
 

 

 2018/2017 # 2017/2016* 2016/2015* 2015/2014* المؤشر

عدد مدارس الرياض-رياض االطفال   804 978 1069 1195  

عدد األطفال الموجودين-رياض االطفال   149312 179635 186816 202937  

عدد المعلمات-رياض االطفال   6373 7409 7826  8304 

          

االبتدائيةعدد المدارس -االبتدائي   10779 12973 14024  15965 

عدد الشعب-االبتدائي   116769 137001 149166  167367  

عدد التالمذة المقبولين-االبتدائي   768026 925384 1029591  1177343 

عدد التالمذة الموجودين-االبتدائي   4283044 4997052 5473997  6197876 

التعليميةعدد أعضاء الهيئة -االبتدائي   223310 247919 259836  286097 

عدد التالمذة التاركين-االبتدائي   72355 109883 126694  131368 

          

عدد المدارس الثانوية-الثانوي   4953 6022 6605  7485 

عدد شعب الصفوف-الثانوي   53244 63680 69518 78140  

عدد الطلبة المقبولين-الثانوي   648721 789397 836784 960021  

عدد الطلبة الموجودين-الثانوي   2032880 2442935 2624140 293359  

عدد اعضاء الهيئة التدريسية-الثانوي   128667 141300 148832 164744  

عدد الطلبة التاركين-الثانوي   54286 81125 66752 68594  

          

عدد المدارس -التعليم المهني   223 267 280 305  

عدد شعب الصفوف -التعليم المهني   2200 2527 2589 2620  

عدد الطلبة المقبولين الجدد -التعليم المهني   14524 16637 16281 15032  



 

 

عدد الطلبة الموجودين -التعليم المهني   44696 51138 53003 50039  

عدد الطلبة التاركين -التعليم المهني   2151 2679 1888 1558  

عدد اعضاء الهيئة التدريسية -التعليم المهني   10549 11371 11159  11245 

          

عدد المعاهد -معاهد إعداد المعلمين والمعلمات   76 89 32   

عدد شعب  -معاهد إعداد المعلمين والمعلمات 
 الصفوف

643 656 536   

عدد الطلبة  -معاهد إعداد المعلمين والمعلمات 
 المقبولين

1665 1522 1306   

عدد الطلبة  -معاهد إعداد المعلمين والمعلمات 
 الموجودين

12870 13631 8987   

عدد الطلبة  -معاهد إعداد المعلمين والمعلمات 
 التاركين

149 95 199   

عدد أعضاء  -معاهد إعداد المعلمين والمعلمات 
 الهيئة التدريسية

1878 1918 1048   

عدد المعاهد -الجميلة معاهد الفنون          24 

عدد شعب الصفوف -معاهد الفنون الجميلة         623 

عدد الطلبة المقبولين -معاهد الفنون الجميلة          1856 

عدد الطلبة الموجودين -معاهد الفنون الجميلة         9720 

عدد الطلبة التاركين -معاهد الفنون الجميلة         62 

عدد أعضاء الهيئة  -الفنون الجميلة معاهد 
 التدريسية

      1191 

          

 -التعليم الموازي والتدريب المهني والتطويري 
 عدد الطلبة المقبولين

13035 9931 9657  11064 

 -التعليم الموازي والتدريب المهني والتطويري 
 عدد الطلبة الموجودين

41253 32618 32860  33457 



 

 

 

 -الموازي والتدريب المهني والتطويري التعليم 
 عدد أعضاء الهيئة التدريسية

6581 6296 7232  7870 

 -التعليم الموازي والتدريب المهني والتطويري 
 عدد أعضاء الهيئة التدريبية

3225 3616 2806  3881 

          

عدد الطلبــــة المقبولين-الجامعي   160013 148410 190292 233935 

عدد الطلبة الموجودين-الجامعي   574997 608554 647770  743825 

عدد أعضاء الهيئة التدريسية -الجامعي   35362 38643 41233  47951 

          

عدد الطلبة المقبولين -الدراسات العليا   8449 1081 12145  13366 

عدد الطلبة الموجودين -الدراسات العليا   24948 27359 29474  35055 

          

عدد المتخرجين من -خريجو التعليم العالي
الجامعات  -الدراسات الجامعية األولية 

 الحكومية
58405 80426  90008   

عدد المتخرجين من -خريجو التعليم العالي
الكليات األهلية-الدراسات الجامعية األولية   

21513 26951  27578   

المتخرجين من عدد -خريجو التعليم العالي
هيئة التعليم التقني -الدراسات الجامعية األولية 

الكليات التقنية-  

2134 3064  2858   

عدد المتخرجين من -خريجو التعليم العالي
هيئة التعليم -الدراسات الجامعية األولية 

المعاهد التقنية-التقني  

18796 20047  23757   

من عدد المتخرجين  -خريجو التعليم العالي
 الدراسات العليا

8081 7547  7959   


