤهل�ن ،وموظفي األمانة والخدمات العامة املشارك�ن ��
مشروعات البحث والتطويرالتجري�� أو املرتبط�ن ��ا مباشرة )أو الذين يقدمون خدمات للباحث�ن
املشارك�نبمثلهذﻩاملشروعات(

 .٦٠٦مستويات إسكد
 مستوىإسكد:٨مستوىالدكتوراﻩأومايعادلها.
 مستوىإسكد:٧مستوىاملاجست��أومايعادلها.
 مستوىإسكد:٦مستوىالبكالوريوسأومايعادلها.
 مستوىإسكد:٥التعليمالعا��قص��األمد.
 مستوىإسكد٤وأدناﻩ:جميعاملؤهالتاألخرى.
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المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

 .٦٠٧املجاالت العلمية والتكنولوجية و�ى :
 العلومالطبيعية.
 الهندسةوالتكنولوجيا.
 العلومالطبيةوالصحية.
 العلومالزراعية.
 العلوماالجتماعية.
 العلوماإلنسانية.
التصنيف للمجا الت العلمية والتكنولوجية :
 .١العلوم الطبيعية 
 ١٫١الرياضيات 
 الرياضياتالبحتةوالرياضياتالتطبيقية ،اإلحصاءاتواالحتماالت)يشملالبحثع��املنهجيات
اإلحصائيةلكنيس�ث��البحوثالتطبيقية��مجالاإلحصاءاتالتطبيقيةال��يجبتصنيفهاتحت
مجاالتالتطبيقذاتالصلة)ع��سبيلاملثالاالقتصاد،علماالجتماع،و���ها(.
 ١٫٢حاسب ��� وعلوم املعلومات 
 علمالحاسوبوعلماملعلوماتواملعلوماتيةالحيوية)تطويراألجهزة،٢٫٢��الجانب االجتما����
.(٥٫٨
 ١٫٣علوم ����ا�ية 
��� ياءالذرة،الف��ياءالجزيئيةوالكيميائية���)ياءالذراتوالجزيئاتبما��ذلكالتصادم،والتفاعل
معاإلشعاع،واألصداءامل�نا�����،مفعولموسباور(���،ياءاملادةاملكثفة)بما��ذلك���ياءالحالة
الصلبة سابقا ،املوصلية الفائقة(��� ،ياء الجسيمات واملجاالت ،الف��ياء النووية��� ،ياء السوائل
والبالزما )بما  ��ذلك الف��ياء السطحية( ،البصريات )بما  ��ذلك بصريات الل��ر والبصريات
الكمية(،الصوتيات،علمالفلك)بما��ذلكالف��ياءالفلكية،وعلومالفضاء(.


تطوير
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 ١٫٤علوم كيميائية 
 الكيمياءالعضوية،الكيمياء���العضويةوالنووية،الكيمياءالف��يائية،علومالبوليمرات،الكيمياء
الكهربائية )الخاليا الجافة ،والبطاريات وخاليا الوقود ،ومعادن التآكل ،والتحليل الكهربائي(،
الكيمياءالغروانية،والكيمياءالتحليلية.
 ١٫٥علوم األرض وعلوم البيئة املرتبطة ��ا 
 العلوم الجيولوجية ،متعددة التخصصات ،املعادن ،علم الحفريات ،الجيوكيمياء والجيوف��ياء،
الجغرافياالف��يائية،الجيولوجيا،ال��اك�ن،العلومالبيئية)الجوانباالجتماعية.(٥٫٧��
 األرصادالجويةوعلومالغالفالجوي،والبحوثاملناخية.
 علماملحيطات،والهيدرولوجياوموارداملياﻩ.
 ١٫٦العلوم الحياتية )الطب سيكون �� رقم  ٣والفالحة �� رقم  (٤







بيولوجيا الخلية وعلماألحياء الدقيقة ،علم الف��وسات ،الكيمياءالحيوية والبيولوجيا الجزيئية،
أساليبالبحوثالكيميائيةالحيوية،علمالفطريات،الف��ياءالحيوية.
علمالجيناتوالوراثة)علمالوراثةالطبية��رقم،(٣البيولوجيااإلنجابية)الجوانبالطبية��رقم
،(٣بيولوجياالنمو.
علومالنبات،النباتات.
علمالحيوان،علمالطيور،الحشرات،وبيولوجياالعلومالسلوكية.
علماألحياءالبحرية،وعلماألحياء��املياﻩالعذبة،علماملياﻩالعذبة ،علومالبيئة ،الحفاظع��
التنوعالبيولو��.
علماألحياء)النظري،الريا���،الحراري،علمالحياةالتقر����،اإليقاعالبيولو��(،وعلماألحياء
التطوري،موضوعاتبيولوجيةأخرى.

 ١٫٧علوم طبيعية أخرى 
 .٢الهندسة والتكنولوجيا 
 ٢٫١هندسة مدنية 
 هندسةمدنية،هندسةمعمارية،هندسةالبناء،الهندسةالبلديةوالهيكلية،هندسةالنقل،
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المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التعليم والتدريب والبحث والتطوير

 ٢٫٢هندسة كهربائية وهندسة ��ك��ونية وهندسة املعلومات 
 هندسة كهربائية و�لك��ونية ،علم الروبوت والتحكم ا��� ،نظم التشغيل ا��� والتحكم ،هندسة
االتصاالت وأنظمة االتصاالت ،االتصاالت السلكية والالسلكية  ،أجهزة وهندسة الحاسوب.
 ٢٫٣هندسة ميكانيكية 





هندسة ميكانيكية ،ميكانيكا تطبيقية ،الديناميكا الحرارية .
هندسة الط��ان .
الهندسة النووية ذات الصلة) ،الف��ياء النووية ��  (١٫٣
الهندسة الصوتية ،تحليل املوثوقية .

 ٢٫٤هندسة كيميائية 
 الهندسة الكيميائية )معامل ،منتجات( ،هندسة العمليات الكيميائية .
 ٢٫٥هندسة املواد 
 هندسة املواد ،الس��اميك ،الطالء واألفالم ،املواد املركبة )بما �� ذلك اللدائن والبالستيك املقوى،
الس��مي� ،أقمشة من األلياف الطبيعية واالصطناعية ،املركبات( ،الورق والخشب ،املنسوجات،
بما �� ذلك األصباغ االصطناعية واأللوان واأللياف) ،مواد النانو ��  ، ٢٫١٠املواد النانوم��ية الحجم
��  .(٢٫٩
 ٢٫٦هندسة طبية 
 الهندسة الطبية ،تكنولوجيا املخت��ات الطبية )بما �� ذلك تحليل العينات املخ��ية وتقنيات
التشخيص() ،املواد الحيوية �� ] ٢٫٩الخصائص الف��يائية للمادة الحية �� ما يتصل بزراعة األعضاء
الطبية ،األجهزة ،أجهزة االستشعار( .
 ٢٫٧هندسة بيئية 
 الهندسة البيئية والجيولوجية ،الجيوتقنية ،هندسة الب��و� )الوقود والزيوت( والطاقة والوقود،
االستشعار عن ُبعد ،التعدين ومعالجة املعادن ،الهندسة البحرية والسفن البحرية ،هندسة
املحيطات .


تطوير
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 ٢٫٨التكنولوجيا الحيوية البيئية 
 التكنولوجيا الحيوية البيئية ،املعالجة البيولوجية ،التكنولوجيات الحيوية التشخيصية )رقائق
الحمضالنوويوأجهزةاالستشعارالحيوي(��إدارةالبيئة ،األخالقياتذاتالصلةبالتكنولوجيا
الحيويةالبيئية.
 ٢٫٩التكنولوجيا الحيوية الصناعية 
 التكنولوجيا الحيوية الصناعية ،تكنولوجيات التجه��البيولو�� )العمليات الصناعية ال�� تعتمد
ع�� العوامل البيولوجية لدفع عملية ما( التحف��األحيائي ،التخم�� ،املنتجات الحيوية )املنتجات
ال��يتمتصنيعهاباستخداماملوادالبيولوجيةكمادةوسيطة( املوادالحيوية،البالستيكالحيوي،
الوقود الحيوي ،املواد الكيميائية السائبة املشتقة من املادة الحيوية واملواد الكيميائية الدقيقة،
واملوادالجديدةاملستمدةمناملوادالحيوية.
 ٢٫١٠نانو تكنولو�� 
 موادالنانو]اإلنتاجوالخصائص[.
 عملياتالنانو]تطبيقاتع��نطاقالنانو[)،املوادالحيوية.(٢٫٩��
 ٢٫١١هندسة وتكنولوجيا أخرى 
 املوادالغذائيةواملشروبات،
 .٣العلوم الطبية والصحية 
 ٣٫١طب أسا��� 
 علمالتشريحوعلمالتشكل)املورفولوجيا))علمالنبات،(١٫٦��علمالوراثةالبشرية،علماملناعة،
علوماألعصاب)بما��ذلكعلمالنفسالفسيولو��( ،علماألدويةوالصيدلة ،الكيمياءالطبية،
علمالسموم،علموظائفاألعضاء)بما��ذلكالخاليا(،علماألمراض.
 ٣٫٢طب ���ي��� 
 علمالذكورة ،طبالنساءوالتوليد ،طباألطفال ،جهازالقلبواألوعيةالدموية ،مرضالشريان
املحيطي،أمراضالدم،نظمالجهازالتنف���،طبالعنايةاملركزةوطبالطوارئ،التخدير،العظام،
الجراحة ،األشعةوالطبالنوويوالتصويرالط�� ،زرعاألعضاء ،طباألسنان،جراحةوطبالفم،
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األمراضالجلديةواألمراضالتناسلية ،الحساسية ،طباألمراضاملفصلية ،أمراضالغددالصماء
والتمثيلالغذائي)بما��ذلكالسكري والهرمونات( ،أمراضالجهازالهض��والكبد ،أمراضالك��
واملسالكالبولية،األورام،طبالعيون،طباألذنواألنفوالحنجرة،الطبالنف���،علماألعصاب
السريري،طبالشيخوخةوعلمالشيخوخة،الطبالعاموالطبالباط��،مواضيعأخرىمنالطب
السريري،الطبالتكام��والتكمي��)أنظمةاملمارسةالبديلة(.
 ٣٫٣العلوم الصحية 






علوم الرعاية الصحية والخدمات )بما  ��ذلك إدارة املستشفى ،وتمويل الرعاية الصحية(،
السياساتوالخدماتالصحية.
التمريض،التغذيةوعلمالتغذية.
الصحةالعامةوالبيئية،الطباالستوائي،علمالطفيليات،األمراضاملعدية،علماألوبئة.
الصحةاملهنية،الرياضةوعلوماللياقةالبدنية.
العلومالطبيةالحيويةاالجتماعية)بما��ذلكتنظيماألسرة،والصحةالجنسية،اآلثارالنفسية
لألورام،الت�ث��اتالسياسيةواالجتماعيةللبحوثالطبيةالحيوية( ،أخالقياتمهنةالطب ،تعاطي
املخدرات.

 ٣٫٤التكنولوجيا الحيوية الطبية 
 التكنولوجيا الحيوية املتعلقة بالصحة ،التقنيات ال�� تشمل التعامل مع الخاليا واألنسجة،
واألعضاءأوالجسمبكله)املساعدةع��اإلنجاب( ،التقنياتال��تشملالتعرفع��عملالحمض
النوويوال��وتيناتواالنزيماتوكيفيةت�ث��هاع��ظهوراملرضوصيانةالصحة)تشخيصوتدخالت
عالجية قائم ع�� الجينات )العقاق��الجينية ،العالجات القائمة ع�� الجينات( ،املواد الحيوية
)عالق��ابزراعةاألعضاءالطبيةواألجهزةوأجهزةاستشعارطبية( ،أخالقياتالتكنولوجياالحيوية
الطبية.
 ٣٫٥علوم طبية أخرى 
 علومالطبالشر��
 علومطبيةأخرى
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 .٤العلوم الزراعية 
 ٤٫١زراعة ،غابات ،ثروة سمكية 
 الزراعة ،الغابات ،ال��وةالسمكية ،علومال��بة ،البستنة،زراعةالكروم ،الهندسةالزراعيةوتربية
النباتاتوحمايةالنباتات)،التكنولوجياالحيويةالزراعية.(٤٫٤��
 ٤٫٢علوم الحيوان واأللبان 
 علومالحيوانواأللبان)التكنولوجياالحيويةالحيوانية(٤٫٤��
 ال��بية،الحيواناتاألليفة.
 ٤٫٣العلوم البيطرية 
 ٤٫٤تكنولوجيا حيوية زراعية 
 التكنولوجيا الحيوية الزراعية والتكنولوجيا الحيوية الغذائية ،تكنولوجيا التعديل الوراثي
)املحاصيلوال��وةالحيوانية(،االستنساخالحيواني،االختياربمساعدةعالمة،وسائلالتشخيص
ّ
)رقائق الحمض النووي وأجهزة استشعارحيوي لكشف دقيق ومبكرلألمراض( تكنولوجيا إنتاج
الكتلةالحيوية،الزراعةالبيولوجية،أخالقياتالتكنولوجياالحيويةالزراعية.
 ٤٫٥علوم زراعية أخرى 


 .٥العلوم االجتماعية 
 ٥٫١علم النفس 
 علمالنفس)بما��ذلكالعالقاتب�ناإلنسانواآللة(.
 علم النفس ،خاص )بما  ��ذلك العالج للتعلم ،والكالم والسمع والبصرواإلعاقات الجسدية
والعقليةاألخرى(.
 ٥٫٢االقتصاد واألعمال 
 االقتصاد،واالقتصادالقيا���،العالقاتالصناعية.
 األعمالالتجاريةواإلدارة.
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 ٥٫٣العلوم ال���و�ة 
 التعليم،عام،بما��ذلكالتدريبوالبيداغوجياومناهجالتعليم.
 التعليم،خاص)لألشخاصاملوهوب�ن،والذينيعانونمنصعوبات��التعلم(.
 ٥٫٤علم االجتماع 
 علماالجتماع،الديموغرافيا،األن��وبولوجيا،علماألعراقالبشرية.
 املواضيعاالجتماعية)املرأةوالدراساتحول الجنس ،القضايااالجتماعية ،دراساتاألسرة،والعمل
االجتما��(.
 ٥٫٥القانون 
 القانون،علماإلجرام،علمالعقوبات.
 ٥٫٦علوم سياسية 
 العلومالسياسية،اإلدارةالعامة،نظريةالتنظيم.
 ٥٫٧الجغرافيا االجتماعية واالقتصادية 
 العلوم البيئية )الجوانب االجتماعية( ،الجغرافيا الثقافية واالقتصادية ،الدراسات الحضرية
)التخطيطوالتنمية(،تخطيطالنقلوالجوانباالجتماعيةللنقل)هندسةالنقل.(٢٫١��
 ٥٫٨اإلعالم واالتصاالت 
 الصحافة ،علم املعلومات )الجوانب االجتماعية( ،علم املكتبات ،وسائل اإلعالم واالتصاالت
االجتماعيةوالثقافية.
 ٥٫٩علوم اجتماعية أخرى 
 علوماجتماعية،متعددةالتخصصات،
 علوماجتماعيةأخرى
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 .٦العلوم اإلنسانية  
 ٦٫١تاريخ وآثار 
 التاريخ)تاريخالعلموالتكنولوجيا،٦٫٣��تاريخالعلوماملحددةتدرجتحتالعناوينذاتالصلة(،
علماآلثار.
 ٦٫٢اللغات واآلداب 
 دراسات اللغة العامة ،لغات معينة ،دراسات األدب العام ،النظرية األدبية ،آداب معينة،
اللسانيات،
 ٦٫٣الفلسفة واألخالقيات والديانة 
 الفلسفةوالتاريخوفلسفةالعلموالتكنولوجيا.
 األخالقيات)باستثناءاألخالقياتاملتعلقةبحقولفرعيةمعينة(،علمالالهوت،الدراساتالدينية.
 ٦٫٤الفنون )تاريخ الفنون والفنون املسرحية واملوسيقى( 
 الفنون،تاريخالفنون ،التصميماملعماري ،دراساتالفنون األدائية)علماملوسيقى،علوماملسرح،
الدراما(،دراساتالفولكلور.
 دراساتحولاألفالم،اإلذاعةوالتلفزيون.
 ٦٫٥علوم إنسانية أخرى 

 .٦٠٨االنفاق ع�� البحث والتطوير الت�ري�� 
اإلنفاقع��البحثوالتطويرالت�ري��يتضمنكافةنفقاتالبحثوالتطويرالت�ري��ال��تتمداخلأحد

ﱞ
قطاعاتاالقتصاد،بما��ذلككلمن:
 املصروفات الجارية 
ّ
تكاليفاليدالعاملةكاألجورواملرتباتالسنويةوكافةتكاليفالباح��نوالفني�نوموظفيالدعم،و���ها
من التكاليف الجارية ،كعمليات الشراء ���الرأسمالية ملواد ،وت�ه��ات ومعدات البحث والتطوير
ّ
واملواد املرجعية ،واال���اكات ��
الت�ري�� ،أي املياﻩ ،والوقود ،والغازوالكهرباء ،والكتب ،والصحف،
ّ
لمية،وموادللمخت��ات.
املكتبات،والجمعياتالع
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 املصروفات الرأسمالية
مجملاإلنفاقالسنوي ع��املوجوداتالثابتةاملستخدمةل��امجالبحثوالتطويرالتجري��للوحدات
اإلحصائيةأيالنفقاتع��األرا���،املباني،األدوات،املعداتوبرامجالكمبيوتر،وي�ب��أنتكون مبلغ
ع��ابكاملهاللف���ال��حصلتف��ا،واليجبتسجيلهاكعاملاس��ال�لألصول.

 .٦٠٩مصادر التمويل 
توجدتعاريفالتغطيةاملؤسسيةملختلفالقطاعات)مؤسساتاألعمال،الدولة،التعليمالعا��الخاص
الذي ال�س��د�الربح(ال��مولتالبحثوالتطويروباإلضافة���هذﻩالقطاعات،تؤخذ�ع�ناالعتبار

املوارداملاليةمن)الخارج(.
وال�� تتكون من :
ّ
ّ
ةاملؤسساتواألفراداملوجودين خارجالحدودالسياسيةلبلدما ،وكافةاملنظماتالدولية)باستثناء
كاف
مؤسساتاألعمال(،بما��ذلكالتسهيالتوالعملياتال��تجريداخلحدودالبلد.
ّ
منأجلتحديدصحيحلتدفقاألموالب�ناملؤسسات،ي�ب��االل��ا�بمعيارين:
 .١ي�ب��أنيكونهنالكتحويلمباشرللموارد.
ّ ً ً
ً
 .٢يجبأنيكون
التحويلمخصصااومستعماللتنفيذالبحثوالتطويرالتجري��.
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ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ 
 .١دليلاإلرشادي-مسحالتعليمالنظامي).معهداليونسكولإلحصاء(،يناير٢٠١٦
 .٢الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية املستخدمة  ��دول مجلس التعاون) ،مجلس
التعاونلدولالخليجالعربية–األمانةالعامة(،الطبعةالثانية٢٠١٠
 .٣كتابالتعاريفوالتعليمات  –التعدادالعامللسكانواملساكنواملنشآت) ٢٠١٠دولةقطر –جهاز
اإلحصاء(أكتوبر.٢٠٠٩
 .٤التصنيفالدو��املوحدللتعليم–مجاالتالتعليموالتدريب).٢٠١١معهداليونسكولإلحصاء(
 .٥دليلإرشادي–استبيانإحصاءاتالبحثوالتطويرالتجري��)معهداليونسكولإلحصاء(،يوليو
٢٠١٤اإلصدار.١
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