
الدليل اإلحصائي 

هـ1440-1439لعام 

لمملكة العربية السعودية ا

وزارة التعليم 

اءاإلدارة العامة للتعليم بمحافظة األحس

إدارة التخطيط والتطوير

وحدة المعلومات 





لمملكة العربية السعودية ا

وزارة التعليم 

اءاإلدارة العامة للتعليم بمحافظة األحس

إدارة التخطيط والتطوير

وحدة المعلومات 

اإلشراف العام 

مدير إدارة 

التخطيط والتطوير

حمد العمر 

اإلشراف والمتابعة 

مسؤول

وحدة المعلومات 

عبد الستار العامر 
منسقة وحدة 

المعلومات 

نسرين الصالح 

والتنفيذ اإلعداد

شارك في اإلعداد  منسق وحدة 

المعلومات 

عبدالعزيز

المحيش



يشكل اإلحصاء أساس يعتمد عليها في رسم أية 

حقق خطة مستقبلية تحدد السياسة العليا للدولة لت

.أهداف معينة في مختلف المجاالت واألنشطة 

ساء يسعدنا أن نقدم لكم دليل إحصائي لمحافظة األح

من شامل توفر رصيد معلوماتي نظام نور ،  من 

ير  والمعلومات  اإلحصائية تساهم في توفالبيانات 

الداخلي إحصائية إلكترونية للمستفيد خدمات 

.والخارجي 

لغرض إعداد التقارير وكما تساعد في تأصيل 

ق المتعلقة بالعملية التعليمية، مما يحقالدراسات 

للجهات أو المباشرة لمنسوبي اإلدارة االستفادة 

الجامعاتوالجهات الحكومية ولطلبة اإلدارية 

.  ومعاهد األبحاث

المقدمة 



التعليم الحكومي 

لمملكة العربية السعودية ا

وزارة التعليم 

اءاإلدارة العامة للتعليم بمحافظة األحس

إدارة التخطيط والتطوير

وحدة المعلومات 



بيانات إحصائية شاملة للمرحلة االبتدائية 

عدد الطالب

60204

عدد المدارس

255

عدد الفصول 

2670

تعليم حكومي وأهلي وأجنبي 

لمرحلة االبتدائية ا

(بنين )



بيانات إحصائية شاملة للمرحلة االبتدائية 

عدد الطالب

58778

عدد المدارس

226

عدد الفصول 

2420

تعليم حكومي وأهلي وأجنبي 

لمرحلة االبتدائية ا

(بنات )



قطاع المرحلة االبتدائية 

المبرز 

بنات بنين منوع التعلي

1436013666عام

500291أن تحفيظ قر

34378ةتربية خاص

سادسخامسرابعثالثثاني أولى الجنس 

259426502733242324912312بنين 

245323142516229722812174بنات 

عدد الطالب

بنات بنين منوع التعلي

4437عام

21أن تحفيظ قر

125ةتربية خاص

عدد المدارس

بنات بنين منوع التعلي

562483عام

2312أن تحفيظ قر

8419ةتربية خاص

عدد الفصول

عدد الطالب في الصفوف 



قطاع المرحلة االبتدائية 

الهفوف

بنات بنين نوع التعليم

1623715944عام

10581389تحفيظ قرأن

173217تربية خاصة

سادسخامسرابعثالثثاني أولى الجنس 

291828963128292328552748بنين 

296929703153285028582750بنات 

عدد الطالب

بنات بنين منوع التعلي

4844عام

35أن تحفيظ قر

138ةتربية خاص

عدد المدارس

بنات بنين منوع التعلي

604589عام

5157أن تحفيظ قر

4449ةتربية خاص

عدد الفصول

عدد الطالب في الصفوف 



القرى المرحلة االبتدائية 

الشمالية

بنات بنين منوع التعلي

90128741عام

550732أن تحفيظ قر

10125ةتربية خاص

سادسخامسرابعثالثثاني أولى الجنس 

176416811693153015441450بنين 

171616611697146614871471بنات 

عدد الطالب

بنات بنين منوع التعلي

2724عام

45أن تحفيظ قر

61ةتربية خاص

عدد المدارس

بنات بنين منوع التعلي

323296عام

3038أن تحفيظ قر

313ةتربية خاص

عدد الفصول

عدد الطالب في الصفوف 



القرى المرحلة االبتدائية 

الشرقية

بنات بنين منوع التعلي

1075110639عام

368275أن تحفيظ قر

11952ةتربية خاص

سادسخامسرابعثالثثاني أولى الجنس 

207519651939185817121669بنين 

191019312009172917001687بنات 

عدد الطالب

بنات بنين منوع التعلي

3034عام

32أن تحفيظ قر

73ةتربية خاص

عدد المدارس

بنات بنين منوع التعلي

448414عام

1813أن تحفيظ قر

3211ةتربية خاص

عدد الفصول

عدد الطالب في الصفوف 



الهجر المرحلة االبتدائية 

بنات بنين منوع التعلي

20852422عام

00أن تحفيظ قر

20ةتربية خاص

سادسخامسرابعثالثثاني أولى الجنس 

377369372343336290بنين 

414392453429365369بنات 

عدد الطالب

بنات بنين منوع التعلي

2828عام

00أن تحفيظ قر

10ةتربية خاص

عدد المدارس

بنات بنين منوع التعلي

172186عام

00أن تحفيظ قر

20ةتربية خاص

عدد الفصول

عدد الطالب في الصفوف 



بيانات إحصائية شاملة للمرحلة المتوسطة 

عدد الطالب 

26091

عدد المدارس

157

عدد الفصول 

1062

تعليم حكومي وأهلي وأجنبي 

لمرحلة المتوسطة ا

(بنين )



بيانات إحصائية شاملة للمرحلة المتوسطة 

عدد الطالب

24074

عدد المدارس

133

عدد الفصول

957

تعليم حكومي وأهلي وأجنبي 

لمرحلة المتوسطة ا

(بنات )



قطاع المرحلة المتوسطة  

المبرز 

بنات بنين نوع التعليم

62775455عام

171195تحفيظ قرأن

10846تربية خاصة

12360تعليم كبار

ثالثثاني أولى الجنس 

242222432014بنين 

202918551872بنات 

عدد الطالب

بنات بنيننوع التعليم

2117عام

21تحفيظ قرأن

52تربية خاصة

11تعليم كبار

عدد المدارس

بنات بنين منوع التعلي

225195عام

99ن تحفيظ قرأ

177ةتربية خاص

63تعليم كبار

عدد الفصول

عدد الطالب في الصفوف 



قطاع المرحلة المتوسطة  

الهفوف

بنات بنين نوع التعليم

68187313عام

379553تحفيظ قرأن

9693تربية خاصة

37161تعليم كبار

ثالثثاني أولى الجنس 

264125612462بنين 

275826882574بنات 

عدد الطالب

بنات بنيننوع التعليم

2527عام

22تحفيظ قرأن

66تربية خاصة

41تعليم كبار

عدد المدارس

بنات بنين منوع التعلي

236258عام

1821ن تحفيظ قرأ

2219ةتربية خاص

153تعليم كبار

عدد الفصول

عدد الطالب في الصفوف 



القرى المرحلة المتوسطة  

ة الشمالي

بنات بنين نوع التعليم

36233904عام

187154تحفيظ قرأن

250تربية خاصة

1330تعليم كبار

ثالثثاني أولى الجنس 

139113351242بنين 

142513521281بنات 

عدد الطالب

بنات بنيننوع التعليم

1419عام

22تحفيظ قرأن

30تربية خاصة

20تعليم كبار

عدد المدارس

بنات بنين منوع التعلي

128136عام

98ن تحفيظ قرأ

90ةتربية خاص

60تعليم كبار

عدد الفصول

عدد الطالب في الصفوف 



القرى المرحلة المتوسطة  

ة الشرقي

بنات بنين نوع التعليم

45254259عام

160101تحفيظ قرأن

6315تربية خاصة

1920تعليم كبار

ثالثثاني أولى الجنس 

173216801528بنين 

155014261399بنات 

عدد الطالب

بنات بنيننوع التعليم

2118عام

21تحفيظ قرأن

31تربية خاصة

20تعليم كبار

عدد المدارس

بنات بنين منوع التعلي

165165عام

86ن تحفيظ قرأ

123ةتربية خاص

90تعليم كبار

عدد الفصول

عدد الطالب في الصفوف 



الهجر  المرحلة المتوسطة  

بنات بنين نوع التعليم

917757عام

00تحفيظ قرأن

40تربية خاصة

00تعليم كبار

ثالثثاني أولى الجنس 

330287304بنين 

271254232بنات 

عدد الطالب

بنات بنيننوع التعليم

1814عام

00تحفيظ قرأن

10تربية خاصة

00تعليم كبار

عدد المدارس

بنات بنين منوع التعلي

5952عام

00ن تحفيظ قرأ

30ةتربية خاص

00تعليم كبار

عدد الفصول

عدد الطالب في الصفوف 



بيانات إحصائية شاملة للمرحلة الثانوية 

عدد الطالب 

21298

عدد المدارس

117

عدد الفصول

1482

تعليم حكومي وأهلي وأجنبي 

لمرحلة الثانوية ا

(بنين )



بيانات إحصائية شاملة للمرحلة الثانوية 

عدد الطالب

19880

عدد المدارس 

85

عدد الفصول

1462

تعليم حكومي وأهلي وأجنبي 

لمرحلة الثانوية ا

(بنين )



قطاع المرحلة الثانوية   

المبرز 

بنات بنين نوع التعليم

42434914عام

3357تحفيظ قرأن

6641تربية خاصة

4030تعليم كبار

ثالثثاني أولى الجنس 

177014731502بنين 

202618101175بنات 

عدد الطالب

بنات بنيننوع التعليم

1516عام

11تحفيظ قرأن

41تربية خاصة

30تعليم كبار

عدد المدارس

عدد الطالب في الصفوف 



قطاع المرحلة الثانوية   

الهفوف

بنات بنين نوع التعليم

45215805عام

83255تحفيظ قرأن

12490تربية خاصة

74287تعليم كبار

ثالثثاني أولى الجنس 

222318381409بنين 

251821591560بنات 

عدد الطالب

بنات بنيننوع التعليم

1615عام

12تحفيظ قرأن

54تربية خاصة

51تعليم كبار

عدد المدارس

عدد الطالب في الصفوف 



المرحلة الثانوية   
القرى 

ةالشمالي

بنات بنين منوع التعلي

27932982عام

4655تحفيظ قرأن

350ةتربية خاص

21883تعليم كبار

ثالثثاني أولى الجنس 

1175962955بنين 

11761119825بنات 

عدد الطالب

بنات بنيننوع التعليم

1212عام

11تحفيظ قرأن

20تربية خاصة

21تعليم كبار

عدد المدارس

عدد الطالب في الصفوف 



المرحلة الثانوية   
القرى 

ةالشرقي

بنات بنين منوع التعلي

29023483عام

00أن تحفيظ قر

4720ةتربية خاص

21063تعليم كبار

ثالثثاني أولى الجنس 

13038241032بنين 

14341148972بنات 

عدد الطالب

بنات بنيننوع التعليم

1614عام

00تحفيظ قرأن

21تربية خاصة

21تعليم كبار

عدد المدارس

عدد الطالب في الصفوف 



الهجرالمرحلة الثانوية   

بنات بنين نوع التعليم

871640عام

00تحفيظ قرأن

00ةتربية خاص

520تعليم كبار

ثالثثاني أولى الجنس 

297313313بنين 

247210183بنات 

عدد الطالب

بنات بنيننوع التعليم

117عام

00تحفيظ قرأن

00تربية خاصة

10تعليم كبار

عدد المدارس

عدد الطالب في الصفوف 



بيانات إحصائية شاملة لمرحلة التعليم المستمر
التعليم الحكومي

التعليم 

المستمر 

(بنين )

عدد الصف 

الطالب

44أول محو أمية

91ثاني محو أمية

117ثالث محو أمية

24هبرنامج بال أمي

276المجموع 

عدد الطالب 

276

عدد المدارس

15

عدد الفصول

41



بيانات إحصائية شاملة للمرحلة التعليم المستمر

عدد الطالب 

598

عدد المدارس

15

عدد الفصول

46

التعليم الحكومي

التعليم 

المستمر 

(بنات )

عدد الصف 

الطالبات

166أول محو أمية

166ثاني محو أمية

146ثالث محو أمية

120هبرنامج بال أمي

598المجموع 



بيانات إحصائية شاملة لمرحلة رياض األطفال 

عدد الطالب

12285

عدد المدارس 

128

عدد الفصول

629

تعليم حكومي وأهلي وأجنبي 

مرحلة رياض

األطفال 



مرحلة رياض األطفال 

عدد نوع التعليمنوع القطاع

االطفال

عدد

المدارس 

عدد

الفصول

قطاع المبرز

15521762عام

312تربية خاصة

قطاع الهفوف

22322290عام

3549تربية خاصة

مرحلة رياض األطفال 

الصف

قطاع 

المبرز

قطاع 

الهفوف

180225أولى 

537884ثاني

8381158ثالث

عدد األطفال في الصفوف 



مرحلة رياض األطفال 

نوع نوع القطاع

التعليم

عدد 

االطفال

عدد

المدارس 

عدد

الفصول

القرى الشمالية

عام

767731

611722القرى الشرقية

256820الهجر 

مرحلة رياض األطفال 

الصف

القرى

الشمالية

القرى

الهجرةالشرقي

71250أولى 

276180101ثاني

420406155ثالث

عدد الطالب في الصفوف 



الخالصة 

اإلحصائية 

في التعليم 

الحكومية 



غ س س عدد الفصول النظام الدراسي خدم وعمال إداريون معلمون نوع التعليم المرحلة

19 5476 229 منتظم 60 185 433 تعليم عام 

3رياض األطفال 35 11 منتظم 0 2 8 تربية خاصة 
22 5511 240 60 187 441 المجموع

1890 49522 1955 منتظم 269 848 2904 تعليم عام 

المرحلة 

االبتدائية

44 2643 120 منتظم 15 49 191 تحفيظ بنات
9 363 82 منتظم 10 32 198 تربية خاصة 

1943 52528 2157 294 929 3293 المجموع
792 20896 809 منتظم

102 446 1822 تعليم عام

المرحلة 

المتوسطة

24 457 0 منتسب كلي

2 119 6 كبيرات

27 976 44 منتظم 3 29 89 تحفيظ بنات
2 152 29 منتظم

0 1 70 تربية خاصة
0 3 0 منتسب كلي

847 22603 888 105 476 1981 المجموع
237 6997 307 منتظم

62 294 1373 تعليم عام 

المرحلة 

الثانوية

فصلينظام

37 886 0 منتسب كلي

6 232 0 منتسب جزئي

3 162 11 كبيرات

6 249 12 منتظم 3 18 56 تحفيظ بنات
3 135 19 منتظم

1 1 40 تربية خاصة
0 2 0 منتسب كلي

292 8663 349 66 313 1469 المجموع
29 569 46 كبيرات 2 1 0 تعليم الكبار

رالتعليم المستم
29 569 46 2 1 0 المجموع

الخالصة 

اإلحصائية

الحكومية 

بنات



الخالصة 

اإلحصائية

الحكومية 

بنين

عدد الطالب  عدد 

الفصول
النظام الدراسي خدم وعمال إداريون معلمون نوع التعليم المرحلة

غ س س
1692 50732 2075 منتظم 52 314 3733 عامتعليم 

المرحلة 

االبتدائية

42 2434 115 منتظم 7 18 231 تحفيظ

29 709 200 منتظم 8 17 360 خاصةتربيه 

1763 53875 2390 67 349 4324 المجموع

711 21464 821 منتظم

24 176 1897 عامتعليم 

المرحلة 

المتوسطة

33 367 0 منتسب كلي

0 5 0 منتسب جزئي

1 819 36 ليلي

24 873 44 منتظم 0 9 103 تحفيظ

4 279 60 منتظم 0 6 111 تربيه خاصة 

773 23807 961 24 191 2111 المجموع

169 5792 256 منتظم

16 110 1136 عامتعليم 

المرحلة 

الثانوية

نظام فصلي 

27 398 0 منتسب كلي

1 85 0 منتسب جزئي

3 1132 41 ليلي

0 2 0 ليلي مفتوح

4 116 7 منتظم 0 1 28 تحفيظ

2 240 36 منتظم
0 0 84 خاصةتربيه 

0 1 0 منتسب كلي

206 7766 340 16 111 1248 المجموع

4 272 41 ليلي 0 0 0 الكبارتعليم 
التعليم المستمر

4 272 41 0 0 0 المجموع



الخالصة 

اإلحصائية

الحكومية 

بنات
(نظام مقررات )

جملة

المستويات
حالة 

القيد
الجنسية المستوى المرحلة 

السادس

المستوى 

الخامس

المستوى 

الرابع

المستوى 

الثالث

المستوى 

الثاني

المستوى

االول

632 34 21 98 3 476 0 مكمل

ي
سعود

ت 
ظام مقررا

الثانوية ن
4 0 0 0 0 0 4 مستجد

9819 19 740 2377 10 6673 0 مرفع

10455 53 761 2475 13 7149 4 جملة

9 0 1 2 0 6 0 مكمل ي
سعود

غير 

3 0 0 0 0 0 3 مستجد

316 1 11 103 0 201 0 مرفع

328 1 12 105 207 3 جملة

10783 54 773 2580 13 7356 7 المجموع



الخالصة 

اإلحصائية

الحكومية 

بنين
(نظام مقررات )

جملة

المستويات

حالة القيد الجنسية المستوى المرحلة 

السادس

المستوى 

الخامس

المستوى 

الرابع

المستوى

الثالث

المستوى

الثاني

المستوى 

االول

1454 115 66 252 12 1004 5 مكمل ي
سعود

ت 
ظام مقررا

الثانوية ن
3 0 0 0 0 0 3 مستجد

8133 20 1151 1471 8 5483 0 مرفع

9590 135 1217 1723 20 6487 8 جملة

32 3 3 5 1 20 0 مكمل ي
سعود

غير 

0 0 0 0 0 0 0 مستجد

322 1 35 96 1 189 0 مرفع

354 4 38 101 2 209 جملة

9944 139 1255 1824 22 6696 8 المجموع



(نظام مقررات )الخالصة اإلحصائية الحكومية 

(تحفيظ -نهاري )حكومي  س
جن

عمالال خدم إداريون المعلمون المجموع العام ثطالب المستوى الثال يطالب المستوى الثان طالب المستوى األول

ب 
شع

ال

سية
الدرا

ت
عا

قا

صفية

س
مدار

سعودي سعودي سعودي سعودي سعودي جملة سعودي جملة سعودي جملة سعودي جملة

5 2 49 620 9087 9440 1351 1393 1741 1844 5995 6203 6211 861 74 بنين

24 6 128 683 10377 10702 814 827 2488 2593 7075 7282 7065 1017 73 بنات

29 8 177 1303 19464 20142 2165 2220 4229 4437 13070 13485 13276 1878 147 مجموع

حكومي تعليم كبار 

س
جن

عمالال خدم إداريون المعلمون المجموع العام طالب المستوى الثالث يطالب المستوى الثان طالب المستوى األول

ب 
شع

ال

سية
الدرا

ت 
عا

قا

صفية

س
مدار

سعودي سعودي سعودي سعودي سعودي جملة سعودي جملة سعودي جملة سعودي جملة

0 0 0 0 489 490 1 1 2 2 486 487 278 31 12 بنين

0 0 0 0 66 68 0 0 0 0 66 68 56 4 3 بنات

0 0 0 0 555 558 1 1 2 2 552 555 334 35 15 مجموع



(نظام مقررات )الخالصة اإلحصائية الحكومية 

حكومي تربية خاصة 
س

جن
ال

(المستوى الثالث -المستوى الثاني )طالب  طالب المستوى األول

ب 
شع

ال

سية
الدرا

ت
عا

قا

صفية

س
مدار

سعودي جملة سعودي جملة

0 0 14 14 49 7 3 بنين

0 0 12 13 49 13 3 بنات

0 0 26 27 98 20 6 مجموع



التعليم األهلي واألجنبي 

لمملكة العربية السعودية ا

وزارة التعليم 

اءاإلدارة العامة للتعليم بمحافظة األحس

إدارة التخطيط والتطوير

وحدة المعلومات 



مرحلة رياض األطفال 

نوع 

التعليم

عدد 

االطفال

عدد

المدارس 

عدد

الفصول

682861392عام

111ةتربية خاص

مرحلة رياض األطفال 

نوع 

التعليم 

ثالثثاني أولى 

35728653603عام

001ةتربية خاص

عدد الطالب في الصفوف 



المرحلة االبتدائية

بنات بنين نوع التعليم

45454232عام

09ةالخاصالتربية

عدد الطالب

عدد المدارس

عدد الفصول بنات بنين نوع التعليم

2727عام

01ةالخاصالتربية

بنات بنين نوع التعليم

246243عام

01ةالخاصالتربية

سادسخامسرابعثالثثاني أولى الجنس 

692686838840779710بنين 

1048975725506523455بنات 

عدد الطالب في الصفوف 



ية   المرحلتين المتوسطة والثانو

ثالثثاني أولى الجنس 

721619579بنين 

409393306بنات 

المرحلة المتوسطة 

عدد الطالب في الصفوف 

نوع 

التعليم

عدد 

الطالب

عدد

المدارس 

عدد

الفصول

191923106بنين

11082172بنات

المرحلة الثانوية

نوع 

التعليم

عدد 

الطالب

عدد

المدارس 

عدد

الفصول

390918245بنين

130514100بنات

ثالثثاني أولى الجنس 

9089471112بنين 

457524324بنات 

عدد الطالب في الصفوف 



الخالصة 

اإلحصائية

التعليم 

األهلي 

بنات

عدد الطالبات 
عدد الفصول

النظام 

الدراسي
خدم وعمال إداريون معلمون المدارس نوع التعليم المرحلة

غ س س

6 138 8 منتظم 0 3 9 1
تعليم عام 

رياض

األطفال

103 5494 316 منتظم 8 100 453 46

0 1 1 منتظم 0 0 1 1 خاصةتربية 

109 5633 325 8 103 463 48 المجموع

115 1437 99 منتظم 4 16 241 13 عامتعليم 
المرحلة

ةاالبتدائي
0 9 1 منتظم 0 0 3 1 خاصةتربية 

115 1446 100 4 16 244 14 المجموع

28 508 34 منتظم 0 7 80 9 عامتعليم  المرحلة

28المتوسطة 508 34 0 7 80 9 جملة

37 457 27 منتظم

1 18 106 7 عامتعليم 
المرحلة

الثانوية

فصلي 

0 1 0 منتسب 

جزئي

37 458 27 1 18 106 7 جملة



الخالصة 

اإلحصائية

التعليم 

األجنبي

بنات

عدد الطالبات
عدد الفصول النظام الدراسي خدم وعمال إداريون معلمون مدارس المرحلة

غ س س

398 689 69 منتظم 1 6 78 14 رياض األطفال

1526 1134 144 منتظم 2 17 143 14 المرحلة االبتدائية

395 169 38 منتظم 0 6 15 12 المرحلة المتوسطة

167 83 24 منتظم 1 4 11 7 المرحلة الثانوية



جملة

المستويات
حالة 

القيد
ةالجنسي المستوىالمرحلة

السادس

المستوى 

الخامس

المستوى 

الرابع

المستوى 

الثالث

المستوى

الثاني

المستوى 

االول

1 0 0 0 0 1 0 مكمل ي
سعود

الثانوية
ت

ظام مقررا
ن

0 0 0 0 0 0 0 مستجد

524 0 5 223 0 296 0 مرفع

525 5 223 297 جملة

0 0 0 0 0 0 0 مكمل ي
سعود

غير 
2 0 0 0 0 0 2 مستجد

34 0 0 10 0 24 0 مرفع

36 10 24 2 جملة

561 0 5 233 0 321 2 المجموع

الخالصة 

اإلحصائية

األهلي 

بنات
(نظام مقررات )



الخالصة 

اإلحصائية

التعليم

األهلي 

واألجنبي

بنين

التعليم األهلي 
عدد الطالب 

عدد الفصول النظام الدراسي خدم وعمال إداريون معلمون مدارس المرحلة
غ س س

198 2006 120 منتظم 1 8 251 13 المرحلة االبتدائية

76 1079 61 منتظم 0 6 130 12 المرحلة المتوسطة

115 1637 77 منتظم
0 5 197 11

المرحلة الثانوية 

فصلي نظام 

التعليم األجنبي
عدد الطالب

عدد الفصول النظام الدراسي خدم وعمال إداريون معلمون مدارس المرحلة
غ س س

1379 914 126 منتظم 1 12 115 14 المرحلة االبتدائية

508 231 45 منتظم 2 3 25 11 المرحلة المتوسطة

195 78 26 منتظم 0 1 25 7 المرحلة الثانوية



الخالصة 

اإلحصائية

األهلي 

بنين
(نظام مقررات )

جملة

المستويات

حالة القيد الجنسية المستوى المرحلة

السادس

المستوى 

الخامس

المستوى 

الرابع

المستوى

الثالث

المستوى

الثاني

المستوى 

االول

3 0 0 0 0 3 0 مكمل ي
سعود

حلة
المر

ت 
ظام مقررا

الثانوية ن

1 0 0 0 0 0 1 مستجد

883 1 33 148 1 700 0 مرفع

887 1 33 148 1 703 1 جملة

0 0 0 0 0 0 0 مكمل ي
سعود

غير 
0 0 0 0 0 0 0 مستجد

54 0 2 7 0 45 0 مرفع

54 2 7 45 جملة

941 1 35 155 1 748 1 المجموع



(ات نظام مقرر)الخالصة اإلحصائية التعليم األهلي 

(  تحفيظ –نهاري ) التعليم األهلي 

إداريون المعلمون المجموع العام
طالب المستوى 

الثالث

طالب المستوى 

الثاني

طالب المستوى 

األول
ب 

شع
ال

سية
الدرا

ت
عا

قا

صفية

س
مدار

س
جن

ال

سعودي سعودي جملة سعودي جملة سعودي جملة سعودي جملة سعودي جملة

1 35 35 525 561 5 5 223 233 297 323 511 49 9 بنات

4 19 49 887 941 34 36 149 156 704 749 664 142 12 بنين

5 54 84 1412 1502 39 41 372 389 1001 1072 1175 191 21 مجموع



ليل تم بحمد هللا االنتهاء من الد

اإلحصائي 


