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(   الجمهورية اليمنية   -   وزارة التربية والتعليم) 
ديسمبر ٢٠٠٤ مديسمبر ٢٠٠٤ م

النسبة لالجمالياالجمالي العامالنسبة لالجمالياالجمالي العام 

  يحملون مؤهالت غ. تربوية  يحملون مؤهالت تربوية100.00241120        219,908الجهة

االجمالياناثذكورسنة بدء التوظيف16146066.967966033.04االجمالي 1.77          3,898االجمالي للتوجيهالمدارس241120االجمالياجمالي 
19623444886241120االجمالي13482455.926141025.47الذكوراالجمالي العام0.23             512ذكورالمواد  81.38النسية %196234الذكورالثابتين

45181532غير محدد2663611.05182507.57االناث 0.06             133اناثالتوجيه 18.62النسية %44886االناث
4533218.80122485.08200416927196الذكوريحملون مؤهل1.31          2,873ذكورالتعليم  اخرى خدماتتربويةوتعليميةقيادية واداريةالوظيفة
114184.7434411.432003473715826319االناث جامعي فاكبر0.17             380اناثاالساسي 947121990870784663االجمالي
210678.74107154.44200232789574235الذكوريحملون مؤهل90.34        321996237973455198,671الذكور
40141.6614800.612001495212436195االناث دبلوم متوسط 16.52        36,319ذكورمدرسي2712625136478االناث
6776728.112433510.092000779421749968الذكور دبلوم معلمين4.77        10,491اناثالمواد المدرسون 219017834743270الذكور
109904.5698704.09199910147270312850االناث اوثانوية عامة56.06        123,291ذكورالتعليم والمعلمون102238213417االناث
6580.2740351.671998226513043569الذكوريحملون 12.99          28,570اناثاالساسي30961507393884384الذكور
2140.0910960.45199716444443520879االناثاعدادية0.52          1,142ذكورامناء المعامل والمكتبات59336705138459االناث

16510.68199615145284817993الذكور  يحملون 0.32             712اناث واالخصائيون االجتماعيون
3230.13199523616352827144االناثابتدائية0.14             307ذكورالمناهج والوسائل والتدريب 

6420.27199421555242923984الذكور   يقراء 0.01               26اناثواالدارة التربويةمتوسط االجرمتوسط االجرالكلفة بالريال مرتبات البيان
2930.12199317282224619528االناث  ويكتب6.89        15,152اجمالي االدارة المدرسية بالدوالر بالريالمن الميزانية الباب االول

77843.23199218253266520918الذكور   امي 3.79          8,324اجمالي مدير مدرسة716508482329716160.63
17470.72199115483257618059االناث  وغير محد0.11             232ذكورالمدارس809651458533579181.51

0.031990702720249051               64اناثالثانويةمدير 859810178763565901927.51
3.451989412014905610          7,596ذكورالمدارسمدرسة971581750204029452178.08

2411201988281411603974االجمالي0.20             432اناث االساسية ـ ١$ دوالر
196234198722798653144ذكوراالجمالي3.10          6,828اجمالي وكيل مدرسةـ= ١٨٥ رياال

44886198620318992930اناث0.06             140ذكورالمدارس

30198517828412623ذكورفئة العمر0.03               76اناثالثانويةوكيل النسبة%

1219849105821492اناثمن ١٥ الى 2.63١٩          5,784ذكورالمدارسمدرسةمن االجمالياالجمالياناثذكورالتخصص
133919839265861512ذكورفئة العمر0.38             828اناث االساسية 8096514585االجمالي العام19623444886241120100.00االجمالي

1367198211316591790اناثمن ٢٠ الى 91.20٢٤      7165084823219,908اجمالي باب ١ف160332432184657.66١ادارة مدرسية
4349519819235691492ذكورفئة العمر3003435112مرتبات اساسية1048262562813045454.10معلم مواد
1139319809344901424اناثمن ٢٥ الى 8.80٢٩        21,212االجمالي  الوظائف االخرى حسب15247505بدل تمثيل253332428571.18قرأن كريم

85398197910386141652ذكورفئة العمر7.48        18,038الذكور  القانون االداري للدولة176050بدل مظهر115502758143085.93تربية اسالمية
14786197813675971964اناثمن ٣٠ الى 1.32٣٤          3,174االناث 103461820بدل تخرج103762065124415.16لغة عربية

33880197712474911738ذكورفئة العمر487755525غالء معيشة6158188080383.33لغة انجليزية
7213197611304681598اناثمن ٣٥ الى 535318473٣٩بدل ريف5888130671942.98الرياضيات

1270719759393901329ذكورفئة العمر234416348بدل انتقال165638220380.85الفيزياء
495319747513431094اناثمن ٤٠ الى 240500٤٤بدل سكن2872107539471.64الكيمياء
87041973628238866ذكورفئة العمر2785033490اجمالي ب.اخرى197086028301.17االحياء

29911972544193737اناثمن ٤٥ الى 83399780051٤٩ب. اخرى مختلفة285444432981.37العلوم
55511971559194753ذكورفئة العمر71ذكور1076171944ب. اخرى تشجيع291446433781.40االجتماعيات

14201970464179643اناثمن  ٥٠ الى 79٥٤اناث715371364ب. اخرى خاص394471546591.93الجغرافيا
2945196942793520ذكورفئة العمر43ذكور159327785ب. اخرى مخاطر4155102151762.15التأريخ

692123815اصغر من عام 483١٩٦٩اناثمن ٥٥ الى 75٥٩اناث164597ب. اخرى اخرى6683099770.41مواد فلسفية
1261ذكورفئة العمر931429762اجمالي باب١ف٤ 3892055940.25اجتماع واقتصاد

119اناثمن ٦٠ الى 429890659٦٤باب ١فصل٤ ن5652828470.35٩مواد تربوية
225ذكورفئة العمر429890659باب ١فصل٤ ن99111100.05٨تربية فنية

10اناثمن ٦٥ الى 71648443٦٩باب ١فصل٤ ن3140.00٦تربية موسيقية
699ذكورغير371133840.16تربية رياضية

عبداهللا الغالبياعداد :139اناثمحدد97311070108014.48مواد اخرى
6679164183203.45غير محدد

         حسب قانون المعلم والمهن التعليمية .
       : االجمالي العام للعامين حسب قانون المعلم.          

         :     . (   )   : مؤشرات احصائية خاصة بالمديريات والمكاتب بالمحافظات

وزارةالتربية والتعليم

اإلجمالي العام

االجمالي للمدرسين والمعلمين   عاملون بدواوين الوزارة 
 ومكاتب التربية بالمحافظات
   عاملون بمكاتب التربية 

   بمراكز المديريات
   عاملون بالمدارس

  والمؤسسات التعليمية

          :    

      االجر الشهري باب ١فصل اول
      االجر الشهري باب ١فصل اول وفصل ٤

      االجر السنوي باب ١فصل اول
     .        االجر السنوي بالريال فصل ١ وفصل ٤

     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة المعارين والمتعاقدين واالحالل واالجور االضافية

   الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة)
     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة توظيف بعض من لم تدخل للقاعدة  لعام ٢٠٠٣ والخصم الضريبي

    .الوظيفية(المادة التي يدرسونها)

لشهر ديسمبر ٢٠٠٤ م

اجمالي الوظائف التعليمية والتربوية

      :    
نصاب الموجه الواحد االجمالي مدرس لكل موجه

نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
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اإلجمالي العاموزارةالتربية والتعليمالجهة
المجموعات حسبالمجموعات حسباالجمالي

مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    المعلم والمهنالقانون االداريالعامالفئةالمجموعة

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالبيان24112019236221884االجمالي
176106917064532531632968028216661246810151861570852432473134957078136762614831187241120االجمالياالجمال19623416309179925الذكوراالجمالي العام

165103616551228731422327596140578436319123291363620159429730075424117957313231034196234ذكورالعام44886292741959االناث
11335133380216443276828104912857020723227343448816541885316015344886اناث251213الذكوراالجمالي

15072593299894972225871511936576523671112651079797967505131267117094ذكورالديوان ودواوين220االناث
1025410317519435731619159381215113123136160481581123510اناثالمحافظات1789الذكوروزير

1121957160154325126451638043541053221771214614997434932918021037ذكورعاملون بمكاتب220االناثالعلياء
130231520130336709139291017574113482072635اناثالمديريات844الذكورنائب
4921553436201986693117525330029106994319476136157114293884163362183158103ذكورعاملون 000االناثوزير

05175325936766761916325585190210241264324138420323438741اناثبالمدارس46165064110الذكوراالجمالي
2236402196االناث

420101000064000170000531ذكوردكنوراه1365185الذكورأ
20000000000000010000003اناث1028االناث

1295502411766590250006806264282ذكورماجستير91590825الذكوربالمجموعة
00035100011912000000001042اناث2962294االناثاالولى

8127192166121340150004408111169ذكوردبلوم عالي35653653200الذكورج
00010924152635101241100013106اناثبعد الجامعة1930361894االناث

9041371381140749166173798131935980128941427660932301037216618525957098ذكوربكالريوس1340135752128261الذكوراالجمالي
26211419110481416624710366286610068179943407523185814708اناثلسنس (جامعي)2936968628683االناث

107816562752116710177051012899869511429110614446649331782ذكوردبلوم معاهد متوسطة1197493411040الذكورأ
262538483258250512128182428918211105494اناثبعد الثانوية58131505663االناثالمجموعة
3340359310305030461215345992766471283828123238136370818147751392102ذكورثانوية ومافي35989170834281الذكوربالثانية

3131112344224345618191657412865176149710324635620860اناثمستواها1039121210179االناث

48161944435732460254417663229614257927110174693ذكوراساسية (اعدادية)86050311082940الذكورج
1600140016027096341216016418021931310اناثومافي مستواها1316532412841االناث

114001002880270369436015948037451547201651ذكورابتدائية50889334847541الذكوراالجمالي
020000030801160303977690015323اناثومافي مستواها1153045011080االناث

07001006020300303890403224342642ذكورخبرة ويقرأ3661698535631الذكورأ
0000000000040002132720020293اناثويكتب68691536716االناثالمجموعة
00000000000701063461307655738ذكورامي80295807449الذكوربالثالثة

0000000000010001545700131478اناث2494902404االناث
317111101680181017583513085503713251043341157046ذكورغير624417834461الذكورج

1000000101331201032368302231171269اناثمحدد21672071960االناث
32543254241120الذكوراالجمالي

11561156االناثالمجموعة

19261926الذكورأالرابعة
779779االناث

13281328الذكورب
377377االناث 

34373437الذكوراالجمالي
593593االناثالمجموعة
22702270الذكورأالخامسة

477477االناث
11671167الذكورب
116116االناث 
00الذكور 

00االناثاخرى

.             ديسمبر ٢٠٠٤ م .             
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اإلجمالي العاموزارةالتربية والتعليمالجهة
المحافظاتاالجمالي

 المحـــــويت مـــــارب لحـــــــج عمـــــــران عــــــــدن الضـــالع صنعـــــــاءصعــــــدة شبـــــــوة ذمــــــــارحضرموت المكالء  الحـديــدة حجـــــــة الجـــــــوف تعــــــــز البيضــــــاء امانة العاصمةابيــــــن Abyanم. ابديوان عام الوزارة العامالتخصص
241120163324952100831500957003502332481488420747855616491691557601214958879269105731296441637073االجمالي

1846540204393611125542579149129015826211300545394799499697793961281501ادارة مدرسية
1304542171324471795778313317401199379581159443639843397233515858354754766048776223343751معلم مواد
285714144423110538527269236108532208289338228583259قرأن كريم

14308381798681563295223912289016702641101165215942250142711347210699تربية اسالمية
124413012983397712692121907091075519853170461762285437507612120370لغة عربية

80382296522454422413303442977535645917923041823025127843273289لغة انجليزية
719425908996451261736273658202232919210627915820419739968126الرياضيات

2038731153133205152861941003612494842125151481161الفيزياء
394719250203309105842212183622212041189218588135992415855الكيمياء
28301120531367537836177105127154291113768100612542033االحياء
3298162764622911362687322167100248114832595482841278379العلوم

337882495928266534602122731039511537273109402053919260االجتماعيات
465918488594518871978345205347247521124137413624811877122الجغرافيا
5176194237161892805110340344219317631053589317326715193326التأريخ

9771842101871510536365722582059111023036754مواد فلسفية
59441622722873133428461433133417282033279اجتماع واقتصاد

847743612018377221460217214289105413208مواد تربوية
110019160152313725015081001تربية فنية

400010000020000010000تربية موسيقية
38401581703422316561063243211410115تربية رياضية

108011414432688252531054149780672465662747204737179446549317368287مواد اخرى
8320111950235774814375025135734238350546151242138647164554188168غير محدد

ريمـــــــهحضرموت سيئون المهـــــــرةالمحافظات
128948243928االجمالي

49396344ادارة مدرسية
72524732454معلم مواد
54355قرأن كريم

49273257تربية اسالمية
82371190لغة عربية

3718079لغة انجليزية
3619569الرياضيات

65311الفيزياء
218615الكيمياء
21698االحياء
96133العلوم

86245االجتماعيات
3617749الجغرافيا
299466التأريخ

72018مواد فلسفية
4215اجتماع واقتصاد

102مواد تربوية
030تربية فنية

000تربية موسيقية
025تربية رياضية

146110126مواد اخرى
1813597غير محدد

ديسمبر ٢٠٠٤ مالموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة) المادة التي يدرسونها
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اإلجمالي العاموزارةالتربية والتعليمالجهة
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالمحافظة المحـــــويت
176106917064532531632968028216661246810151861570852432473134957078136762614831187241120االجمالي العام

18939624506673232398940345740615350334231633ديوان عام الوزارة
1135520283031399265867496615486244070842157348195608345224952م. اب

Abyan 1211703010707277327810387401112012723148607138310083ابيــــــن
131332612623385026365393463572729391113245777121836411222315009 امانة العاصمة

143281885010275012799336761584311724147182820385700 البيضــــــاء
151298149958056593639112688402095710713199562453528176501271935023 تعــــــــز

16212001900990413052347100557828311223248 الجـــــــوف
17210212012711274644062145100893038558555369594138914884 حجـــــــة
184211030369312742851239951377149113414294533713632484020747  الحـديــدة

1914585575681951922921334667347201035283181892678556حضرموت المكالء
207214152037397231338833291045733141024588544245515511716491 ذمــــــــار
2192151175062613217270480491732482399965461926915 شبـــــــوة
22462313123322409313613646341281166632514495760صعــــــدة

2375051317019454123526787464201293618525775171844212149 صنعـــــــاء
2411712762322432188054157520318236942011615887 الضـــالع
2544815931211226762026921465086844458185254640517849269 عــــــــدن

261276111603432227719806938111411837722293211462210573 عمـــــــران
27420172714011635517425136995791276312912550488125412964 لحـــــــج
2826502101150084349294851911526223660233094163 مـــــارب

29441011474282017616244379673402618159757657073 المحـــــويت
30326205281130122388078201333341090181289 المهـــــــرة

31064273409131101421063299610450571391261212014824حضرموت سيئون
3201112600122411044502840020102239460073928ريمـــــــه

           ديسمبر ٢٠٠٤ م
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ديسمبر ٢٠٠٤ م         :     . (   )   : ديسمبر ٢٠٠٤ م

النسبة لالجمالياالجمالي العامالنسبة لالجمالياالجمالي العام          حسب قانون المعلم والمهن التعليمية .

  يحملون مؤهالت غ. تربوية  يحملون مؤهالت تربوية100.001633               422الجهة

االجمالياناثذكورسنة بدء التوظيف55734.11107665.89االجمالي 27.49             116االجمالي للتوجيهالمدارس1633االجمالياجمالي 
15001331633االجمالي49430.25100661.60الذكوراالجمالي العام10.19               43ذكورالمواد  91.86النسية %1500الذكورالثابتين

101غير محدد633.86704.29االناث 1.66                7اناثالتوجيه 8.14النسية %133االناث
38923.8236522.35200412517الذكوريحملون مؤهل14.22               60ذكورالتعليم  اخرى خدماتتربويةوتعليميةقيادية واداريةالوظيفة
452.76201.222003101االناث جامعي فاكبر1.42                6اناثاالساسي 948422153110االجمالي
261.59362.202002303الذكوريحملون مؤهل45.50               90237112998192الذكور
70.4320.122001415االناث دبلوم متوسط 20.85               88ذكورمدرسي46512412االناث
794.8430118.43200016016الذكور دبلوم معلمين2.37               10اناثالمواد المدرسون 0000الذكور
100.61160.981999661177االناث اوثانوية عامة19.43                 82ذكورالتعليم والمعلمون0000االناث
00.00804.9019989211الذكوريحملون 2.84                 12اناثاالساسي0000الذكور
10.0630.18199739241االناثاعدادية0.95                4ذكورامناء المعامل والمكتبات0000االناث

452.76199631334الذكور  يحملون 0.71                3اناث واالخصائيون االجتماعيون
40.24199544650االناثابتدائية20.14               85ذكورالمناهج والوسائل والتدريب 

271.65199498199الذكور   يقراء 2.84               12اناثواالدارة التربويةمتوسط االجرمتوسط االجرالكلفة بالريال مرتبات البيان
00.00199372476االناث  ويكتب2.37               10اجمالي االدارة المدرسية بالدوالر بالريالمن الميزانية الباب االول

1529.31199215714171الذكور   امي 1.18                5اجمالي مدير مدرسة3842797123532127.20
251.53199120412216االناث  وغير محد0.47                2ذكورالمدارس4340514726580143.68

0.00199012810138              -اناثالثانويةمدير 4611356522823861526.41
0.71198952153                3ذكورالمدارسمدرسة520861766.83189601724.11

1633198844145االجمالي0.00              -اناث االساسية ـ ١$ دوالر
1500198731233ذكوراالجمالي1.18                5اجمالي وكيل مدرسةـ= ١٨٥ رياال

133198633235اناث0.47                2ذكورالمدارس

0198550555ذكورفئة العمر0.00              -اناثالثانويةوكيل النسبة%

0198425530اناثمن ١٥ الى 0.47١٩                2ذكورالمدارسمدرسةمن االجمالياالجمالياناثذكورالتخصص
26198325025ذكورفئة العمر0.24                1اناث االساسية 43405147االجمالي العام15001331633100.00االجمالي

0198226228اناثمن ٢٠ الى 25.84٢٤             38427971422اجمالي باب ١ف355402.45١ادارة مدرسية
110198127633ذكورفئة العمر21131255مرتبات اساسية2021521713.29معلم مواد
15198027229اناثمن ٢٥ الى 74.16٢٩          1,211االجمالي  الوظائف االخرى حسب265550بدل تمثيل1010.06قرأن كريم

314197918422ذكورفئة العمر69.14          1,129الذكور  القانون االداري للدولة76250بدل مظهر344382.33تربية اسالمية
18197845348اناثمن ٣٠ الى 5.02٣٤               82االناث 730950بدل تخرج246301.84لغة عربية

343197728331ذكورفئة العمر3363155غالء معيشة202221.35لغة انجليزية
20197629130اناثمن ٣٥ الى 0٣٩بدل ريف232251.53الرياضيات

230197522527ذكورفئة العمر1596911بدل انتقال6170.43الفيزياء
19197420323اناثمن ٤٠ الى 142000٤٤بدل سكن181191.16الكيمياء
160197311314ذكورفئة العمر11121900اجمالي ب.اخرى92110.67االحياء

33197215217اناثمن ٤٥ الى 59905102٤٩ب. اخرى مختلفة133160.98العلوم
177197116218ذكورفئة العمر2ذكور3137181ب. اخرى تشجيع6280.49االجتماعيات

13197011112اناثمن  ٥٠ الى 1٥٤اناث1757200ب. اخرى خاص144181.10الجغرافيا
83196916016ذكورفئة العمر1ذكور175830ب. اخرى مخاطر172191.16التأريخ

44953اصغر من عام 15١٩٦٩اناثمن ٥٥ الى 2٥٩اناث61179ب. اخرى اخرى135181.10مواد فلسفية
41ذكورفئة العمر4977176اجمالي باب١ف٤ 1340.24اجتماع واقتصاد

0اناثمن ٦٠ الى 2297158٦٤باب ١فصل٤ ن7070.43٩مواد تربوية
9ذكورفئة العمر2297158باب ١فصل٤ ن0000.00٨تربية فنية

0اناثمن ٦٥ الى 382860٦٩باب ١فصل٤ ن0000.00٦تربية موسيقية
7ذكورغير0000.00تربية رياضية

عبداهللا الغالبياعداد :0اناثمحدد122140.86مواد اخرى
104574111968.52غير محدد

       : االجمالي العام للعامين حسب قانون المعلم.          
ديوان عام الوزارة

اإلجمالي العام

االجمالي للمدرسين والمعلمين   عاملون بدواوين الوزارة 
 ومكاتب التربية بالمحافظات
   عاملون بمكاتب التربية 

   بمراكز المديريات
   عاملون بالمدارس

  والمؤسسات التعليمية

          :    

      االجر الشهري باب ١فصل اول
      االجر الشهري باب ١فصل اول وفصل ٤

      االجر السنوي باب ١فصل اول
     .        االجر السنوي بالريال فصل ١ وفصل ٤

     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة المعارين والمتعاقدين واالحالل واالجور االضافية
     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة توظيف بعض من لم تدخل للقاعدة  لعام ٢٠٠٣ والخصم الضريبي

   الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة)
    .الوظيفية(المادة التي يدرسونها)

لشهر ديسمبر ٢٠٠٤ م

اجمالي الوظائف التعليمية والتربوية

      :    
نصاب الموجه الواحد االجمالي مدرس لكل موجه

نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه

مؤشرات احصائية خاصة بالمديريات والمكاتب بالمحافظات
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.             ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية:ديوان الوزارة المحافظة

المجموعات حسبالمجموعات حسباالجمالي
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    المعلم والمهنالقانون االداريالعامالفئةالمجموعة

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالبيان16331148485االجمالي
8939624506673232398940345740615350334231633االجمالياالجمال15001072428الذكوراالجمالي العام

8238422436063232288820224938712943294221500ذكورالعام1337657االناث
7122761000011012012819247401133اناث1899الذكوراالجمالي

8238422436063232288820224938712943294221500ذكورالديوان ودواوين220االناث
7122761000011012012819247401133اناثالمحافظات1156الذكوروزير

00000000000000000000000ذكورعاملون بمكاتب220االناثالعلياء
00000000000000000000000اناثالمديريات743الذكورنائب
00000000000000000000000ذكورعاملون 000االناثوزير

00000000000000000000000اناثبالمدارس293135158الذكوراالجمالي
33429االناث

410101000001000070000419ذكوردكنوراه361620الذكورأ
10000000000000000000001اناث000االناث

683183112010152000050410382ذكورماجستير1053471الذكوربالمجموعة
00010100001000000000003اناث16016االناثاالولى

671715000010000120310136ذكوردبلوم عالي1528567الذكورج
00010200001000100000005اناثبعد الجامعة17413االناث

451681416303203127246002191120339310617ذكوربكالريوس806566240الذكوراالجمالي
211566000185001770600056اناثلسنس (جامعي)562927االناث

42411420000040104160000162ذكوردبلوم معاهد متوسطة21513580الذكورأ
23100100000200000000009اناثبعد الثانوية18711االناثالمجموعة
1613230141000000260102413923703380ذكورثانوية ومافي260160100الذكوربالثانية

150000000004010191120126اناثمستواها17710االناث

02700620000020001392010080ذكوراساسية (اعدادية)33127160الذكورج
11000000000100000001004اناثومافي مستواها21156االناث

0700100000010000303030045ذكورابتدائية18916821الذكوراالجمالي
02000000000000002000004اناثومافي مستواها16151االناث

0500000000000000181030027ذكورخبرة ويقرأ655213الذكورأ
00000000000000000000000اناثويكتب440االناثالمجموعة
00000000000000000600006ذكورامي56524الذكوربالثالثة

00000000000000000500005اناث110االناث
1500100000000000191150410146ذكورغير68644الذكورج

0000000000000000118010020اناثمحدد11101االناث
1081081633الذكوراالجمالي

1414االناثالمجموعة

5252الذكورأالرابعة
1111االناث

5656الذكورب
33االناث 

8686الذكوراالجمالي
1212االناثالمجموعة
6868الذكورأالخامسة

1010االناث
1818الذكورب
22االناث 
00الذكور 

00االناثاخرى

.             
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101000000000االحياء 161600000000العلوم 8800000000االجتماعيات 181800000000الجغرافيا 161600000000التأريخ 181800000000مواد فلسفية 1100000000اجتماع واقتصاد 8800000000مواد تربوية 0000000000تربية فنية 0000000000تربية موسيقية 0000000000تربية رياضية 141400000000مواد اخرى

الديوان العـام للوزا

ديسمبر ٢٠٠٤ مديسمبر ٢٠٠٤ م

النسبة لالجمالياالجمالي العامالنسبة لالجمالياالجمالي العام          حسب قانون المعلم والمهن التعليمية .

  يحملون مؤهالت غ. تربوية  يحملون مؤهالت تربوية100.0024952          22,757الجهة

االجمالياناثذكورسنة بدء التوظيف1974279.12521020.88االجمالي 1.45             331االجمالي للتوجيهالمدارس24952االجمالياجمالي 
22404254824952االجمالي1785071.54455418.25الذكوراالجمالي العام0.11               26ذكورالمواد  89.79النسية %22404الذكورالثابتين

303غير محدد18927.586562.63االناث 0.01                2اناثالتوجيه 10.21النسية %2548االناث
572022.929313.732004000الذكوريحملون مؤهل1.19             270ذكورالتعليم  اخرى خدماتتربويةوتعليميةقيادية واداريةالوظيفة
6052.421280.51200321964283االناث جامعي فاكبر0.15               33اناثاالساسي 105722757348790االجمالي
21978.8010574.24200225456310الذكوريحملون مؤهل89.87          3134902351620,452الذكور
2160.871100.44200133074404االناث دبلوم متوسط 19.61          4,462ذكورمدرسي12121227االناث
992139.7619467.802000588150738الذكور دبلوم معلمين2.21             504اناثالمواد المدرسون 303108147110الذكور
10704.293601.4419991124851209االناث اوثانوية عامة60.58          13,787ذكورالتعليم والمعلمون77442االناث
120.05930.3719985194145الذكوريحملون 7.47            1,699اناثاالساسي37718788235121الذكور
10.0030.01199714793021781االناثاعدادية0.38               86ذكورامناء المعامل والمكتبات4522033714االناث

860.34199618523842236الذكور  يحملون 0.21               48اناث واالخصائيون االجتماعيون
50.02199541712694440االناثابتدائية0.14               31ذكورالمناهج والوسائل والتدريب 

1590.64199431201693289الذكور   يقراء 0.01                2اناثواالدارة التربويةمتوسط االجرمتوسط االجرالكلفة بالريال مرتبات البيان
10.00199324702192689االناث  ويكتب7.94          1,807اجمالي االدارة المدرسية بالدوالر بالريالمن الميزانية الباب االول

2821.13199224832042687الذكور   امي 4.11             935اجمالي مدير مدرسة73273845229366158.73
490.20199121982022400االناث  وغير محد0.04                8ذكورالمدارس82799445133183179.37

0.00199077797874                1اناثالثانويةمدير 87928614243523911904.82
3.89198937044414             885ذكورالمدارسمدرسة99359334093982022152.44

24952198822426250االجمالي0.18               41اناث االساسية ـ ١$ دوالر
22404198716832200ذكوراالجمالي3.83             872اجمالي وكيل مدرسةـ= ١٨٥ رياال

2548198610234136اناث0.02                5ذكورالمدارس

0198578886ذكورفئة العمر0.00              -اناثالثانويةوكيل النسبة%

0198437643اناثمن ١٥ الى 3.51١٩             799ذكورالمدارسمدرسةمن االجمالياالجمالياناثذكورالتخصص
50198343750ذكورفئة العمر0.30               68اناث االساسية 827994451االجمالي العام22404254824952100.00االجمالي

56198254357اناثمن ٢٠ الى 91.20٢٤        73273845222,757اجمالي باب ١ف187117220438.19١ادارة مدرسية
4996198123528ذكورفئة العمر306222035مرتبات اساسية1172915151324453.08معلم مواد
1035198020121اناثمن ٢٥ الى 8.80٢٩          2,195االجمالي  الوظائف االخرى حسب1493500بدل تمثيل372424141.66قرأن كريم

11829197912012ذكورفئة العمر8.20          2,045الذكور  القانون االداري للدولة9750بدل مظهر160819017987.21تربية اسالمية
1069197836238اناثمن ٣٠ الى 0.60٣٤             150االناث 11445900بدل تخرج119210612985.20لغة عربية

3718197723326ذكورفئة العمر50339084غالء معيشة8361299653.87لغة انجليزية
271197624327اناثمن ٣٥ الى 53754673٣٩بدل ريف835739083.64الرياضيات

855197516420ذكورفئة العمر23883070بدل انتقال281303111.25الفيزياء
5519749110اناثمن ٤٠ الى 0٤٤بدل سكن218322501.00الكيمياء
3881973505ذكورفئة العمر285590440اجمالي ب.اخرى193122050.82االحياء

381972505اناثمن ٤٥ الى 8491884062٤٩ب. اخرى مختلفة259172761.11العلوم
303197110010ذكورفئة العمر172ذكور111131053ب. اخرى تشجيع24182491.00االجتماعيات

18197010010اناثمن  ٥٠ الى 252٥٤اناث73125822ب. اخرى خاص456324881.96الجغرافيا
1831969909ذكورفئة العمر51ذكور16410225ب. اخرى مخاطر362614231.70التأريخ

707اصغر من عام 5١٩٦٩اناثمن ٥٥ الى 51٥٩اناث4500ب. اخرى اخرى366420.17مواد فلسفية
61ذكورفئة العمر95255999اجمالي باب١ف٤ 133160.06اجتماع واقتصاد

0اناثمن ٦٠ الى 43964307٦٤باب ١فصل٤ ن367430.17٩مواد تربوية
6ذكورفئة العمر43964307باب ١فصل٤ ن190190.08٨تربية فنية

0اناثمن ٦٥ الى 7327385٦٩باب ١فصل٤ ن0000.00٦تربية موسيقية
15ذكورغير150150.06تربية رياضية

عبداهللا الغالبياعداد :1اناثمحدد13855814435.78مواد اخرى
447555022.01غير محدد

       : االجمالي العام للعامين حسب قانون المعلم.          
م. اب

اإلجمالي العام

االجمالي للمدرسين والمعلمين   عاملون بدواوين الوزارة 
 ومكاتب التربية بالمحافظات
   عاملون بمكاتب التربية 

   بمراكز المديريات
   عاملون بالمدارس

  والمؤسسات التعليمية

          :    

      االجر الشهري باب ١فصل اول
      االجر الشهري باب ١فصل اول وفصل ٤

      االجر السنوي باب ١فصل اول
     .        االجر السنوي بالريال فصل ١ وفصل ٤

     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة المعارين والمتعاقدين واالحالل واالجور االضافية
     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة توظيف بعض من لم تدخل للقاعدة  لعام ٢٠٠٣ والخصم الضريبي

   الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة)
    .الوظيفية(المادة التي يدرسونها)

لشهر ديسمبر ٢٠٠٤ م

اجمالي الوظائف التعليمية والتربوية

      :    
نصاب الموجه الواحد االجمالي مدرس لكل موجه

نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه

         :     . (   )   : مؤشرات احصائية خاصة بالمديريات والمكاتب بالمحافظات
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٨ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: إ ب   Ebbالمحافظة

المجموعات حسبالمجموعات حسباالجمالي
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    المعلم والمهنالقانون االداريالعامالفئةالمجموعة

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالبيان24952181023142االجمالي
35520283031399265867496615486244070842157348195608345224952االجمالياالجمال22404167920725الذكوراالجمالي العام

35520262701188855799446213787192641791144305182597842822404ذكورالعام25481312417االناث
00023321410685041699514295113431315242548اناث000الذكوراالجمالي

333121918500929116136110248292312850782601342ذكورالديوان ودواوين000االناث
000223104012464020111260516162اناثالمحافظات000الذكوروزير

0228761006102622069501226516473301041541ذكورعاملون بمكاتب000االناثالعلياء
00003000031848101614010187اناثالمديريات000الذكورنائب
00002411881537644126129561824392789923551606419521ذكورعاملون 000االناثوزير

00007113706446215874122834113770072299اناثبالمدارس15630126الذكوراالجمالي
19217االناث

00000000003000000000003ذكوردكنوراه1037الذكورأ
00000000000000000000000اناث000االناث

001000001071000100000011ذكورماجستير30426الذكوربالمجموعة
00000000000000000000000اناث202االناثاالولى

00200000001000000000003ذكوردبلوم عالي1162393الذكورج
00000000000100000000001اناثبعد الجامعة17215االناث

327122515308239417744461089651222390671391076634ذكوربكالريوس1642274415678الذكوراالجمالي
000216011502450413013914002128732اناثلسنس (جامعي)1619301589االناث

060143110820111428604466720264413254ذكوردبلوم معاهد متوسطة61164547الذكورأ
000082060402940041102022326اناثبعد الثانوية106799االناثالمجموعة
02150700053405011978391722425361113174326911867ذكورثانوية ومافي40261913835الذكوربالثانية

00009001903801271411163260901141430اناثمستواها4176411االناث

01002001907020001172490131105ذكوراساسية (اعدادية)1178548911296الذكورج
00000001010000002000004اناثومافي مستواها1096171079االناث

000010070209000243110011086ذكورابتدائية53874664921الذكوراالجمالي
00000000010100012000005اناثومافي مستواها86049811االناث

00000003000500071710201942159ذكورخبرة ويقرأ43981074291الذكورأ
00000000000000000100001اناثويكتب66314649االناثالمجموعة
0000000000020000150014058ذكورامي48678408الذكوربالثالثة

0000000000000000038000038اناث81972االناث
0000100101018000272413301108224ذكورغير503281222الذكورج

000000000002000324000011اناثمحدد1162690االناث
17217224952الذكوراالجمالي

1212االناثالمجموعة

8383الذكورأالرابعة
55االناث

8989الذكورب
77االناث 

267267الذكوراالجمالي
3838االناثالمجموعة
207207الذكورأالخامسة

3737االناث
6060الذكورب
11االناث 
00الذكور 

00االناثاخرى

.             .             
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٩ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: إ ب   Ebbالمحافظة
المديرياتاالجمالي

م/النادرة م/ابم/مذيخرة م/ابم/المخادر م/ابم/القفر /م.ابم/الفرع /ابم/العدين /ابم/الشعر/ابم/السياني م.إبم/السدة/ابم/السبرة/ابم/الرضمة م/ابم/ذي السفال م/ابم/الحزم/ابم/حبيش/ابم/جبلة م/.إبم/بعدان /إبم/مديرية ابم/الظهار مدينة ابم/المشنة مدينة ابمكتب التربية/م.اب العامالتخصص
2495215041082151813921288166384968224811044630107813134511395664105412408701027االجمالي

20437610211612810516063461898369971273199548610065112ادارة مدرسية
1324421558371479575010004663711558568320580750216857311530716514528معلم مواد
414615222611222722112112221820322025171438قرأن كريم

1798101861361139911951442147651619929785583824431تربية اسالمية
12987254926255606039936830756034554563544660لغة عربية

9652247875550504033444428523529483543553456لغة انجليزية
9082748825748644225692427344621493634473342الرياضيات

311913251515141211121081817821730101623الفيزياء
2501661571411108181081083161415151711الكيمياء
20510132051014543147101119117886االحياء
2764141312111096239716149101411221116العلوم

249134371542173351874891811219االجتماعيات
4881617454042202111271317142713211724461410الجغرافيا
423201737162022912421011173012192220281513التأريخ

4262104210801122034101مواد فلسفية
1640100101400020000012اجتماع واقتصاد

43213113301000030032180مواد تربوية
1911610100111030000000تربية فنية

000000000000000000000تربية موسيقية
1513600200010000100100تربية رياضية

1443895255139294018374826171934125372151227مواد اخرى
502032421717338106243113420719138211632غير محدد

م/يريم /ابالمديريات
1727االجمالي

135ادارة مدرسية
902معلم مواد
13قرأن كريم

146تربية اسالمية
121لغة عربية

78لغة انجليزية
53الرياضيات

17الفيزياء
18الكيمياء
11االحياء
35العلوم

59االجتماعيات
33الجغرافيا
31التأريخ

3مواد فلسفية
0اجتماع واقتصاد

2مواد تربوية
3تربية فنية

0تربية موسيقية
0تربية رياضية

28مواد اخرى
39غير محدد

الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة) المادة التي يدرسونها
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ١٠ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: إ ب   Ebbالمحافظة
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالمديريةم/النادرة م/اب
35520283031399265867496615486244070842157348195608345224952االجمالي العام

33412212081013210140199130259302513450832761504مكتب التربية/م.اب
102008012404422368027202563030071082م/المشنة مدينة اب
2030093124055427856341946737220201518م/الظهار مدينة اب

3010032062062264928000437452091392م/مديرية اب
400005005204826385712231310210111288م/بعدان /إب
5031053066173243117552838618410111663م/جبلة م/.إب
601002104101820055500196320010849م/حبيش/اب
7000130027018154426000164500028682م/الحزم/اب

8000060064010532218153797116331310162481م/ذي السفال م/اب
900004004113818369301035152930011044م/الرضمة م/اب

1001003113702813538400035041000630م/السبرة/اب
110010401471482296850002642650011078م/السدة/اب

120320400570642318940403251310031313م/السياني م.إب
1301105001701112226801018330001451م/الشعر/اب

1400012006702824297110127610010381395م/العدين /اب
1501002012902221537400115000103664م/الفرع /اب

160220400430372916081122183120011054م/القفر /م.اب
17001260253036268834222135760011240م/المخادر م/اب
1801002103302620756112215663004870م/مذيخرة م/اب
19010313005304325857434326112840031027م/النادرة م/اب

2001005127605334911491004192651081727م/يريم /اب
02100000000000000000000000
02200000000000000000000000
02300000000000000000000000
02400000000000000000000000
02500000000000000000000000
02600000000000000000000000
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ١١ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ مديسمبر ٢٠٠٤ م

النسبة لالجمالياالجمالي العامالنسبة لالجمالياالجمالي العام          حسب قانون المعلم والمهن التعليمية .

  يحملون مؤهالت غ. تربوية  يحملون مؤهالت تربوية100.0010083            9,173الجهة

االجمالياناثذكورسنة بدء التوظيف469746.58538653.42االجمالي 1.49             137االجمالي للتوجيهالمدارس10083االجمالياجمالي 
6848323510083االجمالي303030.05381837.87الذكوراالجمالي العام0.32               29ذكورالمواد  67.92النسية %6848الذكورالثابتين

15419غير محدد166716.53156815.55االناث 0.01                1اناثالتوجيه 32.08النسية %3235االناث
6606.553493.462004000الذكوريحملون مؤهل1.11             102ذكورالتعليم  اخرى خدماتتربويةوتعليميةقيادية واداريةالوظيفة
3513.48900.89200320671277االناث جامعي فاكبر0.05                5اناثاالساسي 2769173486148االجمالي
109110.825915.8620029569164الذكوريحملون مؤهل92.00            32143151158,439الذكور
5185.14840.83200113034164االناث دبلوم متوسط 7.60             697ذكورمدرسي1033126االناث
123912.29145014.382000712697الذكور دبلوم معلمين3.72             341اناثالمواد المدرسون 35476152الذكور
7287.226406.35199918997286االناث اوثانوية عامة54.20            4,972ذكورالتعليم والمعلمون811882االناث
400.408478.401998162844الذكوريحملون 26.48            2,429اناثاالساسي9957161982الذكور
700.693893.861997615164779االناثاعدادية0.27               25ذكورامناء المعامل والمكتبات9226872491االناث

2142.121996694178872الذكور  يحملون 0.08                7اناث واالخصائيون االجتماعيون
840.831995232130362االناثابتدائية0.00              -ذكورالمناهج والوسائل والتدريب 

1151.141994285147432الذكور   يقراء 0.00              -اناثواالدارة التربويةمتوسط االجرمتوسط االجرالكلفة بالريال مرتبات البيان
1101.091993296150446االناث  ويكتب6.16             565اجمالي االدارة المدرسية بالدوالر بالريالمن الميزانية الباب االول

2522.501992272107379الذكور   امي 3.10             284اجمالي مدير مدرسة31239608830982167.47
1711.70199147080550االناث  وغير محد0.08                7ذكورالمدارس35300692935010189.24

0.001990154101255              -اناثالثانويةمدير 37487530563717892009.67
2.831989122126248             260ذكورالمدارسمدرسة42360831534201212270.93

100831988155127282االجمالي0.19               17اناث االساسية ـ ١$ دوالر
6848198717180251ذكوراالجمالي3.06             281اجمالي وكيل مدرسةـ= ١٨٥ رياال

32351986283143426اناث0.03                3ذكورالمدارس

1198510288190ذكورفئة العمر0.00              -اناثالثانويةوكيل النسبة%

019849475169اناثمن ١٥ الى 2.62١٩             240ذكورالمدارسمدرسةمن االجمالياالجمالياناثذكورالتخصص
2119836557122ذكورفئة العمر0.41               38اناث االساسية 353006929االجمالي العام6848323510083100.00االجمالي

17198218890278اناثمن ٢٠ الى 90.97٢٤          3123960889,173اجمالي باب ١ف7062309369.28١ادارة مدرسية
752198117484258ذكورفئة العمر132403944مرتبات اساسية48092370717971.20معلم مواد
342198012367190اناثمن ٢٥ الى 9.03٢٩             910االجمالي  الوظائف االخرى حسب304900بدل تمثيل440440.44قرأن كريم

18671979198155353ذكورفئة العمر5.09             513الذكور  القانون االداري للدولة8650بدل مظهر5810680.67تربية اسالمية
7631978279146425اناثمن ٣٠ الى 3.94٣٤             397االناث 3101100بدل تخرج255843393.36لغة عربية

12471977240143383ذكورفئة العمر20815345غالء معيشة141832242.22لغة انجليزية
6771976140112252اناثمن ٣٥ الى 25021253٣٩بدل ريف6831990.98الرياضيات

927197514086226ذكورفئة العمر10123945بدل انتقال3914530.53الفيزياء
70119749391184اناثمن ٤٠ الى 5000٤٤بدل سكن112912032.01الكيمياء
112819739955154ذكورفئة العمر120611951اجمالي ب.اخرى1120310.31االحياء

452197210833141اناثمن ٤٥ الى 3628398162٤٩ب. اخرى مختلفة3412460.46العلوم
398197110334137ذكورفئة العمر24ذكور46362100ب. اخرى تشجيع4613590.59االجتماعيات

1921970672895اناثمن  ٥٠ الى 341٥٤اناث30897990ب. اخرى خاص4415590.59الجغرافيا
2721969462066ذكورفئة العمر49ذكور7065380ب. اخرى مخاطر5912710.70التأريخ

1189127اصغر من عام 65١٩٦٩اناثمن ٥٥ الى 486٥٩اناث2500ب. اخرى اخرى100100.10مواد فلسفية
146ذكورفئة العمر40610841اجمالي باب١ف٤ 814220.22اجتماع واقتصاد

12اناثمن ٦٠ الى 18743465٦٤باب ١فصل٤ ن4260.06٩مواد تربوية
24ذكورفئة العمر18743465باب ١فصل٤ ن1010.01٨تربية فنية

6اناثمن ٦٥ الى 3123911٦٩باب ١فصل٤ ن0000.00٦تربية موسيقية
65ذكورغير8080.08تربية رياضية

عبداهللا الغالبياعداد :8اناثمحدد213552682.66مواد اخرى
1781793573.54غير محدد

Abyan ابيــــــن

         :     . (   )   : مؤشرات احصائية خاصة بالمديريات والمكاتب بالمحافظات

اإلجمالي العام

االجمالي للمدرسين والمعلمين   عاملون بدواوين الوزارة 
 ومكاتب التربية بالمحافظات
   عاملون بمكاتب التربية 

   بمراكز المديريات
   عاملون بالمدارس

  والمؤسسات التعليمية

          :    

      االجر الشهري باب ١فصل اول
      االجر الشهري باب ١فصل اول وفصل ٤

      االجر السنوي باب ١فصل اول
     .        االجر السنوي بالريال فصل ١ وفصل ٤

     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة المعارين والمتعاقدين واالحالل واالجور االضافية
     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة توظيف بعض من لم تدخل للقاعدة  لعام ٢٠٠٣ والخصم الضريبي

   الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة)
    .الوظيفية(المادة التي يدرسونها)

نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه

لشهر ديسمبر ٢٠٠٤ م

اجمالي الوظائف التعليمية والتربوية

      :    
نصاب الموجه الواحد االجمالي مدرس لكل موجه

       : االجمالي العام للعامين حسب قانون المعلم.          

نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ١٢ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية:ابيــــــن Abyanالمحافظة

المجموعات حسبالمجموعات حسباالجمالي
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    المعلم والمهنالقانون االداريالعامالفئةالمجموعة

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالبيان100838519232االجمالي
11703010707277327810387401112012723148607138310083االجمالياالجمال68484676381الذكوراالجمالي العام

11602910207260324069749727171201292280711116848ذكورالعام32353842851االناث
01015001703834124294307102258002723235اناث000الذكوراالجمالي

040813001011610310062215061090305ذكورالديوان ودواوين000االناث
00012000009210001910026070اناثالمحافظات000الذكوروزير

05094600130291313020624150011528ذكورعاملون بمكاتب000االناثالعلياء
010020010166480001680002136اناثالمديريات000الذكورنائب
17012430724632375904556615188319801106015ذكورعاملون 000االناثوزير

000010016037266236043058724900103029اناثبالمدارس3393336الذكوراالجمالي
1080108االناث

00000000001000000000001ذكوردكنوراه505الذكورأ
00000000000000000000000اناث000االناث

01010000006000000000008ذكورماجستير38038الذكوربالمجموعة
00000000001000000000001اناث12012االناثاالولى

00000000000100000000001ذكوردبلوم عالي2963293الذكورج
00000000001100000000002اناثبعد الجامعة96096االناث

000141205171196732470004100240999ذكوربكالريوس47161114605الذكوراالجمالي
0000000205334960001000000438اناثلسنس (جامعي)2433892344االناث

1201437005906116148110012000611682ذكوردبلوم معاهد متوسطة1172251147الذكورأ
0001200701045730002000030602اناثبعد الثانوية63716621االناثالمجموعة
050044021252113123413613130022802689ذكورثانوية ومافي1577421535الذكوربالثانية

0100000801701318310110100711368اناثمستواها101133978االناث

04008005504606893707431102120887ذكوراساسية (اعدادية)1967441923الذكورج
00003000050372120159600100459اناثومافي مستواها78540745االناث

03001004010125030432340160214ذكورابتدائية1503631440الذكوراالجمالي
000000000103600021629000084اناثومافي مستواها43334399االناث

00000000000160000177100110115ذكورخبرة ويقرأ99533962الذكورأ
00000000000200008990010110اناثويكتب31022288االناثالمجموعة
0000000000000000420007031ذكورامي29918281الذكوربالثالثة

0000000000000000226001029اناث53944االناث
01000000000720101179200370221ذكورغير20912197الذكورج

000000000013100007970051142اناثمحدد70367االناث
23823810083الذكوراالجمالي

246246االناثالمجموعة

196196الذكورأالرابعة
227227االناث

4242الذكورب
1919االناث 

5252الذكوراالجمالي
1515االناثالمجموعة
4747الذكورأالخامسة

1515االناث
55الذكورب
00االناث 
00الذكور 

00االناثاخرى

.             .             
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ١٣ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية:ابيــــــن Abyanالمحافظة
المديرياتاالجمالي

م/الوضيع /ابينم/مودية  /م.ابينم/المحفد /م.ابينم/لودر /م.ابينم/سرار /م.ابينم/سباح م/ابينم/رصد(القاره) م/ابينم/خنفر/م.ابينم/جيشان م/ابينم/احور /م.ابينم/مدينة زنجبار/ابينمكتب التربية/م.ابين العامالتخصص
100833751372342129316410201433461672214769537االجمالي

9369902311334851128197246757ادارة مدرسية
71791299952317522197671032631289132587389معلم مواد
440523104227261قرأن كريم

681724118544679تربية اسالمية
3391049177102427133862622لغة عربية

22433110371303112791016لغة انجليزية
9951321221904104136الرياضيات

531343207214251الفيزياء
20323461374221722679الكيمياء
311101183012121االحياء
462530155017242العلوم

597732743522143االجتماعيات
5918421481312150الجغرافيا
7138212963310123التأريخ

10101042000011مواد فلسفية
222310110001202اجتماع واقتصاد

6020021000010مواد تربوية
1010000000000تربية فنية

0000000000000تربية موسيقية
8030010003010تربية رياضية

268197793302208343مواد اخرى
3571912101805002911712غير محدد

المديريات
االجمالي

ادارة مدرسية
معلم مواد
قرأن كريم

تربية اسالمية
لغة عربية

لغة انجليزية
الرياضيات

الفيزياء
الكيمياء
االحياء
العلوم

االجتماعيات
الجغرافيا
التأريخ

مواد فلسفية
اجتماع واقتصاد

مواد تربوية
تربية فنية

تربية موسيقية
تربية رياضية

مواد اخرى
غير محدد

الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة) المادة التي يدرسونها
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ١٤ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية:ابيــــــن Abyanالمحافظة
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالمديرية
11703010707277327810387401112012723148607138310083االجمالي العام

040915001012512410073116061350375مكتب التربية/م.ابين
113024001512615510242103419400001372م/مدينة زنجبار/ابين

20000100140742242000017190000342م/احور /م.ابين
300000001100121030002100000129م/جيشان م/ابين
406091902452843442243340811327901023164م/خنفر/م.ابين

5000517013603114276908102800001020م/رصد(القاره) م/ابين
60100500702211050000110000143م/سباح م/ابين
70000100013011352750200000000346م/سرار /م.ابين
801021502710621091344410394800011672م/لودر /م.ابين

900000011606291470001930020214م/المحفد /م.ابين
100103140023026866021301080010769م/مودية  /م.ابين
110100701250223842301027100000537م/الوضيع /ابين

01200000000000000000000000
01300000000000000000000000
01400000000000000000000000
01500000000000000000000000
01600000000000000000000000
01700000000000000000000000
01800000000000000000000000
01900000000000000000000000
02000000000000000000000000
02100000000000000000000000
02200000000000000000000000
02300000000000000000000000
02400000000000000000000000
02500000000000000000000000
02600000000000000000000000
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ١٥ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ مديسمبر ٢٠٠٤ م

النسبة لالجمالياالجمالي العامالنسبة لالجمالياالجمالي العام          حسب قانون المعلم والمهن التعليمية .

  يحملون مؤهالت غ. تربوية  يحملون مؤهالت تربوية100.0015009          13,348الجهة

االجمالياناثذكورسنة بدء التوظيف1041169.37459830.63االجمالي 2.69             359االجمالي للتوجيهالمدارس15009االجمالياجمالي 
6983802615009االجمالي484732.29213614.23الذكوراالجمالي العام0.58               78ذكورالمواد  46.53النسية %6983الذكورالثابتين

13619غير محدد556437.07246216.40االناث 0.36               48اناثالتوجيه 53.47النسية %8026االناث
249316.617585.05200422022الذكوريحملون مؤهل0.93             124ذكورالتعليم  اخرى خدماتتربويةوتعليميةقيادية واداريةالوظيفة
309620.6311657.76200377142219االناث جامعي فاكبر0.82             109اناثاالساسي 36713348712582االجمالي
7565.041621.08200254141195الذكوريحملون مؤهل89.20          1525526932211,907الذكور
7024.681220.81200176144220االناث دبلوم متوسط 13.77          1,838ذكورمدرسي254728204االناث
159310.616984.652000166364530الذكور دبلوم معلمين20.95          2,797اناثالمواد المدرسون 1638755الذكور
175611.706644.421999231350581االناث اوثانوية عامة25.87            3,453ذكورالتعليم والمعلمون536355االناث
50.03570.38199893191284الذكوريحملون 28.61            3,819اناثاالساسي100509724533الذكور
100.07270.181997434515949االناثاعدادية0.53               71ذكورامناء المعامل والمكتبات69647738013االناث

330.2219965306131143الذكور  يحملون 1.69             226اناث واالخصائيون االجتماعيون
180.1219959556971652االناثابتدائية0.10               14ذكورالمناهج والوسائل والتدريب 

50.03199411026301732الذكور   يقراء 0.00              -اناثواالدارة التربويةمتوسط االجرمتوسط االجرالكلفة بالريال مرتبات البيان
40.0319936986051303االناث  ويكتب5.78             771اجمالي االدارة المدرسية بالدوالر بالريالمن الميزانية الباب االول

4232.8219926976991396الذكور   امي 2.34             313اجمالي مدير مدرسة42803738728519154.16
4623.0819915368011337االناث  وغير محد0.20               27ذكورالمدارس48367815232226174.19

0.171990406529935               23اناثالثانويةمدير 51364486443422251849.86
1.401989175317492             187ذكورالمدارسمدرسة58041378283867102090.33

150091988144228372االجمالي0.57               76اناث االساسية ـ ١$ دوالر
6983198793189282ذكوراالجمالي3.43             458اجمالي وكيل مدرسةـ= ١٨٥ رياال

8026198684149233اناث0.19               25ذكورالمدارس

1198564135199ذكورفئة العمر0.30               40اناثالثانويةوكيل النسبة%

219844876124اناثمن ١٥ الى 1.64١٩             219ذكورالمدارسمدرسةمن االجمالياالجمالياناثذكورالتخصص
461983325991ذكورفئة العمر1.30             174اناث االساسية 483678152االجمالي العام6983802615009100.00االجمالي

671982286391اناثمن ٢٠ الى 88.93٢٤        42803738713,348اجمالي باب ١ف56454811127.41١ادارة مدرسية
110219812994123ذكورفئة العمر192660225مرتبات اساسية27583020577838.50معلم مواد
15731980202747اناثمن ٢٥ الى 11.07٢٩          1,661االجمالي  الوظائف االخرى حسب1541930بدل تمثيل133982311.54قرأن كريم

3090197983341ذكورفئة العمر6.31             947الذكور  القانون االداري للدولة10500بدل مظهر5491014156310.41تربية اسالمية
336419783373106اناثمن ٣٠ الى 4.76٣٤             714االناث 7643600بدل تخرج3214507715.14لغة عربية

15491977113748ذكورفئة العمر31631915غالء معيشة2313135443.62لغة انجليزية
15661976192645اناثمن ٣٥ الى 2103516٣٩بدل ريف3762696454.30الرياضيات

5291975103040ذكورفئة العمر14893595بدل انتقال73601330.89الفيزياء
818197410818اناثمن ٤٠ الى 31500٤٤بدل سكن1221873092.06الكيمياء
261197312315ذكورفئة العمر177520606اجمالي ب.اخرى1162513672.45االحياء

35319729918اناثمن ٤٥ الى 5422827033٤٩ب. اخرى مختلفة1141152291.53العلوم
1871971182341ذكورفئة العمر24ذكور67975367ب. اخرى تشجيع1591232821.88االجتماعيات

1751970121123اناثمن  ٥٠ الى 58٥٤اناث45206944ب. اخرى خاص2272244513.00الجغرافيا
1121969448ذكورفئة العمر28ذكور10095880ب. اخرى مخاطر2363826184.12التأريخ

30535اصغر من عام 59١٩٦٩اناثمن ٥٥ الى 35٥٩اناث14145ب. اخرى اخرى541331871.25مواد فلسفية
51ذكورفئة العمر55640765اجمالي باب١ف٤ 1260720.48اجتماع واقتصاد

14اناثمن ٦٠ الى 25680353٦٤باب ١فصل٤ ن141061200.80٩مواد تربوية
7ذكورفئة العمر25680353باب ١فصل٤ ن5160.04٨تربية فنية

0اناثمن ٦٥ الى 4280059٦٩باب ١فصل٤ ن1010.01٦تربية موسيقية
48ذكورغير170170.11تربية رياضية

عبداهللا الغالبياعداد :35اناثمحدد5752508255.50مواد اخرى
3264227484.98غير محدد

       : االجمالي العام للعامين حسب قانون المعلم.          

         :     . (   )   : مؤشرات احصائية خاصة بالمديريات والمكاتب بالمحافظات

 امانة العاصمة

اإلجمالي العام

االجمالي للمدرسين والمعلمين   عاملون بدواوين الوزارة 
 ومكاتب التربية بالمحافظات
   عاملون بمكاتب التربية 

   بمراكز المديريات
   عاملون بالمدارس

  والمؤسسات التعليمية

          :    

      االجر الشهري باب ١فصل اول
      االجر الشهري باب ١فصل اول وفصل ٤

      االجر السنوي باب ١فصل اول
     .        االجر السنوي بالريال فصل ١ وفصل ٤

     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة المعارين والمتعاقدين واالحالل واالجور االضافية
     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة توظيف بعض من لم تدخل للقاعدة  لعام ٢٠٠٣ والخصم الضريبي

   الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة)
    .الوظيفية(المادة التي يدرسونها)

لشهر ديسمبر ٢٠٠٤ م

اجمالي الوظائف التعليمية والتربوية

      :    
نصاب الموجه الواحد االجمالي مدرس لكل موجه

نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ١٦ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: امانة العاصمةالمحافظة

المجموعات حسبالمجموعات حسباالجمالي
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    المعلم والمهنالقانون االداريالعامالفئةالمجموعة

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالبيان15009145013559االجمالي
1332612623385026365393463572729391113245777121836411222315009االجمالياالجمال69838256158الذكوراالجمالي العام

103167812482718725219183834533521151705731911938671366983ذكورالعام80266257401االناث
310481090237640174279738195870987520393642645878026اناث000الذكوراالجمالي

10255618571031116922411119621699236671271095ذكورالديوان ودواوين000االناث
21036490010710129220227202855244580709اناثالمحافظات000الذكوروزير

0211625122442510518112012254001413ذكورعاملون بمكاتب000االناثالعلياء
10012560082119915146142253101378اناثالمديريات000الذكورنائب
04011401513220178164130313318146234245232085475ذكورعاملون 000االناثوزير

00004023583115325693448526277531638061066939اناثبالمدارس21115196الذكوراالجمالي
2753272االناث

01000000000000000000012ذكوردكنوراه826الذكورأ
00000000000000010000001اناث202االناث

2005501110104000100001132ذكورماجستير51150الذكوربالمجموعة
000040000066000000001017اناث31130االناثاالولى

2024302701102000000400037ذكوردبلوم عالي15212140الذكورج
00095041526245122010001380اناثبعد الجامعة2422240االناث

510469776241212213118146461891251120631123523180ذكوربكالريوس53762815095الذكوراالجمالي
010387101950351072748786493685292036169464163اناثلسنس (جامعي)64261226304االناث

030011101402237961662200061512918ذكوردبلوم معاهد متوسطة62141580الذكورأ
0000600217117633958002133824اناثبعد الثانوية1094161078االناثالمجموعة
113002510412631190916181142451120542291ذكورثانوية ومافي2085772008الذكوربالثانية

200122009254821895226244026914232420اناثمستواها2532302502االناث

02002001020280003133053062ذكوراساسية (اعدادية)26701632507الذكورج
0000100000024010450001137اناثومافي مستواها2800762724االناث

0000000200010000674020233ذكورابتدائية1022155867الذكوراالجمالي
000000000007000541000118اناثومافي مستواها89570825االناث

00001000000200002000005ذكورخبرة ويقرأ65228624الذكورأ
00000000000100001200004اناثويكتب54915534االناثالمجموعة
0000000000020000063033172ذكورامي14133108الذكوربالثالثة

000000000001000001720061180اناث21011199االناث
020000000005400089247151213351ذكورغير22994135الذكورج

10000000000370004321800109282اناثمحدد1364492االناث
979715009الذكوراالجمالي

206206االناثالمجموعة

5353الذكورأالرابعة
102102االناث

4444الذكورب
104104االناث 

277277الذكوراالجمالي
224224االناثالمجموعة
167167الذكورأالخامسة

208208االناث
110110الذكورب
1616االناث 
00الذكور 

00االناثاخرى

.             .             
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ١٧ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: امانة العاصمةالمحافظة
المديرياتاالجمالي

م/بني الحارث /االمانم/شعوب /االمانهم/الثوره /االمانهم/معين /االمانهم/التحرير /االمانهم/الوحده /االمانهم/السبعين / االمانهم/الصافيه /االمانهم/ازال /االمانهصنعاء القديمةمكتب التربية/م.العاص العامالتخصص
150091804608816846221513549351828155017331320االجمالي

111213346595117210967105114126130ادارة مدرسية
5778448247368358882367347746626808581معلم مواد
23181019103711737301844قرأن كريم

15631007573107227164122221153178143تربية اسالمية
771583838501387639107787079لغة عربية 

5443918282488683374716239لغة انجليزية
64527293736114754582757352الرياضيات

13383542215821162011الفيزياء
309168141248482344433320الكيمياء
367189152961533243473525االحياء
2291710181247301718301515العلوم

282188251948262334383112االجتماعيات
4513515242666622261515534الجغرافيا
6184640244489825576574857التأريخ

1872176629301026201913مواد فلسفية
7253119151112573اجتماع واقتصاد

12013336142715151167مواد تربوية
630100000020تربية فنية

110000000000تربية موسيقية
1720113100324تربية رياضية

82577820311549742مواد اخرى
748103757471109055977512149غير محدد

0000معلم مواد
0000قرأن كريم

0000تربية اسالمية
0000لغة عربية 

0000لغة انجليزية
0000الرياضيات

0000الفيزياء
0000الكيمياء
0000االحياء
0000العلوم

0000االجتماعيات
0000الجغرافيا
0000التأريخ

0000مواد فلسفية
0000اجتماع واقتصاد

0000مواد تربوية
0000تربية فنية

0000تربية موسيقية
0000تربية رياضية

0000مواد اخرى
0000غير محدد

الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة) المادة التي يدرسونها
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ١٨ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

           ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: امانة العاصمةالمحافظة
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالمديرية
1332612623385026365393463572729391113245777121836411222315009االجمالي العام

1226596134710418262214623381162377147601122071804مكتب التربية/م.العاص
10000704431920330955662350000608صنعاء القديمة
200013131632723445224494493001816م/ازال /االمانه

300068021021427145693993403001846م/الصافيه /االمانه
411036010361068740116317121812169720032215م/السبعين / االمانه
5000413069931615512142515628840011354م/الوحده /االمانه
6010190215719377413710791532101935م/التحرير /االمانه

70207150226347548103186103047961031828م/معين /االمانه
80005100528941522805116132295451041550م/الثوره /االمانه
9020123052684548496315101520510460011733م/شعوب /االمانه

10001250152356420706278683651011320م/بني الحارث /االمان

02600000000000000000000000
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ١٩ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ مديسمبر ٢٠٠٤ م

النسبة لالجمالياالجمالي العامالنسبة لالجمالياالجمالي العام          حسب قانون المعلم والمهن التعليمية .

  يحملون مؤهالت غ. تربوية  يحملون مؤهالت تربوية100.005700            5,277الجهة

االجمالياناثذكورسنة بدء التوظيف272547.81297552.19االجمالي 1.76               93االجمالي للتوجيهالمدارس5700االجمالياجمالي 
51155855700االجمالي251944.19259645.54الذكوراالجمالي العام0.15                8ذكورالمواد  89.74النسية %5115الذكورالثابتين

58765غير محدد2063.613796.65االناث 0.00              -اناثالتوجيه 10.26النسية %585االناث
85915.074067.122004325الذكوريحملون مؤهل1.53               81ذكورالتعليم  اخرى خدماتتربويةوتعليميةقيادية واداريةالوظيفة
1071.88260.46200330092392االناث جامعي فاكبر0.08                4اناثاالساسي 1725277147104االجمالي
2734.79101417.792002011الذكوريحملون مؤهل88.48            6146112764,669الذكور
110.1940.07200122425249االناث دبلوم متوسط 16.73             883ذكورمدرسي29907االناث
138724.3384114.75200052565590الذكور دبلوم معلمين2.08             110اناثالمواد المدرسون 427292913الذكور
881.543215.63199941954473االناث اوثانوية عامة61.55            3,248ذكورالتعليم والمعلمون49420االناث
00.00761.33199823730الذكوريحملون 8.11               428اناثاالساسي583532948الذكور
00.0040.071997374115489االناثاعدادية1.91             101ذكورامناء المعامل والمكتبات5362100االناث

310.54199652121542الذكور  يحملون 0.02                1اناث واالخصائيون االجتماعيون
40.07199557568643االناثابتدائية0.02                1ذكورالمناهج والوسائل والتدريب 

90.16199456152613الذكور   يقراء 0.00              -اناثواالدارة التربويةمتوسط االجرمتوسط االجرالكلفة بالريال مرتبات البيان
00.00199334715362االناث  ويكتب7.81             412اجمالي االدارة المدرسية بالدوالر بالريالمن الميزانية الباب االول

2193.84199246421485الذكور   امي 5.40             285اجمالي مدير مدرسة16672675829250158.11
200.35199139922421االناث  وغير محد0.17                9ذكورالمدارس18840123733053178.66

0.02199081182                1اناثالثانويةمدير 20007210963510041897.32
5.14198918321             271ذكورالمدارسمدرسة22608148383966342143.97

5700198820121االجمالي0.08                4اناث االساسية ـ ١$ دوالر
5115198717017ذكوراالجمالي2.41             127اجمالي وكيل مدرسةـ= ١٨٥ رياال

585198630030اناث0.00              -ذكورالمدارس

0198510111ذكورفئة العمر0.00              -اناثالثانويةوكيل النسبة%

01984404اناثمن ١٥ الى 2.27١٩             120ذكورالمدارسمدرسةمن االجمالياالجمالياناثذكورالتخصص
501983909ذكورفئة العمر0.13                7اناث االساسية 188401237االجمالي العام51155855700100.00االجمالي

6219829110اناثمن ٢٠ الى 92.58٢٤          1667267585,277اجمالي باب ١ف539155549.72١ادارة مدرسية
1499198111213ذكورفئة العمر67782080مرتبات اساسية2724409313354.96معلم مواد
306198012315اناثمن ٢٥ الى 7.42٢٩             423االجمالي  الوظائف االخرى حسب298165بدل تمثيل10231051.84قرأن كريم

24731979527ذكورفئة العمر6.89             393الذكور  القانون االداري للدولة6000بدل مظهر269262955.18تربية اسالمية
1581978909اناثمن ٣٠ الى 0.53٣٤               30االناث 2250200بدل تخرج246232694.72لغة عربية

639197711112ذكورفئة العمر10932695غالء معيشة201232243.93لغة انجليزية
291976516اناثمن ٣٥ الى 15985772٣٩بدل ريف12151262.21الرياضيات

1361975909ذكورفئة العمر5296035بدل انتقال182200.35الفيزياء
5197411011اناثمن ٤٠ الى 0٤٤بدل سكن81241051.84الكيمياء
851973707ذكورفئة العمر64175811اجمالي ب.اخرى476530.93االحياء

5197212012اناثمن ٤٥ الى 1871800050٤٩ب. اخرى مختلفة11301131.98العلوم
751971606ذكورفئة العمر110ذكور25098876ب. اخرى تشجيع651661.16االجتماعيات

61970707اناثمن  ٥٠ الى ٥٤!DIV/0#اناث16695759ب. اخرى خاص862881.54الجغرافيا
631969303ذكورفئة العمر40ذكور3655676ب. اخرى مخاطر8210921.61التأريخ

16218اصغر من عام 7١٩٦٩اناثمن ٥٥ الى 107٥٩اناث7500ب. اخرى اخرى141150.26مواد فلسفية
31ذكورفئة العمر21674479اجمالي باب١ف٤ 253280.49اجتماع واقتصاد

1اناثمن ٦٠ الى 10003605٦٤باب ١فصل٤ ن135180.32٩مواد تربوية
11ذكورفئة العمر10003605باب ١فصل٤ ن0000.00٨تربية فنية

0اناثمن ٦٥ الى 1667268٦٩باب ١فصل٤ ن0000.00٦تربية موسيقية
53ذكورغير0000.00تربية رياضية

عبداهللا الغالبياعداد :6اناثمحدد238152534.44مواد اخرى
131121432.51غير محدد

         :     . (   )   : مؤشرات احصائية خاصة بالمديريات والمكاتب بالمحافظات

       : االجمالي العام للعامين حسب قانون المعلم.          
 البيضــــــاء

اإلجمالي العام

االجمالي للمدرسين والمعلمين   عاملون بدواوين الوزارة 
 ومكاتب التربية بالمحافظات
   عاملون بمكاتب التربية 

   بمراكز المديريات
   عاملون بالمدارس

  والمؤسسات التعليمية

          :    

      االجر الشهري باب ١فصل اول
      االجر الشهري باب ١فصل اول وفصل ٤

      االجر السنوي باب ١فصل اول
     .        االجر السنوي بالريال فصل ١ وفصل ٤

     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة المعارين والمتعاقدين واالحالل واالجور االضافية
     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة توظيف بعض من لم تدخل للقاعدة  لعام ٢٠٠٣ والخصم الضريبي

   الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة)
    .الوظيفية(المادة التي يدرسونها)

لشهر ديسمبر ٢٠٠٤ م

اجمالي الوظائف التعليمية والتربوية

نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه

      :    
نصاب الموجه الواحد االجمالي مدرس لكل موجه

نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٢٠ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: البيضــــــاءالمحافظة

المجموعات حسبالمجموعات حسباالجمالي
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    المعلم والمهنالقانون االداريالعامالفئةالمجموعة

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالبيان57003555345االجمالي
3281885010275012799336761584311724147182820385700االجمالياالجمال51153274788الذكوراالجمالي العام

328188109271012088332481583310921135152817375115ذكورالعام58528557االناث
000040140711042801083123031585اناث000الذكوراالجمالي

119011902170714424122713741213231723610ذكورالديوان ودواوين000االناث
000020020137560102003031108اناثالمحافظات000الذكوروزير

1704430020061664610290304290508813ذكورعاملون بمكاتب000االناثالعلياء
000010110029620003120000100اناثالمديريات000الذكورنائب
12131907234010757325461327242139420063692ذكورعاملون 000االناثوزير

00001001064431000032100000377اناثبالمدارس33924الذكوراالجمالي
101االناث

00000000000000000000000ذكوردكنوراه211الذكورأ
00000000000000000000000اناث000االناث

00000000000000000000000ذكورماجستير312الذكوربالمجموعة
00000000000000000000000اناث000االناثاالولى

00000001000000000000001ذكوردبلوم عالي28721الذكورج
00000000000000000000000اناثبعد الجامعة101االناث

214052703330188752433120130026171264ذكوربكالريوس3290743216الذكوراالجمالي
0000200300110180000000000133اناثلسنس (جامعي)2472245االناث

01009033901311189106030015071287ذكوردبلوم معاهد متوسطة961086الذكورأ
0000000000015000000000015اناثبعد الثانوية707االناثالمجموعة
11212380217208661729254368201297222228ذكورثانوية ومافي60219583الذكوربالثانية

000020110503880106002021409اناثمستواها24024االناث

01015011203041050322000076ذكوراساسية (اعدادية)2592452547الذكورج
00000000000400000000004اناثومافي مستواها2162214االناث

0000000600010306510000031ذكورابتدائية1637891548الذكوراالجمالي
00000000010000021000004اناثومافي مستواها3209311االناث

00000000000000002700009ذكورخبرة ويقرأ1162301132الذكورأ
00000000000000000000000اناثويكتب1704166االناثالمجموعة
00000000000000000100001ذكورامي3057298الذكوربالثالثة

00000000000000000000000اناث69069االناث
000020080014503016101150891218ذكورغير17052118الذكورج

0000000001030000212101020اناثمحدد81576االناث
75755700الذكوراالجمالي

99االناثالمجموعة

3434الذكورأالرابعة
55االناث

4141الذكورب
44االناث 

8080الذكوراالجمالي
88االناثالمجموعة
6767الذكورأالخامسة

66االناث
1313الذكورب
22االناث 
00الذكور 

00االناثاخرى

.             .             
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٢١ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: البيضــــــاءالمحافظة
المديرياتاالجمالي

م/نعمان /البيضاءم/ناطع م/البيضاءم/المالحم م/البيضاءم/مكيراس م.البيضاءم/مسوره/البيضاءم/القريشة م/البيضاءم/العرش م/البيضاءم/الطفة م/البيضاءم/الصومعة/البيضاءم/صباح م/البيضاءم/الشرية م/البيضاءم/السوادية م/البيضاءم/الرياشية م/البيضاءم/ردمان/البيضاءم/رداع  م/ البيضاءم/ذي ناعم /البيضاءم/ال حميقان(الزاهر)مم/مديرية البيضاء م/ام/مدينة البيضاء /البمكتب التربية/م.البيض العامالتخصص
5700718315551317339347206149173175153401194389230645421535666االجمالي

55469304929433125172113173122321856414011ادارة مدرسية
313323921234217717418410879901198023410322213637340794234معلم مواد
105144141083717241314106311قرأن كريم

295371232201623611661523102711291613تربية اسالمية
26941820171214158105820131810324944لغة عربية

22453510910177976413101614214823لغة انجليزية
1261451171198232312486110103الرياضيات

2041012100100105110200الفيزياء
1051854591442511374409502الكيمياء
53164433441210103112201االحياء
1131151311831225349310213420العلوم

66801044211113845314311االجتماعيات
881211377405613546203311الجغرافيا
92841124645605778415220التأريخ

1561112010011001000000مواد فلسفية
2882103300000122211000اجتماع واقتصاد

1830011111010114300000مواد تربوية
000000000000000000000تربية فنية

000000000000000000000تربية موسيقية
000000000000000000000تربية رياضية

2531564971318212201332173102مواد اخرى
14311276910141115601211145100غير محدد

م/ولد ربيع م/البيضاءالمديريات
162االجمالي

13ادارة مدرسية
102معلم مواد
1قرأن كريم

9تربية اسالمية
6لغة عربية

5لغة انجليزية
6الرياضيات

0الفيزياء
3الكيمياء
0االحياء
2العلوم

1االجتماعيات
4الجغرافيا
1التأريخ

0مواد فلسفية
2اجتماع واقتصاد

0مواد تربوية
0تربية فنية

0تربية موسيقية
0تربية رياضية

7مواد اخرى
0غير محدد

الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة) المادة التي يدرسونها
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٢٢ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: البيضــــــاءالمحافظة
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالمديريةم/نعمان /البيضاء
3281885010275012799336761584311724147182820385700االجمالي العام

119012102190918129722813941216231924718مكتب التربية/م.البيض
1000050070736230210220140000315م/مدينة البيضاء /الب
2000230030015694151001190104551م/مديرية البيضاء م/ا
3021040013044922111003060201317م/ال حميقان(الزاهر)م
4020040417011462233705380006339م/ذي ناعم /البيضاء
51103901120974204330121140000347م/رداع  م/ البيضاء

600005001605271490001110100206م/ردمان/البيضاء
70001200110435910000050000149م/الرياشية م/البيضاء
801001001105321160500020000173م/السوادية م/البيضاء
90000200704241220206251000175م/الشرية م/البيضاء
100000100100533960104030000153م/صباح م/البيضاء

1101004002405522950107360003401م/الصومعة/البيضاء
1200003001205461181304010100194م/الطفة م/البيضاء

1300003001701310023401012441000389م/العرش م/البيضاء
1400003001303501470107150000230م/القريشة م/البيضاء

1500003011001040010008000064م/مسوره/البيضاء
161201402320205337124044420000542م/مكيراس م.البيضاء
170000500801281050303000000153م/المالحم م/البيضاء

1800000000001046000000000056م/ناطع م/البيضاء
1900002006001142030101000066م/نعمان /البيضاء

200000100902271140106010010162م/ولد ربيع م/البيضاء
02100000000000000000000000
02200000000000000000000000
02300000000000000000000000
02400000000000000000000000
02500000000000000000000000
02600000000000000000000000
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٢٣ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ مديسمبر ٢٠٠٤ م

النسبة لالجمالياالجمالي العامالنسبة لالجمالياالجمالي العام          حسب قانون المعلم والمهن التعليمية .

  يحملون مؤهالت غ. تربوية  يحملون مؤهالت تربوية100.0035023          32,998الجهة

االجمالياناثذكورسنة بدء التوظيف2766478.99735921.01االجمالي 2.06             679االجمالي للتوجيهالمدارس35023االجمالياجمالي 
28935608835023االجمالي2265764.69627817.93الذكوراالجمالي العام0.27               88ذكورالمواد  82.62النسية %28935الذكورالثابتين

527غير محدد500714.3010813.09االناث 0.03               11اناثالتوجيه 17.38النسية %6088االناث
910425.9920535.862004224الذكوريحملون مؤهل1.56             515ذكورالتعليم  اخرى خدماتتربويةوتعليميةقيادية واداريةالوظيفة
20165.763420.982003311245556االناث جامعي فاكبر0.20               65اناثاالساسي 112532998528372االجمالي
367910.509472.70200220732239الذكوريحملون مؤهل90.30          3543622525029,797الذكور
6841.952040.58200131777394االناث دبلوم متوسط 21.69          7,156ذكورمدرسي21190534االناث
984728.1222246.35200058892680الذكور دبلوم معلمين5.10          1,684اناثالمواد المدرسون 30818941317الذكور
22786.503881.111999682227909االناث اوثانوية عامة52.02          17,164ذكورالتعليم والمعلمون727730االناث
270.081970.56199826259321الذكوريحملون 11.49            3,793اناثاالساسي3982485239765الذكور
290.08160.051997310310924195االناثاعدادية0.65             213ذكورامناء المعامل والمكتبات375423856االناث

1000.29199613434051748الذكور  يحملون 0.38             124اناث واالخصائيون االجتماعيون
180.05199542549165170االناثابتدائية0.06               19ذكورالمناهج والوسائل والتدريب 

60.02199443423804722الذكور   يقراء 0.00              -اناثواالدارة التربويةمتوسط االجرمتوسط االجرالكلفة بالريال مرتبات البيان
00.00199331063413447االناث  ويكتب6.56          2,166اجمالي االدارة المدرسية بالدوالر بالريالمن الميزانية الباب االول

7512.14199231804943674الذكور   امي 3.03          1,001اجمالي مدير مدرسة107171689730600165.41
1130.32199129394793418االناث  وغير محد0.16               54ذكورالمدارس121103547934578186.91

0.03199011362541390               11اناثالثانويةمدير 128606027643672041984.89
2.6619897942621056             878ذكورالمدارسمدرسة145324257434149392242.92

350231988494156650االجمالي0.18               58اناث االساسية ـ ١$ دوالر
289351987364141505ذكوراالجمالي3.53          1,165اجمالي وكيل مدرسةـ= ١٨٥ رياال

6088198627583358اناث0.09               29ذكورالمدارس

1198526082342ذكورفئة العمر0.03               10اناثالثانويةوكيل النسبة%

0198411743160اناثمن ١٥ الى 3.01١٩             992ذكورالمدارسمدرسةمن االجمالياالجمالياناثذكورالتخصص
2719837628104ذكورفئة العمر0.41             134اناث االساسية 1211035479االجمالي العام28935608835023100.00االجمالي

3219828237119اناثمن ٢٠ الى 94.22٢٤        107171689732,998اجمالي باب ١ف223334625797.36١ادارة مدرسية
411219818640126ذكورفئة العمر449059060مرتبات اساسية1418232191740149.68معلم مواد
16741980551974اناثمن ٢٥ الى 5.78٢٩          2,025االجمالي  الوظائف االخرى حسب2788670بدل تمثيل343423851.10قرأن كريم

133741979641377ذكورفئة العمر5.22          1,827الذكور  القانون االداري للدولة11250بدل مظهر173750222396.39تربية اسالمية
2669197814014154اناثمن ٣٠ الى 0.57٣٤             198االناث 17469300بدل تخرج181930221216.06لغة عربية

71151977711889ذكورفئة العمر72241595غالء معيشة100932113303.80لغة انجليزية
11171976701888اناثمن ٣٥ الى 76551652٣٩بدل ريف148025617364.96الرياضيات

22531975431255ذكورفئة العمر34930030بدل انتقال449665151.47الفيزياء
381197442648اناثمن ٤٠ الى 35500٤٤بدل سكن6431998422.40الكيمياء
932197324327ذكورفئة العمر418629840اجمالي ب.اخرى5951887832.24االحياء

162197218624اناثمن ٤٥ الى 12434492044٤٩ب. اخرى مختلفة537896261.79العلوم
712197123730ذكورفئة العمر81ذكور162678209ب. اخرى تشجيع500345341.52االجتماعيات

35197023124اناثمن  ٥٠ الى 153٥٤اناث108057071ب. اخرى خاص627927192.05الجغرافيا
324196922123ذكورفئة العمر33ذكور23519630ب. اخرى مخاطر7001058052.30التأريخ

15116اصغر من عام 13١٩٦٩اناثمن ٥٥ الى 58٥٩اناث30010ب. اخرى اخرى86191050.30مواد فلسفية
73ذكورفئة العمر139318582اجمالي باب١ف٤ 4231730.21اجتماع واقتصاد

0اناثمن ٦٠ الى 64300884٦٤باب ١فصل٤ ن2741033771.08٩مواد تربوية
2ذكورفئة العمر64300884باب ١فصل٤ ن141150.04٨تربية فنية

0اناثمن ٦٥ الى 10716814٦٩باب ١فصل٤ ن0000.00٦تربية موسيقية
10ذكورغير340340.10تربية رياضية

عبداهللا الغالبياعداد :5اناثمحدد9856910543.01مواد اخرى
6461047502.14غير محدد

       : االجمالي العام للعامين حسب قانون المعلم.          

       :  مؤشرات احصائية خاصة بالمديريات والمكاتب بالمحافظات

االجمالي للمدرسين والمعلمين

. (   )   :      

   عاملون بمكاتب التربية 
   بمراكز المديريات
   عاملون بالمدارس

 تعــــــــز

اإلجمالي العام

   عاملون بدواوين الوزارة 

.       

  والمؤسسات التعليمية

          :    

      االجر الشهري باب ١فصل اول
      االجر الشهري باب ١فصل اول وفصل ٤

اجمالي الوظائف التعليمية والتربوية

     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة المعارين والمتعاقدين واالحالل واالجور االضافية
     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة توظيف بعض من لم تدخل للقاعدة  لعام ٢٠٠٣ والخصم الضريبي

   الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة)

نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه

      :    
نصاب الموجه الواحد االجمالي مدرس لكل موجه

نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه

    .الوظيفية(المادة التي يدرسونها)

لشهر ديسمبر ٢٠٠٤ م

      االجر السنوي باب ١فصل اول
      االجر السنوي بالريال فصل ١ وفصل ٤

 ومكاتب التربية بالمحافظات

تصميم واعداد: عبداهللا محمد الغالبي  صنعاء - ميدان التحرير شارع جمال عبدالناصر- تلفون (٠١٢٧٦٤٣٢) - فاكس (٠١٢٧٤٥٥٥)-  االدارة العامة لنظم المعلومات_ المكتب الفني_ وزارة التربية و التعليم _الجمهورية اليمنية.

mailto:moed@yemen.net.ye


تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٢٤ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: تعــــــــزالمحافظة

المجموعات حسبالمجموعات حسباالجمالي
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    المعلم والمهنالقانون االداريالعامالفئةالمجموعة

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالبيان35023192333100االجمالي
1298149958056593639112688402095710713199562453528176501271935023االجمالياالجمال28935173627199الذكوراالجمالي العام

1297148851555487829992715617164789837526425435150491151828935ذكورالعام60881875901االناث
01011650115810134168437932933623628932611216088اناث000الذكوراالجمالي

1058103785531405421552401021842590401155991ذكورالديوان ودواوين000االناث
01031502102271370031195210121250اناثالمحافظات000الذكوروزير

236450402031023744347998123193771373072232ذكورعاملون بمكاتب000االناثالعلياء
000850008112741212016130000287اناثالمديريات000الذكورنائب
030128048762269136680162106882342311643975360625712ذكورعاملون 000االناثوزير

00000094991201583353527335819188551005551اناثبالمدارس53475459الذكوراالجمالي
1072105االناث

00000000000000010000001ذكوردكنوراه21138الذكورأ
00000000000000000000000اناث000االناث

10011703222143000000202049ذكورماجستير12314109الذكوربالمجموعة
00000000010000000000001اناث16016االناثاالولى

031440221061000210001028ذكوردبلوم عالي39048342الذكورج
00004000000000000000004اناثبعد الجامعة91289االناث

1161127339444938626405712420285928221691170432045311079ذكوربكالريوس2300479822206الذكوراالجمالي
000114501023104516824002515481690100402353اناثلسنس (جامعي)4338484290االناث

070012008101111142867915532052614626ذكوردبلوم معاهد متوسطة21511442007الذكورأ
000020040718592335001100888اناثبعد الثانوية62310613االناثالمجموعة
021109310351044311049610601326413971002144612071ذكورثانوية ومافي75502397311الذكوربالثانية

010014012807902476214111081150602666اناثمستواها1632121620االناث

040030042024076200164390041224ذكوراساسية (اعدادية)1330341512888الذكورج
0000000200035010150000145اناثومافي مستواها2083262057االناث

00002001106014010239240010100ذكورابتدائية48453114534الذكوراالجمالي
000000010209000024000018اناثومافي مستواها1544381506االناث

00000000000100004001006ذكورخبرة ويقرأ3910843826الذكورأ
00000000000000000000000اناثويكتب135241348االناثالمجموعة
0000000000000000014000014ذكورامي52449475الذكوربالثالثة

00000000000000000400004اناث89881االناث
01000003010259001175038105127737ذكورغير411178233الذكورج

000000000011400044840020109اناثمحدد1032677االناث
26326335023الذكوراالجمالي

4747االناثالمجموعة

133133الذكورأالرابعة
1717االناث

130130الذكورب
3030االناث 

289289الذكوراالجمالي
5252االناثالمجموعة
242242الذكورأالخامسة

4545االناث
4747الذكورب
77االناث 
00الذكور 

00االناثاخرى

.             .             
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٢٥ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: تعــــــــزالمحافظة
المديرياتاالجمالي

م/المعافر م/تعزم/مشرعة وحدنان م/تعزم/المسراخ م/تعزم/المخاء م/تعزم/ماوية م/تعزم/الصلو م/تعزم/صبر الموادم م/تعزم/الشمايتين م/تعزم/شرعب السالم م/تعزم/شرعب الرونة م/تعزم/سامع م/تعزم/ذباب م/تعزم/دمنة خدير م/تعزم/حيفان م/تعزم/جبل حبشي م/تعزم/التعزية م/تعزم/صالة مدينة تعزم/القاهرة مدينة تعزم/المظفر مدينة تعزمكتب التربية/م.تعز العامالتخصص
3502312412042258718053253177314941249120509270727962366209056913124391273607979االجمالي

25795213719315723914912884828214201179147478544884969ادارة مدرسية
174012898691041747168084170570657249149817881313971300660262639237455معلم مواد
3855121461933119210402528238284201024قرأن كريم

2239332132631592111158776633148121106150237812985446تربية اسالمية
2121351361781211881268580842173128122153348822824471لغة عربية

1330218713587122736043518108628375255817391943لغة انجليزية 
17361812314710117198945662410594120105266020653765الرياضيات

515826403249273219293024341812234231025الفيزياء
84214869879873134261104925465617298231636الكيمياء
78316771178179264821073732603610216191615االحياء
626944564574362511272633384812195292624العلوم

534815193385125226233628435911223341730االجتماعيات
719837493256464325413645548501032626925الجغرافيا
805124260307930462711266755743104511251924التأريخ

10548583810510412154200242مواد فلسفية
73115984712106274110012اجتماع واقتصاد

37744951295118131304241514283142111011مواد تربوية
1502212110000011120000تربية فنية

000000000000000000000تربية موسيقية
3414422220011110031102تربية رياضية

10546952031284011207592222192697818202مواد اخرى
7508407549594424175105653329383743198غير محدد

م/الوازعية م/تعزم/موزع م/تعزم/المواسط م/تعزم/مقبنة م/تعزالمديريات
15651622262363االجمالي

1261142516ادارة مدرسية
831875130258معلم مواد
192393قرأن كريم

11272815تربية اسالمية
93801913لغة عربية

59651214لغة انجليزية 
79981410الرياضيات

263633الفيزياء
283373الكيمياء
292721االحياء
272631العلوم

172130االجتماعيات
403830الجغرافيا
394381التأريخ

2600مواد فلسفية
1000اجتماع واقتصاد

7510مواد تربوية
0100تربية فنية

0000تربية موسيقية
2310تربية رياضية

71369مواد اخرى
2143816غير محدد

الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة) المادة التي يدرسونها
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٢٦ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: تعــــــــزالمحافظة
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالمديريةم/المعافر م/تعز
1298149958056593639112688402095710713199562453528176501271935023االجمالي العام

1058104010055150769293243113193301114012761241مكتب التربية/م.تعز
103110390628449655112517141722173220012042م/المظفر مدينة تعز
2060103505311162832138125263041276221002587م/القاهرة مدينة تعز
3030826082476257495218151922223843001805م/صالة مدينة تعز

404025209716130819203277344233471023253م/التعزية م/تعز
50001360266264485104227316103232001773م/جبل حبشي م/تعز

6040526064505546082888222131200001494م/حيفان م/تعز
701021602340402818321431561011001249م/دمنة خدير م/تعز

8000030140319790007031000120م/ذباب م/تعز
900015001201414131300110541002509م/سامع م/تعز

1002013401892108600178106022143881002707م/شرعب الرونة م/تعز
1100024603790894502011218722224320002796م/شرعب السالم م/تعز

120603150982271584150063245151580002366م/الشمايتين م/تعز
130304190059374563122832424297030022090م/صبر الموادم م/تعز

140010601221201493490119061002569م/الصلو م/تعز
150010160045031375788320161410110001312م/ماوية م/تعز
160000130018022782951007130001439م/المخاء م/تعز

1701101800310523078041212472220001273م/المسراخ م/تعز
1820028001502320331033127730000607م/مشرعة وحدنان م/تعز

1900031201300353175641018052000979م/المعافر م/تعز
20000227016605036010164401161610011565م/مقبنة م/تعز

21020314055114943399323117172730011622م/المواسط م/تعز
22010060014095216110013050000262م/موزع م/تعز

230400800507342800205583101363م/الوازعية م/تعز
02400000000000000000000000
02500000000000000000000000
02600000000000000000000000
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٢٧ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ مديسمبر ٢٠٠٤ م

النسبة لالجمالياالجمالي العامالنسبة لالجمالياالجمالي العام          حسب قانون المعلم والمهن التعليمية .

  يحملون مؤهالت غ. تربوية  يحملون مؤهالت تربوية100.003248            2,812الجهة

االجمالياناثذكورسنة بدء التوظيف145044.64179855.36االجمالي 0.68               19االجمالي للتوجيهالمدارس3248االجمالياجمالي 
28394093248االجمالي138942.76145044.64الذكوراالجمالي العام0.00              -ذكورالمواد  87.41النسية %2839الذكورالثابتين

59261غير محدد611.8834810.71االناث 0.00              -اناثالتوجيه 12.59النسية %409االناث
2828.682317.112004101الذكوريحملون مؤهل0.68               19ذكورالتعليم  اخرى خدماتتربويةوتعليميةقيادية واداريةالوظيفة
120.37110.342003202االناث جامعي فاكبر0.00              -اناثاالساسي 14728122836االجمالي
41312.721073.29200214844192الذكوريحملون مؤهل94.31            161021402,652الذكور
160.4900.00200133488422االناث دبلوم متوسط 10.46             294ذكورمدرسي24330االناث
69421.3771021.862000511116627الذكور دبلوم معلمين0.39               11اناثالمواد المدرسون 29744612الذكور
331.023019.27199922657283االناث اوثانوية عامة71.05            1,998ذكورالتعليم والمعلمون2148200االناث
00.0090.281998601676الذكوريحملون 12.41               349اناثاالساسي9715961744الذكور
00.0010.03199753064594االناثاعدادية0.04                1ذكورامناء المعامل والمكتبات1179110االناث

80.25199696197الذكور  يحملون 0.00              -اناث واالخصائيون االجتماعيون
00.0019951870187االناثابتدائية0.00              -ذكورالمناهج والوسائل والتدريب 

10.0319941237130الذكور   يقراء 0.00              -اناثواالدارة التربويةمتوسط االجرمتوسط االجرالكلفة بالريال مرتبات البيان
00.0019932152217االناث  ويكتب4.98             140اجمالي االدارة المدرسية بالدوالر بالريالمن الميزانية الباب االول

38411.8219921609169الذكور   امي 3.52               99اجمالي مدير مدرسة7636957523513127.10
351.0819911101111االناث  وغير محد0.00              -ذكورالمدارس8629762026569143.62

0.00199026228              -اناثالثانويةمدير 9164349002821541525.15
3.20198912012               90ذكورالمدارسمدرسة10355714373188341723.42

32481988505االجمالي0.32                9اناث االساسية ـ ١$ دوالر
28391987202ذكوراالجمالي1.46               41اجمالي وكيل مدرسةـ= ١٨٥ رياال

4091986404اناث0.00              -ذكورالمدارس

71985505ذكورفئة العمر0.00              -اناثالثانويةوكيل النسبة%

41984202اناثمن ١٥ الى 1.42١٩               40ذكورالمدارسمدرسةمن االجمالياالجمالياناثذكورالتخصص
1101983202ذكورفئة العمر0.04                1اناث االساسية 86297620االجمالي العام28394093248100.00االجمالي

1051982404اناثمن ٢٠ الى 86.58٢٤          763695752,812اجمالي باب ١ف139101494.59١ادارة مدرسية
10091981202ذكورفئة العمر25696350مرتبات اساسية1658335199361.36معلم مواد
2141980202اناثمن ٢٥ الى 13.42٢٩             436االجمالي  الوظائف االخرى حسب112000بدل تمثيل270270.83قرأن كريم

10981979000ذكورفئة العمر12.22             397الذكور  القانون االداري للدولة1500بدل مظهر11391223.76تربية اسالمية
731978000اناثمن ٣٠ الى 1.20٣٤               39االناث 951400بدل تخرج873902.77لغة عربية

3111977000ذكورفئة العمر5862090غالء معيشة322341.05لغة انجليزية
81976505اناثمن ٣٥ الى 10209730٣٩بدل ريف261270.83الرياضيات

1231975303ذكورفئة العمر2641316بدل انتقال2020.06الفيزياء
11974000اناثمن ٤٠ الى 0٤٤بدل سكن201210.65الكيمياء
411973000ذكورفئة العمر30895189اجمالي ب.اخرى6060.18االحياء

01972000اناثمن ٤٥ الى 8381335140٤٩ب. اخرى مختلفة870872.68العلوم
331971101ذكورفئة العمر!DIV/0#ذكور12383054ب. اخرى تشجيع573601.85االجتماعيات

01970000اناثمن  ٥٠ الى ٥٤!DIV/0#اناث8207150ب. اخرى خاص771782.40الجغرافيا
311969000ذكورفئة العمر105ذكور1923650ب. اخرى مخاطر10551103.39التأريخ

202اصغر من عام 1١٩٦٩اناثمن ٥٥ الى ٥٩!DIV/0#اناث0ب. اخرى اخرى3030.09مواد فلسفية
21ذكورفئة العمر9928045اجمالي باب١ف٤ 130130.40اجتماع واقتصاد

0اناثمن ٦٠ الى 4582175٦٤باب ١فصل٤ ن211220.68٩مواد تربوية
2ذكورفئة العمر4582175باب ١فصل٤ ن2020.06٨تربية فنية

0اناثمن ٦٥ الى 763696٦٩باب ١فصل٤ ن0000.00٦تربية موسيقية
53ذكورغير2020.06تربية رياضية

عبداهللا الغالبياعداد :3اناثمحدد122271494.59مواد اخرى
240112517.73غير محدد

. (   )   :      

.          

  والمؤسسات التعليمية

          :    

      االجر الشهري باب ١فصل اول
      االجر الشهري باب ١فصل اول وفصل ٤

   

      االجر السنوي باب ١فصل اول
     .        االجر السنوي بالريال فصل ١ وفصل ٤

الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة)

نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه

    .الوظيفية(المادة التي يدرسونها)

لشهر ديسمبر ٢٠٠٤ م

اجمالي الوظائف التعليمية والتربوية

االجمالي للمدرسين والمعلمين

      :    
نصاب الموجه الواحد االجمالي مدرس لكل موجه

نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه

    :     

       : االجمالي العام للعامين حسب قانون المعلم

 الجـــــــوف

نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه

مؤشرات احصائية خاصة بالمديريات والمكاتب بالمحافظات

اإلجمالي العام

   عاملون بدواوين الوزارة 

     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة المعارين والمتعاقدين واالحالل واالجور االضافية
     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة توظيف بعض من لم تدخل للقاعدة  لعام ٢٠٠٣ والخصم الضريبي

 ومكاتب التربية بالمحافظات
   عاملون بمكاتب التربية 

   بمراكز المديريات
   عاملون بالمدارس
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٢٨ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: الجـــــــوفالمحافظة

المجموعات حسبالمجموعات حسباالجمالي
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    المعلم والمهنالقانون االداريالعامالفئةالمجموعة

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالبيان32484352813االجمالي
212001900990413052347100557828311223248االجمالياالجمال28393962443الذكوراالجمالي العام

212001900900402941998100507824911222839ذكورالعام40939370االناث
00000009011134900050340000409اناث000الذكوراالجمالي

2600200302177800071140000132ذكورالديوان ودواوين000االناث
0000000100537000203000048اناثالمحافظات000الذكوروزير

040010007051445780001411610020836ذكورعاملون بمكاتب000االناثالعلياء
0000000100514200020200000170اناثالمديريات000الذكورنائب
0200700800331331342100296617411021871ذكورعاملون 000االناثوزير

0000000701117000010110000191اناثبالمدارس541الذكوراالجمالي
000االناث

00000000000000000000000ذكوردكنوراه000الذكورأ
00000000000000000000000اناث000االناث

00000000000000000000000ذكورماجستير000الذكوربالمجموعة
00000000000000000000000اناث000االناثاالولى

00000000000000000000000ذكوردبلوم عالي541الذكورج
00000000000000000000000اناثبعد الجامعة000االناث

22009004042941931004000000513ذكوربكالريوس83323810الذكوراالجمالي
00000002001110000000000023اناثلسنس (جامعي)31130االناث

000020040405080002000000520ذكوردبلوم معاهد متوسطة633الذكورأ
0000000000016000000000016اناثبعد الثانوية000االناثالمجموعة
010008007603201225000427210101404ذكورثانوية ومافي73766الذكوربالثانية

000000070103210005000000334اناثمستواها000االناث

00000001000300022100009ذكوراساسية (اعدادية)75413741الذكورج
00000000000100000000001اناثومافي مستواها31130االناث

00000002000200002100108ذكورابتدائية1689571632الذكوراالجمالي
00000000000000000000000اناثومافي مستواها3455340االناث

00000000000100000000001ذكورخبرة ويقرأ64710637الذكورأ
00000000000000000000000اناثويكتب13013االناثالمجموعة
0000000000000000114000015ذكورامي65210642الذكوربالثالثة

00000000000000000200002اناث84183االناث
00000003000660000662310102369ذكورغير39037353الذكورج

0000000000010000032000033اناثمحدد2484244االناث
46463248الذكوراالجمالي

00االناثالمجموعة

1010الذكورأالرابعة
00االناث

3636الذكورب
00االناث 

266266الذكوراالجمالي
3333االناثالمجموعة
4646الذكورأالخامسة

00االناث
220220الذكورب
3333االناث 
00الذكور 

00االناثاخرى

.             .             
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٢٩ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: الجـــــــوفالمحافظة
المديرياتاالجمالي

م/برط المراشي م/الجوم/برط العنان /الجوفم/المطمه/الجوفم/المصلوب/الجوفم/المتون/الجوفم/الغيل/الجوفم/الزاهر/الجوفم/رجوزة م/الجوفم/الخلق/الجوفم/خب والشغف م/الجوفم/الحميدات/الجوفالحزم/م.الجوفمكتب التربية/م.الجوف العامالتخصص
3248180499934819225222512323151201516304االجمالي

14972341436610154534ادارة مدرسية
1993993225425354184129661472083364218معلم مواد
271314011421180قرأن كريم

12281061561014315251810تربية اسالمية
9069517314111502134لغة عربية

343633032310352لغة انجليزية
270206140210362الرياضيات

20100000010000الفيزياء
212111112220242الكيمياء
60100020001020االحياء
87562153109790588العلوم

6033217166210289االجتماعيات
78382140885106581الجغرافيا
1105541991178957156التأريخ

31000000000002مواد فلسفية
132410012101010اجتماع واقتصاد

221134420311200مواد تربوية
20000002000000تربية فنية

00000000000000تربية موسيقية
20110000000000تربية رياضية

1493420010011011025443مواد اخرى
251073410261697112273غير محدد

المديريات
االجمالي

ادارة مدرسية
معلم مواد
قرأن كريم

تربية اسالمية
لغة عربية

لغة انجليزية
الرياضيات

الفيزياء
الكيمياء
االحياء
العلوم

االجتماعيات
الجغرافيا
التأريخ

مواد فلسفية
اجتماع واقتصاد

مواد تربوية
تربية فنية

تربية موسيقية
تربية رياضية

مواد اخرى
غير محدد

الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة) المادة التي يدرسونها
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٣٠ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: الجـــــــوفالمحافظة
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالمديرية
212001900990413052347100557828311223248االجمالي العام

26002004022211600081170000180مكتب التربية/م.الجوف
1000010018032135410086860001499الحزم/م.الجوف

200000004001867000004000093م/الحميدات/الجوف
3010010010028331000846650000481م/خب والشغف م/الجوف

400000004001468000015000092م/الخلق/الجوف
50000000300232240000200000252م/رجوزة م/الجوف

601000005013516600031130000225م/الزاهر/الجوف
7000000030120870004080000123م/الغيل/الجوف

800000007032617800031130000231م/المتون/الجوف
900000001001222000258000151م/المصلوب/الجوف

10020010030114103000913550000201م/المطمه/الجوف
11010090026017523910007271120516م/برط العنان /الجوف

12010050020013202400003020000304م/برط المراشي م/الجو
01300000000000000000000000
01400000000000000000000000
01500000000000000000000000
01600000000000000000000000
01700000000000000000000000
01800000000000000000000000
01900000000000000000000000
02000000000000000000000000
02100000000000000000000000
02200000000000000000000000
02300000000000000000000000
02400000000000000000000000
02500000000000000000000000
02600000000000000000000000

           

تصميم واعداد: عبداهللا محمد الغالبي  صنعاء - ميدان التحرير شارع جمال عبدالناصر- تلفون (٠١٢٧٦٤٣٢) - فاكس (٠١٢٧٤٥٥٥)-  االدارة العامة لنظم المعلومات_ المكتب الفني_ وزارة التربية و التعليم _الجمهورية اليمنية.

mailto:moed@yemen.net.ye


تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٣١ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ مديسمبر ٢٠٠٤ م

النسبة لالجمالياالجمالي العامالنسبة لالجمالياالجمالي العام          حسب قانون المعلم والمهن التعليمية .

  يحملون مؤهالت غ. تربوية  يحملون مؤهالت تربوية100.0014884          13,624الجهة

االجمالياناثذكورسنة بدء التوظيف1018368.42470131.58االجمالي 1.08             147االجمالي للتوجيهالمدارس14884االجمالياجمالي 
13252163214884االجمالي922461.97402827.06الذكوراالجمالي العام0.15               20ذكورالمواد  89.04النسية %13252الذكورالثابتين

112غير محدد9596.446734.52االناث 0.00              -اناثالتوجيه 10.96النسية %1632االناث
263517.706434.32200410010الذكوريحملون مؤهل0.88             120ذكورالتعليم  اخرى خدماتتربويةوتعليميةقيادية واداريةالوظيفة
3982.67410.28200339271463االناث جامعي فاكبر0.05                7اناثاالساسي 74413624369147االجمالي
5333.5810276.90200228989378الذكوريحملون مؤهل89.80          1814392510712,234الذكور
560.38820.55200132648374االناث دبلوم متوسط 13.51          1,840ذكورمدرسي713218االناث
603240.53174611.732000608124732الذكور دبلوم معلمين2.24             305اناثالمواد المدرسون 38110123520الذكور
5043.394813.2319999232121135االناث اوثانوية عامة65.26            8,891ذكورالتعليم والمعلمون1014133االناث
240.16610.4119988296178الذكوريحملون 8.79            1,198اناثاالساسي156106082808الذكور
10.0120.01199718523102162االناثاعدادية0.43               58ذكورامناء المعامل والمكتبات91292251االناث

230.15199675090840الذكور  يحملون 0.11               15اناث واالخصائيون االجتماعيون
50.03199516941161810االناثابتدائية0.01                2ذكورالمناهج والوسائل والتدريب 

50.03199416761161792الذكور   يقراء 0.00              -اناثواالدارة التربويةمتوسط االجرمتوسط االجرالكلفة بالريال مرتبات البيان
00.0019931183781261االناث  ويكتب8.57          1,168اجمالي االدارة المدرسية بالدوالر بالريالمن الميزانية الباب االول

5233.51199212561001356الذكور   امي 5.56             758اجمالي مدير مدرسة43409275329165157.65
620.4219911101671168االناث  وغير محد0.08               11ذكورالمدارس49052481132957178.14

0.01199045550505                1اناثالثانويةمدير 52091130363499811891.79
5.36198924215257             730ذكورالمدارسمدرسة58862977313954782137.72

14884198882789االجمالي0.12               16اناث االساسية ـ ١$ دوالر
132521987571269ذكوراالجمالي3.01             410اجمالي وكيل مدرسةـ= ١٨٥ رياال

16321986361349اناث0.03                4ذكورالمدارس

0198522628ذكورفئة العمر0.00              -اناثالثانويةوكيل النسبة%

1198418119اناثمن ١٥ الى 2.81١٩             383ذكورالمدارسمدرسةمن االجمالياالجمالياناثذكورالتخصص
107198314216ذكورفئة العمر0.17               23اناث االساسية 490524811االجمالي العام13252163214884100.00االجمالي

134198233033اناثمن ٢٠ الى 91.53٢٤        43409275313,624اجمالي باب ١ف12325812908.67١ادارة مدرسية
416819818210ذكورفئة العمر178393310مرتبات اساسية69561002795853.47معلم مواد
8831980505اناثمن ٢٥ الى 8.47٢٩          1,260االجمالي  الوظائف االخرى حسب774300بدل تمثيل239302691.81قرأن كريم

62441979505ذكورفئة العمر8.02          1,193الذكور  القانون االداري للدولة3750بدل مظهر7821088905.98تربية اسالمية
4721978415اناثمن ٣٠ الى 0.45٣٤               67االناث 6085770بدل تخرج642677094.76لغة عربية

16781977606ذكورفئة العمر29629770غالء معيشة340894292.88لغة انجليزية
85197632133اناثمن ٣٥ الى 37683636٣٩بدل ريف336293652.45الرياضيات

517197513013ذكورفئة العمر14054450بدل انتقال7610860.58الفيزياء
33197413013اناثمن ٤٠ الى 0٤٤بدل سكن185332181.46الكيمياء
175197310010ذكورفئة العمر167467767اجمالي ب.اخرى135421771.19االحياء

9197212214اناثمن ٤٥ الى 5032237583٤٩ب. اخرى مختلفة310123222.16العلوم
189197122123ذكورفئة العمر92ذكور64730514ب. اخرى تشجيع201112121.42االجتماعيات

81970718اناثمن  ٥٠ الى ٥٤!DIV/0#اناث42912614ب. اخرى خاص307383452.32الجغرافيا
1011969202ذكورفئة العمر74ذكور9502264ب. اخرى مخاطر308323402.28التأريخ

11011اصغر من عام 6١٩٦٩اناثمن ٥٥ الى 171٥٩اناث0ب. اخرى اخرى585630.42مواد فلسفية
56ذكورفئة العمر56432058اجمالي باب١ف٤ 304340.23اجتماع واقتصاد

0اناثمن ٦٠ الى 26045565٦٤باب ١فصل٤ ن131140.09٩مواد تربوية
11ذكورفئة العمر26045565باب ١فصل٤ ن2130.02٨تربية فنية

0اناثمن ٦٥ الى 4340928٦٩باب ١فصل٤ ن0000.00٦تربية موسيقية
6ذكورغير230230.15تربية رياضية

عبداهللا الغالبياعداد :1اناثمحدد748327805.24مواد اخرى
329283572.40غير محدد

         :     . (   )   : مؤشرات احصائية خاصة بالمديريات والمكاتب بالمحافظات

       : االجمالي العام للعامين حسب قانون المعلم.          
 حجـــــــة

اإلجمالي العام

االجمالي للمدرسين والمعلمين   عاملون بدواوين الوزارة 
 ومكاتب التربية بالمحافظات
   عاملون بمكاتب التربية 

   بمراكز المديريات
   عاملون بالمدارس

  والمؤسسات التعليمية

          :    

      االجر الشهري باب ١فصل اول
      االجر الشهري باب ١فصل اول وفصل ٤

      االجر السنوي باب ١فصل اول
     .        االجر السنوي بالريال فصل ١ وفصل ٤

     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة المعارين والمتعاقدين واالحالل واالجور االضافية
     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة توظيف بعض من لم تدخل للقاعدة  لعام ٢٠٠٣ والخصم الضريبي

   الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة)
    .الوظيفية(المادة التي يدرسونها)

لشهر ديسمبر ٢٠٠٤ م

اجمالي الوظائف التعليمية والتربوية

      :    
نصاب الموجه الواحد االجمالي مدرس لكل موجه

نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٣٢ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: حجـــــــةالمحافظة

المجموعات حسبالمجموعات حسباالجمالي
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    المعلم والمهنالقانون االداريالعامالفئةالمجموعة

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالبيان14884122713657االجمالي
210212012711274644062145100893038558555369594138914884االجمالياالجمال13252116112091الذكوراالجمالي العام

21021201201117304383184088912429556351340513738913252ذكورالعام1632661566االناث
00007011602330511986902242984001632اناث000الذكوراالجمالي

241012281019010603052111299253730382752ذكورالديوان ودواوين000االناث
0000200101221050105215300148اناثالمحافظات000الذكوروزير

0581781012806325559121316735135021448ذكورعاملون بمكاتب000االناثالعلياء
0000400300706301010033000157اناثالمديريات000الذكورنائب
0301110106834367145580272126311835280120511052ذكورعاملون 000االناثوزير

0000101120222131030670722501001327اناثبالمدارس621547الذكوراالجمالي
404االناث

00000000001000000000001ذكوردكنوراه404الذكورأ
00000000000000000000000اناث000االناث

00000001004000000000005ذكورماجستير624الذكوربالمجموعة
00000000000000000000000اناث000االناثاالولى

00000000000000000000000ذكوردبلوم عالي521339الذكورج
00000000000000000000000اناثبعد الجامعة404االناث

2360194115112446182810667208030106313272ذكوربكالريوس86375278110الذكوراالجمالي
00002016033001222100002000439اناثلسنس (جامعي)8008792االناث

05006003302111457210262014101560ذكوردبلوم معاهد متوسطة33752285الذكورأ
000020000121330000000000138اناثبعد الثانوية42042االناثالمجموعة
0551072035420309462221426542518539161847778ذكورثانوية ومافي16901221568الذكوربالثانية

00003009019391038020106300985اناثمستواها1471146االناث

030010220030321006130004085ذكوراساسية (اعدادية)66103536257الذكورج
00000001000010001000003اناثومافي مستواها6117604االناث

000000020005000643003023ذكورابتدائية41952613934الذكوراالجمالي
00000000000100022000005اناثومافي مستواها79525770االناث

00000001000100021000005ذكورخبرة ويقرأ32801163164الذكورأ
00000000000000000000000اناثويكتب5305525االناثالمجموعة
00000000000000000100001ذكورامي55618538الذكوربالثالثة

00000000000000000000000اناث1832181االناث
030100119042108000181033111194522ذكورغير359127232الذكورج

00000000000320000029010062اناثمحدد821864االناث
595914884الذكوراالجمالي

55االناثالمجموعة

4343الذكورأالرابعة
44االناث

1616الذكورب
11االناث 

299299الذكوراالجمالي
2828االناثالمجموعة
270270الذكورأالخامسة

2424االناث
2929الذكورب
44االناث 
00الذكور 

00االناثاخرى

.             .             
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٣٣ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: حجـــــــةالمحافظة
المديرياتاالجمالي

م/كحالن الشرف م/حجةم/قفل شمر م/حجةم/قاره /حجةم/عبس /حجةم/الشغادرة م.حجةم/شرس م/ حجةم/الشاهل م/حجةم/خيران م/حجةم/حيران م/حجةم/حرض /حجةم/الجميمة /حجةم/بني قيس م/حجةم/بني العوام م/حجةم/بكيل المير م/حجةم/افلح اليمن/حجةم/افلح الشام م/حجةم/اسلم م/حجةم/مديرية حجة م/حجةمدينة حجةمكتب التربية/م.حجـة العامالتخصص
148849001516360308332255444833971484981316544011827131027146380291االجمالي

1290481053730322014254114448036156796152331ادارة مدرسية
79583386271961731651381326526459275674161798744161874177112معلم مواد
26953989984971332623101061013قرأن كريم

890471192129231533281144143532174255112519تربية اسالمية
70920861612181462312926729249284072622لغة عربية

42999467138019758110116133061219لغة انجليزية
3655724810913541337201143722217الرياضيات

86220022102016217138141الفيزياء
218549514308218211041110595الكيمياء
1776587135142150363780105االحياء
3221628671050758103131871867185العلوم

2121021554314001255621032075االجتماعيات
3453554168944113111235441515589الجغرافيا
3401844858101146418415126161611213التأريخ

63510022311002211227032مواد فلسفية
3450001000000131002000اجتماع واقتصاد

1410001000000020000000مواد تربوية
301000000000000001000تربية فنية

000000000000000000000تربية موسيقية
2303100000001110009000تربية رياضية

7803252312415881913899131787150611مواد اخرى
3570631253102092218157912682غير محدد

م/وضرة /م.حجةم/وشحة م/حجةم/نجرة م/حجةم/ميدي/حجةم/المفتاح /حجةالمغربة م/حجة/م/مستبا/حجةم/المحابشة م/حجةم/مبين /م.حجةم/كعيدنة م/حجةم/كشر م/حجةم/كحالن عفار /حجةالمديريات
43211067511043514207248269109447472120االجمالي

3210460101331916217464416ادارة مدرسية
18271452956327113595925126833044معلم مواد
1312284518103837قرأن كريم

2238227227103718416148تربية اسالمية
343531512572421418178لغة عربية

1920142315791641071لغة انجليزية
241512131324831031الرياضيات

341430122200الفيزياء
69101771481543الكيمياء
3411171220551االحياء
12236232733132922العلوم

28151784257511االجتماعيات
12109251326162564الجغرافيا
9139301245132732التأريخ

022710023000مواد فلسفية
250110324210اجتماع واقتصاد

110111120002مواد تربوية
000010000000تربية فنية

000000000000تربية موسيقية
202100010100تربية رياضية

2161233231513149151115مواد اخرى
332834314153115215غير محدد

الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة) المادة التي يدرسونها
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٣٤ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: حجـــــــةالمحافظة
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالمديريةم/كحالن الشرف م/حجة
210212012711274644062145100893038558555369594138914884االجمالي العام

2400123010200118341022113411264233382900مكتب التربية/م.حجـة
10301110236424361957111821536521001516مدينة حجة

20000400190154924400019261001360م/مديرية حجة م/حجة
300004002503342320005050000308م/اسلم م/حجة

40400200170135222601015010001332م/افلح الشام م/حجة
505002011405401790005220000255م/افلح اليمن/حجة

601001000001123010700000044م/بكيل المير م/حجة
703004002801371327000142210000483م/بني العوام م/حجة
80200200340173028821013080000397م/بني قيس م/حجة

90100000803231030007111000148م/الجميمة /حجة
10020120128013713660007231001498م/حرض /حجة
110000100400189800010000000131م/حيران م/حجة
120502500430365847800019161000654م/خيران م/حجة
1301016012001070254110192132000401م/الشاهل م/حجة
1403001001003241240108250001182م/شرس م/ حجة

150201200340289352921020172000713م/الشغادرة م.حجة
16020090163030153737100202621001027م/عبس /حجة
1700000011004231010001150000146م/قاره /حجة

18020010015077726010010250000380م/قفل شمر م/حجة
19030020017012541930007020100291م/كحالن الشرف م/حجة

2002103011901162278010176280102432م/كحالن عفار /حجة
21020120059037878144116343100001106م/كشر م/حجة

220100700420176659000027010000751م/كعيدنة م/حجة
230001701470401806673704154211001043م/مبين /م.حجة

2403007011601289331110354140000514م/المحابشة م/حجة
2501001001702171630005000100207م/مستبا/حجة

2603004001004391700116063100248المغربة م/حجة/
27000010018037914500018230000269م/المفتاح /حجة

28010010040325660007100001109م/ميدي/حجة
2906002022501953312000100171000447م/نجرة م/حجة

30020010032094135221080240000472م/وشحة م/حجة
3102002001202127200011060100120م/وضرة /م.حجة
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٣٥ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ مديسمبر ٢٠٠٤ م

النسبة لالجمالياالجمالي العامالنسبة لالجمالياالجمالي العام          حسب قانون المعلم والمهن التعليمية .

  يحملون مؤهالت غ. تربوية  يحملون مؤهالت تربوية100.0020747          19,655الجهة

االجمالياناثذكورسنة بدء التوظيف1624378.29450421.71االجمالي 2.03             399االجمالي للتوجيهالمدارس20747االجمالياجمالي 
16363438420747االجمالي1306262.96330115.91الذكوراالجمالي العام0.10               20ذكورالمواد  78.87النسية %16363الذكورالثابتين

101غير محدد318115.3312035.80االناث 0.05               10اناثالتوجيه 21.13النسية %4384االناث
408319.686423.092004112الذكوريحملون مؤهل1.55             305ذكورالتعليم  اخرى خدماتتربويةوتعليميةقيادية واداريةالوظيفة
12015.791550.75200311575190االناث جامعي فاكبر0.33               64اناثاالساسي 49919655337256االجمالي
6403.088954.31200211386199الذكوريحملون مؤهل90.39          1917794020517,766الذكور
2201.061810.87200114755202االناث دبلوم متوسط 14.90          2,928ذكورمدرسي18162725االناث
831540.0811935.752000280122402الذكور دبلوم معلمين5.43          1,067اناثالمواد المدرسون 1291707296الذكور
17388.387123.431999545415960االناث اوثانوية عامة55.52          10,912ذكورالتعليم والمعلمون626421االناث
240.12640.311998177246423الذكوريحملون 14.55            2,859اناثاالساسي1331293319615الذكور
220.11150.0719977752871062االناثاعدادية0.70             137ذكورامناء المعامل والمكتبات223810634االناث

580.28199616742451919الذكور  يحملون 0.34               66اناث واالخصائيون االجتماعيون
150.07199519353222257االناثابتدائية0.07               13ذكورالمناهج والوسائل والتدريب 

220.11199420612012262الذكور   يقراء 0.00              -اناثواالدارة التربويةمتوسط االجرمتوسط االجرالكلفة بالريال مرتبات البيان
30.01199317201851905االناث  ويكتب6.48          1,274اجمالي االدارة المدرسية بالدوالر بالريالمن الميزانية الباب االول

4272.06199222893362625الذكور   امي 3.84             754اجمالي مدير مدرسة61668053829724160.67
1220.59199119074402347االناث  وغير محد0.05                9ذكورالمدارس69684835833588181.56

0.0219909184641382                3اناثالثانويةمدير 74001664563566861928.03
3.381989480256736             665ذكورالمدارسمدرسة83621802954030552178.68

207471988269165434االجمالي0.39               77اناث االساسية ـ ١$ دوالر
163631987304114418ذكوراالجمالي2.65             520اجمالي وكيل مدرسةـ= ١٨٥ رياال

43841986175100275اناث0.01                2ذكورالمدارس

0198513551186ذكورفئة العمر0.03                6اناثالثانويةوكيل النسبة%

01984423678اناثمن ١٥ الى 2.18١٩             428ذكورالمدارسمدرسةمن االجمالياالجمالياناثذكورالتخصص
211983353065ذكورفئة العمر0.43               84اناث االساسية 696848358االجمالي العام16363438420747100.00االجمالي

351982304979اناثمن ٢٠ الى 94.74٢٤        61668053819,655اجمالي باب ١ف132825415827.63١ادارة مدرسية
26491981184765ذكورفئة العمر259761715مرتبات اساسية912624681159455.88معلم مواد
10371980171027اناثمن ٢٥ الى 5.26٢٩          1,092االجمالي  الوظائف االخرى حسب1240800بدل تمثيل167692361.14قرأن كريم

814219798816ذكورفئة العمر4.55             944الذكور  القانون االداري للدولة5250بدل مظهر127939116708.05تربية اسالمية
1927197814317اناثمن ٣٠ الى 0.71٣٤             148االناث 9246000بدل تخرج86720810755.18لغة عربية

3645197713821ذكورفئة العمر42813783غالء معيشة5582177753.74لغة انجليزية
855197619726اناثمن ٣٥ الى 37751572٣٩بدل ريف6221988203.95الرياضيات

1015197529938ذكورفئة العمر20385730بدل انتقال154401940.94الفيزياء
354197421021اناثمن ٤٠ الى 5000٤٤بدل سكن2451173621.74الكيمياء
356197316117ذكورفئة العمر245470688اجمالي ب.اخرى80251050.51االحياء

108197232436اناثمن ٤٥ الى 7307452045٤٩ب. اخرى مختلفة134331670.80العلوم
324197114317ذكورفئة العمر146ذكور94470740ب. اخرى تشجيع203702731.32االجتماعيات

59197010111اناثمن  ٥٠ الى 107٥٤اناث63859528ب. اخرى خاص180252050.99الجغرافيا
1661969617ذكورفئة العمر36ذكور14052400ب. اخرى مخاطر275693441.66التأريخ

18119اصغر من عام 4١٩٦٩اناثمن ٥٥ الى 45٥٩اناث13500ب. اخرى اخرى4619650.31مواد فلسفية
28ذكورفئة العمر80167820اجمالي باب١ف٤ 1711280.13اجتماع واقتصاد

1اناثمن ٦٠ الى 37000532٦٤باب ١فصل٤ ن3030600.29٩مواد تربوية
4ذكورفئة العمر37000532باب ١فصل٤ ن112130.06٨تربية فنية

0اناثمن ٦٥ الى 6166755٦٩باب ١فصل٤ ن0000.00٦تربية موسيقية
13ذكورغير16501650.80تربية رياضية

عبداهللا الغالبياعداد :4اناثمحدد611616723.24مواد اخرى
265773421.65غير محدد

         :     . (   )   : مؤشرات احصائية خاصة بالمديريات والمكاتب بالمحافظات

       : االجمالي العام للعامين حسب قانون المعلم.          
  الحـديــدة

اإلجمالي العام

االجمالي للمدرسين والمعلمين   عاملون بدواوين الوزارة 
 ومكاتب التربية بالمحافظات
   عاملون بمكاتب التربية 

   بمراكز المديريات
   عاملون بالمدارس

  والمؤسسات التعليمية

          :    

      االجر الشهري باب ١فصل اول
      االجر الشهري باب ١فصل اول وفصل ٤

      االجر السنوي باب ١فصل اول
     .        االجر السنوي بالريال فصل ١ وفصل ٤

     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة المعارين والمتعاقدين واالحالل واالجور االضافية
     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة توظيف بعض من لم تدخل للقاعدة  لعام ٢٠٠٣ والخصم الضريبي

   الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة)
    .الوظيفية(المادة التي يدرسونها)

لشهر ديسمبر ٢٠٠٤ م

اجمالي الوظائف التعليمية والتربوية

      :    
نصاب الموجه الواحد االجمالي مدرس لكل موجه

نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٣٦ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية:  الحـديــدةالمحافظة

المجموعات حسبالمجموعات حسباالجمالي
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    المعلم والمهنالقانون االداريالعامالفئةالمجموعة

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالبيان2074794619801االجمالي
4211030369312742851239951377149113414294533713632484020747االجمالياالجمال1636382115542الذكوراالجمالي العام

42110203053966524282928109123979193884026511929453316363ذكورالعام43841254259االناث
000106403776841067285910342241572173374384اناث321الذكوراالجمالي

4139957111501210756502116410401172945141215ذكورالديوان ودواوين000االناث
000716005033395120171717332212اناثالمحافظات321الذكوروزير

05161800075028242117013111862910051871ذكورعاملون بمكاتب000االناثالعلياء
00012000303651691116020001273اناثالمديريات000الذكورنائب
03056828575238825799177387417106241961001413277ذكورعاملون 000االناثوزير

00022803696789692595831211846300043899اناثبالمدارس15221131الذكوراالجمالي
36135االناث

00000000000100000000001ذكوردكنوراه752الذكورأ
00000000000000000000000اناث000االناث

100730101051000100012023ذكورماجستير34232الذكوربالمجموعة
00000000001000000000001اناث202االناثاالولى

00004000000000000000004ذكوردبلوم عالي1111497الذكورج
00000000000000000000000اناثبعد الجامعة34133االناث

21171216908127184291611771663790044101874697ذكوربكالريوس1239729012107الذكوراالجمالي
00010270317520106118445670060001355اناثلسنس (جامعي)3150203130االناث

011121303203531405141140072131535ذكوردبلوم معاهد متوسطة97145926الذكورأ
000040011343782220001003401اناثبعد الثانوية4015396االناثالمجموعة
062010200481029728215226815195806187199508ذكورثانوية ومافي3586673519الذكوربالثانية

000032005405902230426141300102242450اناثمستواها131741313االناث

010060014090300001841003288ذكوراساسية (اعدادية)78401787662الذكورج
0000100402024010310010037اناثومافي مستواها1432111421االناث

00000008030110102452102158ذكورابتدائية34181153303الذكوراالجمالي
0000000100020001020000015اناثومافي مستواها1104101094االناث

0000000000020001702100022ذكورخبرة ويقرأ2932342898الذكورأ
00000000000100020000003اناثويكتب7324728االناثالمجموعة
0000000000000000276011080ذكورامي18512173الذكوربالثالثة

0000000000000000016000016اناث2763273االناث
1200000300270000402118457111347ذكورغير30169232الذكورج

000000000014000062560010106اناثمحدد96393االناث
20720720747الذكوراالجمالي

4949االناثالمجموعة

7575الذكورأالرابعة
2121االناث

132132الذكورب
2828االناث 

186186الذكوراالجمالي
4545االناثالمجموعة
160160الذكورأالخامسة

4141االناث
2626الذكورب
44االناث 
00الذكور 

00االناثاخرى

.             .             
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٣٧ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية:  الحـديــدةالمحافظة
المديرياتاالجمالي

م/الضحي /الحديدةم/الصليف م/الحديدهم/السخنة م/الحديدهم/الزيدية/الحديدةم/الزهره م/الحديدهم/زبيد م.الحديدةم/الدريهمي م/الحديدهم/الخوخة/الحديدةم/حيس م/الحديدهم/الحجلية م/الحديدهم/الجراحي /الحديدةجبل رأس /م.الحديدةم/التحيتا /م.الحديدةم/بيت الفقية م/الحديم/براع م/الحديدهم/باجل م/الحديدهم/الحالي مدينة الحديم/الميناء مدينة الحدم/الحوك مدينة الحديدمكتب التربية/م.الحدي العامالتخصص
2074714272472167413941213660116440231768610475129156118366651120322222314االجمالي

15826613882601116891373055157531541756183282116ادارة مدرسية
115945671223670687726407689248197443635061983371014411773215139208معلم مواد
23622242028201102881241016610323قرأن كريم

16701062591721466672953012432311437174546825917تربية اسالمية
1075531731118160245822173392392910817511479لغة عربية

7751613813485381436148252137208319235811لغة انجليزية
8202514613384421150191119121718711719101412الرياضيات

194632342612094030714942224الفيزياء
362879784814316428092916210264الكيمياء
10551322641432307102332000االحياء
167173123151033224012111192312العلوم

273838291830912314085427158401االجتماعيات
2051120231612514157073118126333الجغرافيا
3441944292725172171418353233157226التأريخ

65410446140032600360002مواد فلسفية
28071340000010000100100اجتماع واقتصاد

60561066003020101311107مواد تربوية
1302260000000001010010تربية فنية

000000000000000000000تربية موسيقية
165329262471700211081418243تربية رياضية

67248631743111101151311114115125مواد اخرى
342057421921123437404414231032111غير محدد

م/المنيرة /الحديدةم/المنصورية م/الحديدم/المغالف م/الحديدهم/المراوعه م/الحديدهم/اللحية م/الحديدهم/كمران م/الحديدهم/القناوص /الحديدهالمديريات
63664733755248380336االجمالي

71115865222929ادارة مدرسية
40836461361164215228معلم مواد
60714072قرأن كريم

3625377153718تربية اسالمية
3113847122513لغة عربية

1541424496لغة انجليزية
1331143659الرياضيات

40218342الفيزياء
40623162الكيمياء
1023000االحياء
2037201العلوم

1501112623االجتماعيات
6097265الجغرافيا
821941101التأريخ

0044011مواد فلسفية
1000000اجتماع واقتصاد

0004030مواد تربوية
0000000تربية فنية

0000000تربية موسيقية
10512132تربية رياضية

7213158913مواد اخرى
731715191غير محدد

الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة) المادة التي يدرسونها
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٣٨ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية:  الحـديــدةالمحافظة
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالمديريةم/الضحي /الحديدة
4211030369312742851239951377149113414294533713632484020747االجمالي العام

31391673112101514066014118111471343248161427مكتب التربية/م.الحدي
000561023034464415611125151335200032472م/الحوك مدينة الحديد
0300191412524657846111952643700011674م/الميناء مدينة الحد

010020115025369935369811600031394م/الحالي مدينة الحدي
40100220153040197866350631500011213م/باجل م/الحديده
500001200440195349601020670002660م/براع م/الحديده

600001600440361968114421623000031164م/بيت الفقية م/الحدي
7000000020013932680401030000402م/التحيتا /م.الحديدة

8000030015013672100101070000317جبل رأس /م.الحديدة
90000100290201364891402030001686م/الجراحي /الحديدة
1000003009037770005000000104م/الحجلية م/الحديده
11000030036030855722519160001751م/حيس م/الحديده
1200001002009342192003030000291م/الخوخة/الحديدة

1300004003501894383000103140000561م/الدريهمي م/الحديده
140118510372054392118742331621900001836م/زبيد م.الحديدة

150101290035015864851012081000665م/الزهره م/الحديده
1600001700430281178540512951800031120م/الزيدية/الحديدة

17000010018010412490001020000322م/السخنة م/الحديده
1801000001207431540201011000222م/الصليف م/الحديده
1900000101105582290006040000314م/الضحي /الحديدة
20000050043024724750108070001636م/القناوص /الحديده
2100002004051037100104000064م/كمران م/الحديده
2200001900310179453801024160002733م/اللحية م/الحديده

230000110040016179469423151130002755م/المراوعه م/الحديده
2400002001209231910006220001248م/المغالف م/الحديده

25000090017086825811070110000380م/المنصورية م/الحديد
26100030021054025200012020000336م/المنيرة /الحديدة
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٣٩ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ مديسمبر ٢٠٠٤ م

النسبة لالجمالياالجمالي العامالنسبة لالجمالياالجمالي العام          حسب قانون المعلم والمهن التعليمية .

  يحملون مؤهالت غ. تربوية  يحملون مؤهالت تربوية100.008556            7,501الجهة

االجمالياناثذكورسنة بدء التوظيف431850.47423849.53االجمالي 1.73             130االجمالي للتوجيهالمدارس8556االجمالياجمالي 
606924878556االجمالي303235.44303735.50الذكوراالجمالي العام0.69               52ذكورالمواد  70.93النسية %6069الذكورالثابتين

213غير محدد128615.03120114.04االناث 0.04                3اناثالتوجيه 29.07النسية %2487االناث
144016.832132.492004202الذكوريحملون مؤهل0.95               71ذكورالتعليم  اخرى خدماتتربويةوتعليميةقيادية واداريةالوظيفة
89310.441151.342003274171445االناث جامعي فاكبر0.05                4اناثاالساسي 677750131860االجمالي
6928.093604.21200253760الذكوريحملون مؤهل90.65            17033022336,800الذكور
2092.44270.32200117152223االناث دبلوم متوسط 16.94          1,271ذكورمدرسي3086916االناث
7428.67138416.18200011971190الذكور دبلوم معلمين11.49             862اناثالمواد المدرسون 109359345الذكور
1391.626707.83199916680246االناث اوثانوية عامة44.07            3,306ذكورالتعليم والمعلمون103580االناث
1581.856657.77199810133134الذكوريحملون 18.14            1,361اناثاالساسي29545151925الذكور
450.532803.271997326193519االناثاعدادية0.99               74ذكورامناء المعامل والمكتبات632176531االناث

2362.761996400121521الذكور  يحملون 0.43               32اناث واالخصائيون االجتماعيون
350.411995378111489االناثابتدائية0.19               14ذكورالمناهج والوسائل والتدريب 

220.26199426579344الذكور   يقراء 0.00              -اناثواالدارة التربويةمتوسط االجرمتوسط االجرالكلفة بالريال مرتبات البيان
60.07199321281293االناث  ويكتب6.01             451اجمالي االدارة المدرسية بالدوالر بالريالمن الميزانية الباب االول

1571.83199226276338الذكور   امي 2.71             203اجمالي مدير مدرسة27192685131782171.79
680.79199122136257االناث  وغير محد0.09                7ذكورالمدارس30727734235914194.13

0.0119908456140                1اناثالثانويةمدير 32631222123813842061.54
2.45198914777224             184ذكورالمدارسمدرسة36873281004309642329.54

85561988178107285االجمالي0.15               11اناث االساسية ـ ١$ دوالر
6069198712735162ذكوراالجمالي3.31             248اجمالي وكيل مدرسةـ= ١٨٥ رياال

2487198613487221اناث0.23               17ذكورالمدارس

01985165113278ذكورفئة العمر0.03                2اناثالثانويةوكيل النسبة%

019849550145اناثمن ١٥ الى 2.77١٩             208ذكورالمدارسمدرسةمن االجمالياالجمالياناثذكورالتخصص
371983106127233ذكورفئة العمر0.28               21اناث االساسية 307277342االجمالي العام606924878556100.00االجمالي

20198297132229اناثمن ٢٠ الى 87.67٢٤          2719268517,501اجمالي باب ١ف548736217.26١ادارة مدرسية
619198110267169ذكورفئة العمر119628900مرتبات اساسية31061257436350.99معلم مواد
262198016675241اناثمن ٢٥ الى 12.33٢٩          1,055االجمالي  الوظائف االخرى حسب659840بدل تمثيل91100.12قرأن كريم

1247197912753180ذكورفئة العمر10.11             865الذكور  القانون االداري للدولة2250بدل مظهر187772643.09تربية اسالمية
577197820376279اناثمن ٣٠ الى 2.22٣٤             190االناث 3181100بدل تخرج3891305196.07لغة عربية

1064197724845293ذكورفئة العمر18271505غالء معيشة2101463564.16لغة انجليزية
545197621846264اناثمن ٣٥ الى 16934567٣٩بدل ريف1221012232.61الرياضيات

952197518453237ذكورفئة العمر9241475بدل انتقال65351001.17الفيزياء
583197414346189اناثمن ٤٠ الى 0٤٤بدل سكن1031182212.58الكيمياء
1092197315031181ذكورفئة العمر104007214اجمالي ب.اخرى64631271.48االحياء

3321972701989اناثمن ٤٥ الى 3230958052٤٩ب. اخرى مختلفة54461001.17العلوم
755197112137158ذكورفئة العمر24ذكور39497480ب. اخرى تشجيع63401031.20االجتماعيات

128197010529134اناثمن  ٥٠ الى 287٥٤اناث26284274ب. اخرى خاص2281193474.06الجغرافيا
2331969701181ذكورفئة العمر47ذكور5915880ب. اخرى مخاطر134852192.56التأريخ

77380اصغر من عام 26١٩٦٩اناثمن ٥٥ الى 340٥٩اناث0ب. اخرى اخرى4329720.84مواد فلسفية
56ذكورفئة العمر35350491اجمالي باب١ف٤ 2026460.54اجتماع واقتصاد

8اناثمن ٦٠ الى 16315611٦٤باب ١فصل٤ ن2020.02٩مواد تربوية
6ذكورفئة العمر16315611باب ١فصل٤ ن7070.08٨تربية فنية

2اناثمن ٦٥ الى 2719269٦٩باب ١فصل٤ ن2020.02٦تربية موسيقية
8ذكورغير6060.07تربية رياضية

عبداهللا الغالبياعداد :4اناثمحدد392734655.43مواد اخرى
315683834.48غير محدد

         :     . (   )   : مؤشرات احصائية خاصة بالمديريات والمكاتب بالمحافظات

       : االجمالي العام للعامين حسب قانون المعلم.          
حضرموت المكالء

اإلجمالي العام

االجمالي للمدرسين والمعلمين   عاملون بدواوين الوزارة 
 ومكاتب التربية بالمحافظات
   عاملون بمكاتب التربية 

   بمراكز المديريات
   عاملون بالمدارس

  والمؤسسات التعليمية

          :    

      االجر الشهري باب ١فصل اول
      االجر الشهري باب ١فصل اول وفصل ٤

      االجر السنوي باب ١فصل اول
     .        االجر السنوي بالريال فصل ١ وفصل ٤

     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة المعارين والمتعاقدين واالحالل واالجور االضافية
     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة توظيف بعض من لم تدخل للقاعدة  لعام ٢٠٠٣ والخصم الضريبي

   الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة)
    .الوظيفية(المادة التي يدرسونها)

لشهر ديسمبر ٢٠٠٤ م

اجمالي الوظائف التعليمية والتربوية

      :    
نصاب الموجه الواحد االجمالي مدرس لكل موجه

نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٤٠ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية:حضرموت المكالءالمحافظة

المجموعات حسبالمجموعات حسباالجمالي
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    المعلم والمهنالقانون االداريالعامالفئةالمجموعة

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالبيان855610307526االجمالي
14585575681951922921334667347201035283181892678556االجمالياالجمال60698505219الذكوراالجمالي العام

1428527167184172081271330616580964352481591366069ذكورالعام24871802307االناث
03034011122186213611814079370301312487اناث101الذكوراالجمالي

11842325519178914701902712422154113555ذكورالديوان ودواوين000االناث
02030003012651020424930130141اناثالمحافظات101الذكوروزير

012324351146492189000493340122507ذكورعاملون بمكاتب000االناثالعلياء
000030000015170000108000053اناثالمديريات000الذكورنائب
0121511051711019710902970163906521819204015007ذكورعاملون 000االناثوزير

010010182208211293181203595300012293اناثبالمدارس85421833الذكوراالجمالي
2362234االناث

00000000000000000000000ذكوردكنوراه10010الذكورأ
00000000000000000000000اناث211االناث

100300000040000110000010ذكورماجستير1573154الذكوربالمجموعة
00000000000000000000000اناث808االناثاالولى

00001100003000000010006ذكوردبلوم عالي68718669الذكورج
00000000000000000000000اناثبعد الجامعة2261225االناث

052331104231423124023555011150110001637ذكوربكالريوس40925013591الذكوراالجمالي
000310112384814020015010001008اناثلسنس (جامعي)19571031854االناث

0431610029328219093110518000101052ذكوردبلوم معاهد متوسطة13251401185الذكورأ
0000000206131988201500010236اناثبعد الثانوية76915754االناثالمجموعة
02120423292010431598824024182923522126ذكورثانوية ومافي13962021194الذكوربالثانية

0100100505173189014102031809اناثمستواها75241711االناث

01010162139051053001203386341340823ذكوراساسية (اعدادية)13711591212الذكورج
0200200305027002033200060325اناثومافي مستواها43647389االناث

020000010201506016911010200236ذكورابتدائية976182794الذكوراالجمالي
00000000020130001811000035اناثومافي مستواها26243219االناث

0000000000000001713010022ذكورخبرة ويقرأ48483401الذكورأ
00000000000000001500006اناثويكتب14218124االناثالمجموعة
0000000000000000720000027ذكورامي27464210الذكوربالثالثة

0000000000000000127000028اناث721260االناث
0000000000019000528710034130ذكورغير21835183الذكورج

0000000000090100027003040اناثمحدد481335االناث
1031038556الذكوراالجمالي

2020االناثالمجموعة

8484الذكورأالرابعة
1313االناث

1919الذكورب
77االناث 

4343الذكوراالجمالي
1212االناثالمجموعة
3636الذكورأالخامسة

1212االناث
77الذكورب
00االناث 
00الذكور 

00االناثاخرى

.             .             
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٤١ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية:حضرموت المكالءالمحافظة
المديرياتاالجمالي

م/يبعث م/حضرموتم/قلنسيا وعبده الكورم/ غيل بن يامين م/حضم/غيل باوزير م/حضرموم/عمد /حضرموتم/الضليعة م/حضرموتم/الشحر م/حضرموتم/الريدة وقصيعر م/حضم/الديس الشرقيه م/حضم/دوعن م/حضرموتم/حريضة م/حضرموتم/حديبو(سقطرى) م/حضرم/حجر والجول م/حضرموم/بروم وميفع م/حضرموم/مديرية المكال م/حضم/مدينة المكال /المكمكتب التربية/م.حضرمو العامالتخصص
85566962694111173311314170470419361115115214910831883282االجمالي

62146144812223117611943722012832425ادارة مدرسية
4363187133267971922217321323419068987935131122439معلم مواد
1013000000001010202قرأن كريم

26411647714216261211453529804تربية اسالمية
5192715578161011384228471112841517لغة عربية

3562617332638231712254343701لغة انجليزية
2238934541116139176338302الرياضيات

100934101001061170020100الفيزياء
221109001413101610212447200الكيمياء
12795820103846142016202االحياء
10034112204531150021101العلوم

1037510100045551221001االجتماعيات
3473114763605201311325261302الجغرافيا
21911991210310816282330005التأريخ

726310021151034008100مواد فلسفية
46725100002201115001اجتماع واقتصاد

201000000000001000مواد تربوية
704001000001001000تربية فنية

202000000000000000تربية موسيقية
611010101001000000تربية رياضية

4652825004182716154386013001مواد اخرى
383149632821169171011782849759غير محدد

0000المديريات
0000االجمالي

0000ادارة مدرسية
0000معلم مواد
0000قرأن كريم

0000تربية اسالمية
0000لغة عربية

0000لغة انجليزية
0000الرياضيات

0000الفيزياء
0000الكيمياء
0000االحياء
0000العلوم

0000االجتماعيات
0000الجغرافيا
0000التأريخ

0000مواد فلسفية
0000اجتماع واقتصاد

0000مواد تربوية
0000تربية فنية

0000تربية موسيقية
0000تربية رياضية

0000مواد اخرى
0000غير محدد

الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة) المادة التي يدرسونها
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٤٢ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية:حضرموت المكالءالمحافظة
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالمديرية
14585575681951922921334667347201035283181892678556االجمالي العام

1204262551121811519902103114830184243696مكتب التربية/م.حضرمو
102124033235782014902522041448101032694م/مدينة المكال /المك

2000100010715790001520000111م/مديرية المكال م/حض
3010001050714113000115150100173م/بروم وميفع م/حضرمو
40410101120831209010421180000311م/حجر والجول م/حضرمو
5021011001301412218000210300001314م/حديبو(سقطرى) م/حضر

6040450010053076110816100000170م/حريضة م/حضرموت
700002012332612526901010550000470م/دوعن م/حضرموت

80000100409118249110715130010419م/الديس الشرقيه م/حض
9000020222216932031007670000361م/الريدة وقصيعر م/حض

1007015800871435359617012754601101151م/الشحر م/حضرموت
1100001001702181030003620000152م/الضليعة م/حضرموت

120000200407131110104330100149م/عمد /حضرموت
13041710001833433754741605524500001083م/غيل باوزير م/حضرمو
14000010010012281241104340000188م/ غيل بن يامين م/حض

150000000101124000005000032م/قلنسيا وعبده الكور
1601002003021057000042010082م/يبعث م/حضرموت

01700000000000000000000000
01800000000000000000000000
01900000000000000000000000
02000000000000000000000000
02100000000000000000000000
02200000000000000000000000
02300000000000000000000000
02400000000000000000000000
02500000000000000000000000
02600000000000000000000000
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٤٣ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ مديسمبر ٢٠٠٤ م

النسبة لالجمالياالجمالي العامالنسبة لالجمالياالجمالي العام          حسب قانون المعلم والمهن التعليمية .

  يحملون مؤهالت غ. تربوية  يحملون مؤهالت تربوية100.0016491          15,235الجهة

االجمالياناثذكورسنة بدء التوظيف1201272.84447927.16االجمالي 1.43             218االجمالي للتوجيهالمدارس16491االجمالياجمالي 
15211128016491االجمالي1109367.27411824.97الذكوراالجمالي العام0.10               15ذكورالمواد  92.24النسية %15211الذكورالثابتين

14014غير محدد9195.573612.19االناث 0.00              -اناثالتوجيه 7.76النسية %1280االناث
339820.616573.98200441142الذكوريحملون مؤهل1.29             197ذكورالتعليم  اخرى خدماتتربويةوتعليميةقيادية واداريةالوظيفة
3902.36560.34200342141462االناث جامعي فاكبر0.04                6اناثاالساسي 36115235544351االجمالي
4052.4615019.10200228368351الذكوريحملون مؤهل90.49          905263331513,786الذكور
460.28440.27200126459323االناث دبلوم متوسط 19.51          2,972ذكورمدرسي10481011االناث
727644.1210306.252000427102529الذكور دبلوم معلمين2.34             357اناثالمواد المدرسون 961890958الذكور
4832.931991.211999813173986االناث اوثانوية عامة63.37            9,654ذكورالتعليم والمعلمون214230االناث
140.081360.82199836919388الذكوريحملون 5.27               803اناثاالساسي1531162036916الذكور
00.0050.03199773962801االناثاعدادية0.36               55ذكورامناء المعامل والمكتبات101009341االناث

840.5119961566911657الذكور  يحملون 0.01                2اناث واالخصائيون االجتماعيون
40.02199520371742211االناثابتدائية0.07               11ذكورالمناهج والوسائل والتدريب 

10.01199418271001927الذكور   يقراء 0.00              -اناثواالدارة التربويةمتوسط االجرمتوسط االجرالكلفة بالريال مرتبات البيان
00.00199313401051445االناث  ويكتب7.63          1,163اجمالي االدارة المدرسية بالدوالر بالريالمن الميزانية الباب االول

7094.30199217981401938الذكور   امي 5.00             762اجمالي مدير مدرسة48084046529158157.61
530.3219911200671267االناث  وغير محد0.24               37ذكورالمدارس54334972532948178.10

0.01199067544719                2اناثالثانويةمدير 57700855803498931891.31
4.69198940211413             714ذكورالمدارسمدرسة65201967053953792137.18

1649119883266332االجمالي0.06                9اناث االساسية ـ ١$ دوالر
1521119871924196ذكوراالجمالي2.63             401اجمالي وكيل مدرسةـ= ١٨٥ رياال

128019861063109اناث0.09               13ذكورالمدارس

3198574478ذكورفئة العمر0.00              -اناثالثانويةوكيل النسبة%

0198431132اناثمن ١٥ الى 2.42١٩             368ذكورالمدارسمدرسةمن االجمالياالجمالياناثذكورالتخصص
97198330131ذكورفئة العمر0.13               20اناث االساسية 543349725االجمالي العام15211128016491100.00االجمالي

97198232234اناثمن ٢٠ الى 92.38٢٤        48084046515,235اجمالي باب ١ف12663413007.88١ادارة مدرسية
4284198147047ذكورفئة العمر198234229مرتبات اساسية9100743984359.69معلم مواد
633198010010اناثمن ٢٥ الى 7.62٢٩          1,256االجمالي  الوظائف االخرى حسب951220بدل تمثيل850850.52قرأن كريم

73131979707ذكورفئة العمر7.13          1,175الذكور  القانون االداري للدولة6000بدل مظهر97712411016.68تربية اسالمية
413197812012اناثمن ٣٠ الى 0.49٣٤               81االناث 7324100بدل تخرج804498535.17لغة عربية

1912197719221ذكورفئة العمر32319684غالء معيشة384754592.78لغة انجليزية
74197622022اناثمن ٣٥ الى 39936257٣٩بدل ريف262292911.76الرياضيات

636197541041ذكورفئة العمر15394606بدل انتقال351360.22الفيزياء
281974707اناثمن ٤٠ الى 0٤٤بدل سكن169352041.24الكيمياء
3471973404ذكورفئة العمر186674369اجمالي ب.اخرى119351540.93االحياء

171972505اناثمن ٤٥ الى 5552168563٤٩ب. اخرى مختلفة24172481.50العلوم
3321971303ذكورفئة العمر198ذكور72276807ب. اخرى تشجيع914950.58االجتماعيات

161970505اناثمن  ٥٠ الى ٥٤!DIV/0#اناث48088344ب. اخرى خاص218292471.50الجغرافيا
1481969202ذكورفئة العمر49ذكور10784940ب. اخرى مخاطر283343171.92التأريخ

20020اصغر من عام 1١٩٦٩اناثمن ٥٥ الى 134٥٩اناث2593ب. اخرى اخرى250250.15مواد فلسفية
98ذكورفئة العمر62509260اجمالي باب١ف٤ 113140.08اجتماع واقتصاد

0اناثمن ٦٠ الى 28850428٦٤باب ١فصل٤ ن143170.10٩مواد تربوية
11ذكورفئة العمر28850428باب ١فصل٤ ن223250.15٨تربية فنية

0اناثمن ٦٥ الى 4808405٦٩باب ١فصل٤ ن0000.00٦تربية موسيقية
30ذكورغير100100.06تربية رياضية

عبداهللا الغالبياعداد :1اناثمحدد627356624.01مواد اخرى
468375053.06غير محدد

       : االجمالي العام للعامين حسب قانون المعلم.          

       :  مؤشرات احصائية خاصة بالمديريات والمكاتب بالمحافظات

االجمالي للمدرسين والمعلمين

. (   )   :      

   عاملون بمكاتب التربية 
   بمراكز المديريات
   عاملون بالمدارس

 ذمــــــــار

اإلجمالي العام

   عاملون بدواوين الوزارة 

.       

  والمؤسسات التعليمية

          :    

      االجر الشهري باب ١فصل اول
      االجر الشهري باب ١فصل اول وفصل ٤

اجمالي الوظائف التعليمية والتربوية

     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة المعارين والمتعاقدين واالحالل واالجور االضافية
     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة توظيف بعض من لم تدخل للقاعدة  لعام ٢٠٠٣ والخصم الضريبي

   الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة)

      :    
نصاب الموجه الواحد االجمالي مدرس لكل موجه

نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه

    .الوظيفية(المادة التي يدرسونها)

لشهر ديسمبر ٢٠٠٤ م

      االجر السنوي باب ١فصل اول
      االجر السنوي بالريال فصل ١ وفصل ٤

 ومكاتب التربية بالمحافظات
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٤٤ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: ذمــــــــارالمحافظة

المجموعات حسبالمجموعات حسباالجمالي
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    المعلم والمهنالقانون االداريالعامالفئةالمجموعة

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالبيان16491107615415االجمالي
7214152037397231338833291045733141024588544245515511716491االجمالياالجمال15211100414207الذكوراالجمالي العام

72141519773771413368297296543314822784497225415011315211ذكورالعام1280721208االناث
000060290203578030021844721541280اناث000الذكوراالجمالي

41413363017110104343611675331644147108964ذكورالديوان ودواوين000االناث
0000200101142900110010215379اناثالمحافظات000الذكوروزير

26210136235712771592664174149513312089ذكورعاملون بمكاتب000االناثالعلياء
000030010375600002030000147اناثالمديريات000الذكورنائب
111225234640113312153838521968665369570412158ذكورعاملون 000االناثوزير

00001027016268714001643400011054اناثبالمدارس54648الذكوراالجمالي
110االناث

00000000000000000000000ذكوردكنوراه615الذكورأ
00000000000000000000000اناث000االناث

00010001002000000000004ذكورماجستير624الذكوربالمجموعة
00000000000000000000000اناث000االناثاالولى

00001000005100000000007ذكوردبلوم عالي42339الذكورج
00000000000000000000000اناثبعد الجامعة110االناث

5921490120141962295164850231104611324044ذكوربكالريوس89601448816الذكوراالجمالي
0000401305356680016001010446اناثلسنس (جامعي)71212700االناث

00002411720430174122160001481906ذكوردبلوم معاهد متوسطة3617354الذكورأ
0000000002087000000001090اناثبعد الثانوية15015االناثالمجموعة
210207651447342581371161610413872181460648306ذكورثانوية ومافي1326431283الذكوربالثانية

00002016013163900111101132682اناثمستواها98494االناث

0100400140305650113202200101150ذكوراساسية (اعدادية)7273947179الذكورج
00000000000500000000005اناثومافي مستواها5998591االناث

000000280201532092280210184ذكورابتدائية55522095343الذكوراالجمالي
00000000000000001300004اناثومافي مستواها5157508االناث

00000000000000000100001ذكورخبرة ويقرأ4682494633الذكورأ
00000000000000000000000اناثويكتب2823279االناثالمجموعة
00000000000000000300205ذكورامي40619387الذكوربالثالثة

00000000000000000000000اناث1331132االناث
01002005001772003034461031537704ذكورغير464141323الذكورج

0000000000040001244000253اناثمحدد100397االناث
20320316491الذكوراالجمالي

1313االناثالمجموعة

102102الذكورأالرابعة
00االناث

101101الذكورب
1313االناث 

442442الذكوراالجمالي
3939االناثالمجموعة
327327الذكورأالخامسة

3737االناث
115115الذكورب
22االناث 
00الذكور 

00االناثاخرى

.             .             
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٤٥ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: ذمــــــــارالمحافظة
المديرياتاالجمالي

م/وصاب العالي م/ذمارم/وصاب السافلم/ميفعة عنس م/ذمارم/المنار /م.ذمارم/مغرب عنس م/ذمارم/عنس /ذمارم/عتمة م/ذمارم/ضوران انس م/ذمارم/الحداء م/ذمارم/جهران م/ذمارم/جبل الشرق/ذمارمدينة ذمارمكتب التربية/م.ذمار العامالتخصص
164911043253849194418118261192182393652376514112188االجمالي

130065107447812865108153724552151232ادارة مدرسية
98433381370334586111749174010055593314479821543معلم مواد
852421098466841210قرأن كريم

110148270185314557761544331547181تربية اسالمية
85323144204712748771216838513554لغة عربية

4591713662040232374198313428لغة انجليزية
291128151712111442191132836الرياضيات

363712141320183الفيزياء
20456149198920176131518الكيمياء
1542463121287256312612االحياء
24825327232322173212618328العلوم

9572218103120411053االجتماعيات
24715601015301410427315917الجغرافيا
317206691428161959159201131التأريخ

250332235400003مواد فلسفية
141301200402001اجتماع واقتصاد

172412220020011مواد تربوية
2511602120012000تربية فنية

00000000000000تربية موسيقية
101102220000011تربية رياضية

66245315621497232819461516مواد اخرى
5053901720523258316525182470غير محدد

المديريات
االجمالي

ادارة مدرسية
معلم مواد
قرأن كريم

تربية اسالمية
لغة عربية

لغة انجليزية
الرياضيات

الفيزياء
الكيمياء
االحياء
العلوم

االجتماعيات
الجغرافيا
التأريخ

مواد فلسفية
اجتماع واقتصاد

مواد تربوية
تربية فنية

تربية موسيقية
تربية رياضية

مواد اخرى
غير محدد

الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة) المادة التي يدرسونها
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٤٦ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: ذمــــــــارالمحافظة
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالمديرية
7214152037397231338833291045733141024588544245515511716491االجمالي العام

414133831171111183726127754318451521111043مكتب التربية/م.ذمار
1000020093625278815060131569701022538مدينة ذمار

20101811260116834130044191200491م/جبل الشرق/ذمار
30300100440026189623611152201210944م/جهران م/ذمار
41000120189231375119410017147003011811م/الحداء م/ذمار

501107114201819352020064300000826م/ضوران انس م/ذمار
600011817634232127743001176520011192م/عتمة م/ذمار
7010020177715646811231003073100001823م/عنس /ذمار

810011101500151855832101711551200936م/مغرب عنس م/ذمار
90000301300128735710064220000523م/المنار /م.ذمار

10000090128019183492000133160001765م/ميفعة عنس م/ذمار
11001029009603815610394401671900201411م/وصاب السافل

1211191805129376307153346418145710012188م/وصاب العالي م/ذمار
01300000000000000000000000
01400000000000000000000000
01500000000000000000000000
01600000000000000000000000
01700000000000000000000000
01800000000000000000000000
01900000000000000000000000
02000000000000000000000000
02100000000000000000000000
02200000000000000000000000
02300000000000000000000000
02400000000000000000000000
02500000000000000000000000
02600000000000000000000000
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٤٧ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ مديسمبر ٢٠٠٤ م

النسبة لالجمالياالجمالي العامالنسبة لالجمالياالجمالي العام          حسب قانون المعلم والمهن التعليمية .

  يحملون مؤهالت غ. تربوية  يحملون مؤهالت تربوية100.006915            5,669الجهة

االجمالياناثذكورسنة بدء التوظيف254536.80437063.20االجمالي 1.52               86االجمالي للتوجيهالمدارس6915االجمالياجمالي 
62396766915االجمالي246135.59377854.63الذكوراالجمالي العام0.19               11ذكورالمواد  90.22النسية %6239الذكورالثابتين

441357غير محدد841.215928.56االناث 0.00              -اناثالتوجيه 9.78النسية %676االناث
2603.764806.942004000الذكوريحملون مؤهل1.32               75ذكورالتعليم  اخرى خدماتتربويةوتعليميةقيادية واداريةالوظيفة
490.71100.142003011االناث جامعي فاكبر0.00              -اناثاالساسي 5445669399303االجمالي
114516.561011.46200236140401الذكوريحملون مؤهل89.50            14810441772245,074الذكور
230.3330.04200162245667االناث دبلوم متوسط 3.92             222ذكورمدرسي816089االناث
97414.09195128.21200057086656الذكور دبلوم معلمين0.85               48اناثالمواد المدرسون 1183422327الذكور
120.174826.97199927191362االناث اوثانوية عامة75.39            4,274ذكورالتعليم والمعلمون52311االناث
821.193685.3219988043123الذكوريحملون 9.35               530اناثاالساسي239368217738الذكور
00.00170.251997301189490االناثاعدادية0.30               17ذكورامناء المعامل والمكتبات26418134االناث

1812.62199681126837الذكور  يحملون 0.00              -اناث واالخصائيون االجتماعيون
330.48199525935294االناثابتدائية0.09                5ذكورالمناهج والوسائل والتدريب 

30.0419941812183الذكور   يقراء 0.00              -اناثواالدارة التربويةمتوسط االجرمتوسط االجرالكلفة بالريال مرتبات البيان
00.00199343538473االناث  ويكتب8.59             487اجمالي االدارة المدرسية بالدوالر بالريالمن الميزانية الباب االول

69410.0419924078415الذكور   امي 4.71             267اجمالي مدير مدرسة19250891627839150.48
470.6819912648272االناث  وغير محد0.11                6ذكورالمدارس21753442531458170.05

0.0019902577264              -اناثالثانويةمدير 23101069923340721805.79
4.3719891119120             248ذكورالمدارسمدرسة26104131013775002040.54

6915198860565االجمالي0.23               13اناث االساسية ـ ١$ دوالر
623919871302132ذكوراالجمالي3.88             220اجمالي وكيل مدرسةـ= ١٨٥ رياال

67619861403143اناث0.05                3ذكورالمدارس

61985983101ذكورفئة العمر0.00              -اناثالثانويةوكيل النسبة%

0198476480اناثمن ١٥ الى 3.65١٩             207ذكورالمدارسمدرسةمن االجمالياالجمالياناثذكورالتخصص
203198377279ذكورفئة العمر0.18               10اناث االساسية 217534425االجمالي العام62396766915100.00االجمالي

7619821063109اناثمن ٢٠ الى 81.98٢٤          1925089165,669اجمالي باب ١ف521245457.88١ادارة مدرسية
1478198161364ذكورفئة العمر80969240مرتبات اساسية3451521397257.44معلم مواد
316198075176اناثمن ٢٥ الى 18.02٢٩          1,246االجمالي  الوظائف االخرى حسب171500بدل تمثيل320320.46قرأن كريم

1974197972072ذكورفئة العمر16.93          1,171الذكور  القانون االداري للدولة1750بدل مظهر16321652.39تربية اسالمية
192197853255اناثمن ٣٠ الى 1.08٣٤               75االناث 1718100بدل تخرج156141702.46لغة عربية

1182197764367ذكورفئة العمر13316875غالء معيشة17271792.59لغة انجليزية
34197656157اناثمن ٣٥ الى 20466502٣٩بدل ريف902921.33الرياضيات

565197552052ذكورفئة العمر6059285بدل انتقال102120.17الفيزياء
26197430030اناثمن ٤٠ الى 5000٤٤بدل سكن11171181.71الكيمياء
399197313114ذكورفئة العمر69800664اجمالي ب.اخرى245290.42االحياء

7197231132اناثمن ٤٥ الى 2162552559٤٩ب. اخرى مختلفة11311141.65العلوم
188197119019ذكورفئة العمر20ذكور26618999ب. اخرى تشجيع11051151.66االجتماعيات

7197018018اناثمن  ٥٠ الى ٥٤!DIV/0#اناث17645010ب. اخرى خاص457520.75الجغرافيا
133196911011ذكورفئة العمر57ذكور3896240ب. اخرى مخاطر594630.91التأريخ

23124اصغر من عام 0١٩٦٩اناثمن ٥٥ الى ٥٩!DIV/0#اناث14890ب. اخرى اخرى6280.12مواد فلسفية
43ذكورفئة العمر25025509اجمالي باب١ف٤ 294330.48اجتماع واقتصاد

0اناثمن ٦٠ الى 11550235٦٤باب ١فصل٤ ن2020.03٩مواد تربوية
5ذكورفئة العمر11550235باب ١فصل٤ ن0000.00٨تربية فنية

0اناثمن ٦٥ الى 1925039٦٩باب ١فصل٤ ن0000.00٦تربية موسيقية
63ذكورغير5160.09تربية رياضية

عبداهللا الغالبياعداد :18اناثمحدد7153274710.80مواد اخرى
425364616.67غير محدد

. (   )   :      

لشهر ديسمبر ٢٠٠٤ م

      االجر الشهري باب ١فصل اول وفصل ٤
      االجر السنوي باب ١فصل اول

   عاملون بالمدارس

      االجر الشهري باب ١فصل اول

  والمؤسسات التعليمية

          :    

      االجر السنوي بالريال فصل ١ وفصل ٤

الوظيفية(المادة التي يدرسونها)
   الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة)

.    

       :  مؤشرات احصائية خاصة بالمديريات والمكاتب بالمحافظات

       : االجمالي العام للعامين حسب قانون المعلم

 ومكاتب التربية بالمحافظات
   عاملون بمكاتب التربية 

   بمراكز المديريات

.          
 شبـــــــوة

اإلجمالي العام

االجمالي للمدرسين والمعلمين    عاملون بدواوين الوزارة 

.       
     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة المعارين والمتعاقدين واالحالل واالجور االضافية

     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة توظيف بعض من لم تدخل للقاعدة  لعام ٢٠٠٣ والخصم الضريبي

اجمالي الوظائف التعليمية والتربوية

      :    

نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه

نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه

نصاب الموجه الواحد االجمالي مدرس لكل موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٤٨ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: شبـــــــوةالمحافظة

المجموعات حسبالمجموعات حسباالجمالي
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    المعلم والمهنالقانون االداريالعامالفئةالمجموعة

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالبيان691511665749االجمالي
92151175062613217270480491732482399965461926915االجمالياالجمال623910955144الذكوراالجمالي العام

92151175062483207222427491729446377905460856239ذكورالعام67671605االناث
00000001301048530000336226017676اناث000الذكوراالجمالي

5625601180143695930016121177875460231593ذكورالديوان ودواوين000االناث
0000000303121420001786012185اناثالمحافظات000الذكوروزير

412356500304132490005972310026510ذكورعاملون بمكاتب000االناثالعلياء
0000000000320000051000130اناثالمديريات000الذكورنائب
0301405227318917330666178228177200364136ذكورعاملون 000االناثوزير

0000000100733368000224130004461اناثبالمدارس13725112الذكوراالجمالي
404االناث

00000000001100000000002ذكوردكنوراه330الذكورأ
00000000000000000000000اناث000االناث

00000000001000002000003ذكورماجستير12111الذكوربالمجموعة
00000000000000000000000اناث000االناثاالولى

00000000001100000000002ذكوردبلوم عالي12221101الذكورج
00000000000000000000000اناثبعد الجامعة404االناث

141620280102164270014120131745733ذكوربكالريوس26431992444الذكوراالجمالي
0000000100488000000100159اناثلسنس (جامعي)1397132االناث

1115120133229111241011110107321246ذكوردبلوم معاهد متوسطة37745332الذكورأ
0000000200023000001000026اناثبعد الثانوية505االناثالمجموعة
493047031661130023307049956472030142925ذكورثانوية ومافي56051509الذكوربالثانية

0000000901004590002904001494اناثمستواها19217االناث

37001200270310226011296214487450ذكوراساسية (اعدادية)17061031603الذكورج
000000000009000080000017اناثومافي مستواها1155110االناث

00001007040500001821912113181ذكورابتدائية28702822588الذكوراالجمالي
0000000100090001152001433اناثومافي مستواها48314469االناث

00000000000000001200003ذكورخبرة ويقرأ1308781230الذكورأ
00000000000000000000000اناثويكتب2262224االناثالمجموعة
00000000000000001127000139ذكورامي70148653الذكوربالثالثة

00000000000000002500007اناث1042102االناث
00001007032115100121363021541443655ذكورغير861156705الذكورج

00000000000220000214100140اناثمحدد15310143االناث
2912916915الذكوراالجمالي

3838االناثالمجموعة

181181الذكورأالرابعة
3434االناث

110110الذكورب
44االناث 

298298الذكوراالجمالي
1212االناثالمجموعة
6969الذكورأالخامسة

55االناث
229229الذكورب
77االناث 
00الذكور 

00االناثاخرى

.             .             
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٤٩ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: شبـــــــوةالمحافظة
المديرياتاالجمالي

م/ نصـاب /شبوةم/ ميفعة /شبوةم/مرخة العليا م/شبوةم/مرخة السفلى م/شبوةم/ عيــن /شبوةم/ عسيالن /شبوةم/ عرماء /شبوةم/ الطلح /شبوةم/ الصعيد /شبوةم/ الروضـة /شبوةم/ رضـوم /شبوةم/ دهـر /شبوةم/ حطيـب /شبوةم/ حبـان /شبوةم/ جردان /شبوةم/بيحان/شبوةم. عتـق /شبوةمكتب التربية/م.شبوة العامالتخصص
6915177861046725027853972593375558710428123430561580579االجمالي

5455542483130412203447101532233725152ادارة مدرسية
39727843263151441683359187241332415819415418944384319معلم مواد
321201010010101257010قرأن كريم

16559118115024488382731111تربية اسالمية
17058221425101519353190715لغة عربية

1795117138500351164631221221لغة انجليزية
92231343411181102424164الرياضيات

12401000100110013000الفيزياء
11841984321529203480215الكيمياء
296100110001311120011االحياء
114381577410161210903082العلوم

115391728313228224131710االجتماعيات
5210123110012211222273الجغرافيا
631396131014511206244التأريخ

8400000000100001011مواد فلسفية
331122130011501320001اجتماع واقتصاد

2010000000000001000مواد تربوية
0000000000000000000تربية فنية

0000000000000000000تربية موسيقية
6130000001100000000تربية رياضية

7475692786135644295244022732مواد اخرى
461074272229412271750584281325188غير محدد

المديريات
االجمالي

ادارة مدرسية
معلم مواد
قرأن كريم

تربية اسالمية
لغة عربية

لغة انجليزية
الرياضيات

الفيزياء
الكيمياء
االحياء
العلوم

االجتماعيات
الجغرافيا
التأريخ

مواد فلسفية
اجتماع واقتصاد

مواد تربوية
تربية فنية

تربية موسيقية
تربية رياضية

مواد اخرى
غير محدد

الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة) المادة التي يدرسونها
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٥٠ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: شبـــــــوةالمحافظة
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالمديرية
92151175062613217270480491732482399965461926915االجمالي العام

56256012101748110130017128185935461251778مكتب التربية/م.شبوة
1200020018018464220001642400013610م. عتـق /شبوة
200128002401823349114216180000467م/بيحان/شبوة

300003002109418400021860003250م/ جردان /شبوة
402108001101513186000026121003278م/ حبـان /شبوة

50000000202238000033000353م/ حطيـب /شبوة
6020110011012630000123100097م/ دهـر /شبوة

7000010011097199000016150001259م/ رضـوم /شبوة
81001501160131126310011390002337م/ الروضـة /شبوة
9040000417124184070002451710015555م/ الصعيد /شبوة
100100100800167000072000087م/ الطلح /شبوة
1100102006026770000620002104م/ عرماء /شبوة

12000070016014102230000630002281م/ عسيالن /شبوة
130000400130916156000014210001234م/ عيــن /شبوة

14000160020012152331030670001305م/مرخة السفلى م/شبوة
150000000200251000321000061م/مرخة العليا م/شبوة

16050015002002820416300049230001580م/ ميفعة /شبوة
17110160024226263690004514800020579م/ نصـاب /شبوة

01800000000000000000000000
01900000000000000000000000
02000000000000000000000000
02100000000000000000000000
02200000000000000000000000
02300000000000000000000000
02400000000000000000000000
02500000000000000000000000
02600000000000000000000000
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٥١ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ مديسمبر ٢٠٠٤ م

النسبة لالجمالياالجمالي العامالنسبة لالجمالياالجمالي العام          حسب قانون المعلم والمهن التعليمية .

  يحملون مؤهالت غ. تربوية  يحملون مؤهالت تربوية100.005760            5,494الجهة

االجمالياناثذكورسنة بدء التوظيف343659.65232440.35االجمالي 2.44             134االجمالي للتوجيهالمدارس5760االجمالياجمالي 
52295315760االجمالي323156.09199834.69الذكوراالجمالي العام0.04                2ذكورالمواد  90.78النسية %5229الذكورالثابتين

18220غير محدد2053.563265.66االناث 0.02                1اناثالتوجيه 9.22النسية %531االناث
115820.105549.622004011الذكوريحملون مؤهل2.28             125ذكورالتعليم  اخرى خدماتتربويةوتعليميةقيادية واداريةالوظيفة
651.13230.40200316217179االناث جامعي فاكبر0.11                6اناثاالساسي 49549466151االجمالي
3265.663766.5320021724176الذكوريحملون مؤهل91.14            1749461375,007الذكور
30.0510.02200123247279االناث دبلوم متوسط 23.68          1,301ذكورمدرسي156013االناث
174630.3192616.082000531104635الذكور دبلوم معلمين1.09               60اناثالمواد المدرسون 2056740الذكور
1372.382874.9819994248432االناث اوثانوية عامة58.70            3,225ذكورالتعليم والمعلمون16130االناث
10.02200.35199814611157الذكوريحملون 7.66               421اناثاالساسي103927461الذكور
00.0000.001997542167709االناثاعدادية0.15                8ذكورامناء المعامل والمكتبات038970االناث

150.26199631243355الذكور  يحملون 0.00              -اناث واالخصائيون االجتماعيون
00.00199567852730االناثابتدائية0.44               24ذكورالمناهج والوسائل والتدريب 

20.03199447423497الذكور   يقراء 0.02                1اناثواالدارة التربويةمتوسط االجرمتوسط االجرالكلفة بالريال مرتبات البيان
00.00199358612598االناث  ويكتب5.82             320اجمالي االدارة المدرسية بالدوالر بالريالمن الميزانية الباب االول

1051.82199234414358الذكور   امي 4.13             227اجمالي مدير مدرسة17585576530531165.03
150.26199131814332االناث  وغير محد0.05                3ذكورالمدارس19871701434499186.48

0.0019901387145              -اناثالثانويةمدير 21102691803663661980.36
3.91198945146             215ذكورالمدارسمدرسة23846041734139942237.80

5760198822123االجمالي0.16                9اناث االساسية ـ ١$ دوالر
5229198721021ذكوراالجمالي1.69               93اجمالي وكيل مدرسةـ= ١٨٥ رياال

5311986303اناث0.00              -ذكورالمدارس

0198511112ذكورفئة العمر0.00              -اناثالثانويةوكيل النسبة%

01984202اناثمن ١٥ الى 1.55١٩               85ذكورالمدارسمدرسةمن االجمالياالجمالياناثذكورالتخصص
581983202ذكورفئة العمر0.15                8اناث االساسية 198717014االجمالي العام52295315760100.00االجمالي

761982112اناثمن ٢٠ الى 95.38٢٤          1758557655,494اجمالي باب ١ف371233946.84١ادارة مدرسية
19111981112ذكورفئة العمر68902440مرتبات اساسية2947404335158.18معلم مواد
3051980000اناثمن ٢٥ الى 4.62٢٩             266االجمالي  الوظائف االخرى حسب374500بدل تمثيل195132083.61قرأن كريم

24531979808ذكورفئة العمر4.18             241الذكور  القانون االداري للدولة3500بدل مظهر20872153.73تربية اسالمية
113197810010اناثمن ٣٠ الى 0.43٣٤               25االناث 2388000بدل تخرج437244618.00لغة عربية

5011977202ذكورفئة العمر11593420غالء معيشة220102303.99لغة انجليزية
25197611011اناثمن ٣٥ الى 19582888٣٩بدل ريف10151061.84الرياضيات

1281975808ذكورفئة العمر5457940بدل انتقال490490.85الفيزياء
41974101اناثمن ٤٠ الى 0٤٤بدل سكن911921.60الكيمياء
581973000ذكورفئة العمر67553077اجمالي ب.اخرى101110.19االحياء

41972000اناثمن ٤٥ الى 1999801037٤٩ب. اخرى مختلفة812831.44العلوم
501971101ذكورفئة العمر651ذكور26171490ب. اخرى تشجيع361370.64االجتماعيات

21970101اناثمن  ٥٠ الى 60٥٤اناث17428917ب. اخرى خاص10841121.94الجغرافيا
261969000ذكورفئة العمر26ذكور3954660ب. اخرى مخاطر10051051.82التأريخ

202اصغر من عام 0١٩٦٩اناثمن ٥٥ الى 70٥٩اناث0ب. اخرى اخرى182200.35مواد فلسفية
17ذكورفئة العمر22861249اجمالي باب١ف٤ 121130.23اجتماع واقتصاد

0اناثمن ٦٠ الى 10551346٦٤باب ١فصل٤ ن113140.24٩مواد تربوية
3ذكورفئة العمر10551346باب ١فصل٤ ن1010.02٨تربية فنية

0اناثمن ٦٥ الى 1758558٦٩باب ١فصل٤ ن0000.00٦تربية موسيقية
24ذكورغير3030.05تربية رياضية

عبداهللا الغالبياعداد :2اناثمحدد186182043.54مواد اخرى
447510.89غير محدد

         :     . (   )   : مؤشرات احصائية خاصة بالمديريات والمكاتب بالمحافظات

       : االجمالي العام للعامين حسب قانون المعلم.          
صعــــــدة

اإلجمالي العام

االجمالي للمدرسين والمعلمين   عاملون بدواوين الوزارة 
 ومكاتب التربية بالمحافظات
   عاملون بمكاتب التربية 

   بمراكز المديريات
   عاملون بالمدارس

  والمؤسسات التعليمية

          :    

      االجر الشهري باب ١فصل اول
      االجر الشهري باب ١فصل اول وفصل ٤

      االجر السنوي باب ١فصل اول
     .        االجر السنوي بالريال فصل ١ وفصل ٤

     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة المعارين والمتعاقدين واالحالل واالجور االضافية
     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة توظيف بعض من لم تدخل للقاعدة  لعام ٢٠٠٣ والخصم الضريبي

   الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة)
    .الوظيفية(المادة التي يدرسونها)

لشهر ديسمبر ٢٠٠٤ م

اجمالي الوظائف التعليمية والتربوية

      :    
نصاب الموجه الواحد االجمالي مدرس لكل موجه

نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٥٢ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية:صعــــــدةالمحافظة

المجموعات حسبالمجموعات حسباالجمالي
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    المعلم والمهنالقانون االداريالعامالفئةالمجموعة

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالبيان57601845576االجمالي
462313123322409313613646341281166632514495760االجمالياالجمال52291675062الذكوراالجمالي العام

462212522321508513013225341271056542514455229ذكورالعام53117514االناث
00016109086042100011109004531اناث000الذكوراالجمالي

4412380080812231410036654241445654ذكورالديوان ودواوين000االناث
0001200000548000100900470اناثالمحافظات000الذكوروزير

02107820090612232901118040000591ذكورعاملون بمكاتب000االناثالعلياء
0000200002255000013000065اناثالمديريات000الذكورنائب
000092319807110572582230644601003984ذكورعاملون 000االناثوزير

0000210906533180000070000396اناثبالمدارس21120الذكوراالجمالي
303االناث

00000000000000000000000ذكوردكنوراه101الذكورأ
00000000000000000000000اناث000االناث

00010000001000000000002ذكورماجستير303الذكوربالمجموعة
00000000000000000000000اناث000االناثاالولى

00000000000000000000000ذكوردبلوم عالي17116الذكورج
00000000000000000000000اناثبعد الجامعة303االناث

111152034101212992552003201394111710ذكوربكالريوس3350513299الذكوراالجمالي
00010003046017000000200188اناثلسنس (جامعي)1461145االناث

0100300110516730002000006702ذكوردبلوم معاهد متوسطة79079الذكورأ
00000000000400000000004اناثبعد الثانوية101االناثالمجموعة
3210672201610670224814119004157232672ذكورثانوية ومافي63616620الذكوربالثانية

000061060403970000007003424اناثمستواها32131االناث

020030020006000133010021ذكوراساسية (اعدادية)2635352600الذكورج
00000000000000000000000اناثومافي مستواها1130113االناث

000000000109000103001015ذكورابتدائية1790471743الذكوراالجمالي
00000000000000000000000اناثومافي مستواها3704366االناث

00000000000000000200002ذكورخبرة ويقرأ1508101498الذكورأ
00000000000000000000000اناثويكتب2183215االناثالمجموعة
0000000000000000112000114ذكورامي1642162الذكوربالثالثة

00000000000000000300003اناث1000100االناث
000000000003400014360102491ذكورغير1183583الذكورج

000000000003000117000012اناثمحدد52151االناث
30305760الذكوراالجمالي

11االناثالمجموعة

1313الذكورأالرابعة
00االناث

1717الذكورب
11االناث 

3838الذكوراالجمالي
1111االناثالمجموعة
2929الذكورأالخامسة

55االناث
99الذكورب
66االناث 
00الذكور 

00االناثاخرى

.             .             
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٥٣ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية:صعــــــدةالمحافظة
المديرياتاالجمالي

0000م/منبه م/صعدهم/مجز /صعدةم/كتاف البقع م/صعدهم/قطابر /صعدةم/غمر  /م.صعدةم/الظاهر م/صعدهم/الصفراء م/صعدهم/شذا/صعدةم/سحار م/صعدهم/ساقين م/صعدهم/رازح م/صعدهم/حيدان م/صعدهم/الحشوة م/صعدهم/باقم م.صعدةم/مدينة صعده/صعدةمكتب التربية/م.صعدة العامالتخصص
576072451315518521459736612316659370117613703571410000االجمالي

3943134142122472478250454312070000ادارة مدرسية
335132130710110910438122473338336306935261224780000معلم مواد
2081522471419235041825355120000قرأن كريم

2153721810725934222261151060000تربية اسالمية
461473671317323414414951421832100000لغة عربية

2302020271433184382055491840000لغة انجليزية
106121310574250250123710000الرياضيات

490530232131140122100000الفيزياء
92101433361250132113520000الكيمياء
1110000113102100100000االحياء
8315412010221177111550000العلوم

3731102755061004110000االجتماعيات
1121482411812174123123560000الجغرافيا
105121418106143113548870000التأريخ

2043012103000003300000مواد فلسفية
1323010204001000000000اجتماع واقتصاد

1423000104010100110000مواد تربوية
100000001000000000000تربية فنية

000000000000000000000تربية موسيقية
302000001000000000000تربية رياضية

2041753341200122003710000مواد اخرى
513131222113071101400000غير محدد

المديريات
االجمالي

ادارة مدرسية
معلم مواد
قرأن كريم

تربية اسالمية
لغة عربية

لغة انجليزية
الرياضيات

الفيزياء
الكيمياء
االحياء
العلوم

االجتماعيات
الجغرافيا
التأريخ

مواد فلسفية
اجتماع واقتصاد

مواد تربوية
تربية فنية

تربية موسيقية
تربية رياضية

مواد اخرى
غير محدد

الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة) المادة التي يدرسونها
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٥٤ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية:صعــــــدةالمحافظة
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالمديرية
462313123322409313613646341281166632514495760االجمالي العام

4412400090812736210046663241449724مكتب التربية/م.صعدة
100009101401313731912001160000513م/مدينة صعده/صعدة

200002101002331020003020000155م/باقم م.صعدة
300000101407421150004020000185م/الحشوة م/صعده
400005201206701170001010000214م/حيدان م/صعده
50000115032014874420002040000597م/رازح م/صعده
600007301604972370000110000366م/ساقين م/صعده
70000172248019346779011111400001231م/سحار م/صعده

800001001001647000001000066م/شذا/صعدة
900001141240141633631102270000593م/الصفراء م/صعده
1000003102001743000201010070م/الظاهر م/صعده
11000050030033740000020000117م/غمر  /م.صعدة
1200002202011836000000000061م/قطابر /صعدة

13001010002402582700003020000370م/كتاف البقع م/صعده
140200710903802440005060000357م/مجز /صعدة
15000110040037960001010000141م/منبه م/صعده

01600000000000000000000000
01700000000000000000000000
01800000000000000000000000
01900000000000000000000000
02000000000000000000000000
02100000000000000000000000
02200000000000000000000000
02300000000000000000000000
02400000000000000000000000
02500000000000000000000000
02600000000000000000000000
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٥٥ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ مديسمبر ٢٠٠٤ م

النسبة لالجمالياالجمالي العامالنسبة لالجمالياالجمالي العام          حسب قانون المعلم والمهن التعليمية .

  يحملون مؤهالت غ. تربوية  يحملون مؤهالت تربوية100.0012149          11,071الجهة

االجمالياناثذكورسنة بدء التوظيف862170.96352829.04االجمالي 1.65             183االجمالي للتوجيهالمدارس12149االجمالياجمالي 
11057109212149االجمالي804666.23301124.78الذكوراالجمالي العام0.12               13ذكورالمواد  91.01النسية %11057الذكورالثابتين

15520غير محدد5754.735174.26االناث 0.00              -اناثالتوجيه 8.99النسية %1092االناث
280923.1210178.372004101الذكوريحملون مؤهل1.45             161ذكورالتعليم  اخرى خدماتتربويةوتعليميةقيادية واداريةالوظيفة
2482.041010.832003781112893االناث جامعي فاكبر0.08                9اناثاالساسي 50311071257318االجمالي
209317.23890.732002461763الذكوريحملون مؤهل91.61          2414353926110,142الذكور
1871.5420.022001268131399االناث دبلوم متوسط 21.82          2,416ذكورمدرسي396810االناث
313925.8411529.4820008352061041الذكور دبلوم معلمين2.37             262اناثالمواد المدرسون 10522643920الذكور
1401.153502.8819999401751115االناث اوثانوية عامة60.74            6,724ذكورالتعليم والمعلمون126842االناث
50.04850.701998273111384الذكوريحملون 6.68               740اناثاالساسي144733714824الذكور
00.0050.0419971052861138االناثاعدادية0.29               32ذكورامناء المعامل والمكتبات9671191االناث

480.40199681727844الذكور  يحملون 0.08                9اناث واالخصائيون االجتماعيون
20.0219951285311316االناثابتدائية0.05                6ذكورالمناهج والوسائل والتدريب 

70.0619941121411162الذكور   يقراء 0.00              -اناثواالدارة التربويةمتوسط االجرمتوسط االجرالكلفة بالريال مرتبات البيان
00.001993986221008االناث  ويكتب6.31             699اجمالي االدارة المدرسية بالدوالر بالريالمن الميزانية الباب االول

6135.05199288346929الذكور   امي 4.18             463اجمالي مدير مدرسة34920069028743155.37
570.47199180222824االناث  وغير محد0.08                9ذكورالمدارس39459678032480175.57

0.00199036315378              -اناثالثانويةمدير 41904082803449181864.42
4.0619891339142             449ذكورالمدارسمدرسة47351613563897572106.80

12149198868977االجمالي0.05                5اناث االساسية ـ ١$ دوالر
11057198765469ذكوراالجمالي2.13             236اجمالي وكيل مدرسةـ= ١٨٥ رياال

1092198626329اناث0.01                1ذكورالمدارس

6198548755ذكورفئة العمر0.00              -اناثالثانويةوكيل النسبة%

0198420323اناثمن ١٥ الى 2.03١٩             225ذكورالمدارسمدرسةمن االجمالياالجمالياناثذكورالتخصص
9919839110ذكورفئة العمر0.09               10اناث االساسية 394596780االجمالي العام11057109212149100.00االجمالي

103198224024اناثمن ٢٠ الى 91.13٢٤        34920069011,071اجمالي باب ١ف772277996.58١ادارة مدرسية
3380198136440ذكورفئة العمر145693669مرتبات اساسية5276582585848.22معلم مواد
4931980808اناثمن ٢٥ الى 8.87٢٩          1,078االجمالي  الوظائف االخرى حسب875800بدل تمثيل28182892.38قرأن كريم

5016197914014ذكورفئة العمر8.40          1,021الذكور  القانون االداري للدولة7000بدل مظهر8291139427.75تربية اسالمية
380197826228اناثمن ٣٠ الى 0.47٣٤               57االناث 5614700بدل تخرج713497626.27لغة عربية

1565197712113ذكورفئة العمر23344738غالء معيشة357614183.44لغة انجليزية
53197617219اناثمن ٣٥ الى 26529245٣٩بدل ريف250292792.30الرياضيات

408197521021ذكورفئة العمر11423620بدل انتقال444480.40الفيزياء
301974808اناثمن ٤٠ الى 0٤٤بدل سكن164211851.52الكيمياء
1601973404ذكورفئة العمر135711918اجمالي ب.اخرى115221371.13االحياء

13197210010اناثمن ٤٥ الى 3986455055٤٩ب. اخرى مختلفة239202592.13العلوم
168197110010ذكورفئة العمر186ذكور52856640ب. اخرى تشجيع252212732.25االجتماعيات

81970606اناثمن  ٥٠ الى ٥٤!DIV/0#اناث35070268ب. اخرى خاص388254133.40الجغرافيا
1181969505ذكورفئة العمر42ذكور7915960ب. اخرى مخاطر326323582.95التأريخ

19019اصغر من عام 4١٩٦٩اناثمن ٥٥ الى 82٥٩اناث4500ب. اخرى اخرى4613590.49مواد فلسفية
89ذكورفئة العمر45396090اجمالي باب١ف٤ 277340.28اجتماع واقتصاد

3اناثمن ٦٠ الى 20952041٦٤باب ١فصل٤ ن217280.23٩مواد تربوية
17ذكورفئة العمر20952041باب ١فصل٤ ن5050.04٨تربية فنية

0اناثمن ٦٥ الى 3492007٦٩باب ١فصل٤ ن0000.00٦تربية موسيقية
31ذكورغير240240.20تربية رياضية

عبداهللا الغالبياعداد :5اناثمحدد709287376.07مواد اخرى
219232421.99غير محدد

         :     . (   )   : مؤشرات احصائية خاصة بالمديريات والمكاتب بالمحافظات

       : االجمالي العام للعامين حسب قانون المعلم.          
 صنعـــــــاء

اإلجمالي العام

االجمالي للمدرسين والمعلمين   عاملون بدواوين الوزارة 
 ومكاتب التربية بالمحافظات
   عاملون بمكاتب التربية 

   بمراكز المديريات
   عاملون بالمدارس

  والمؤسسات التعليمية

          :    

      االجر الشهري باب ١فصل اول
      االجر الشهري باب ١فصل اول وفصل ٤

      االجر السنوي باب ١فصل اول
     .        االجر السنوي بالريال فصل ١ وفصل ٤

     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة المعارين والمتعاقدين واالحالل واالجور االضافية
     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة توظيف بعض من لم تدخل للقاعدة  لعام ٢٠٠٣ والخصم الضريبي

   الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة)
    .الوظيفية(المادة التي يدرسونها)

لشهر ديسمبر ٢٠٠٤ م

اجمالي الوظائف التعليمية والتربوية

      :    
نصاب الموجه الواحد االجمالي مدرس لكل موجه

نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٥٦ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: صنعـــــــاءالمحافظة

المجموعات حسبالمجموعات حسباالجمالي
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    المعلم والمهنالقانون االداريالعامالفئةالمجموعة

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالبيان12149101011139االجمالي
75051317019454123526787464201293618525775171844212149االجمالياالجمال1105795410103الذكوراالجمالي العام

75051316119449122524166724181043518222666171814111057ذكورالعام1092561036االناث
000090050102627402251033190311092اناث000الذكوراالجمالي

7344859101805682700111732739541118115976ذكورالديوان ودواوين000االناث
000030010019730003087030117اناثالمحافظات000الذكوروزير

0705710030017858127823086123974092428ذكورعاملون بمكاتب000االناثالعلياء
0000300000991651001042000275اناثالمديريات000الذكورنائب
0910310940112031490517616639243148520177653ذكورعاملون 000االناثوزير

0000300401014450212563190001700اناثبالمدارس852065الذكوراالجمالي
101االناث

00000000000100000000001ذكوردكنوراه202الذكورأ
00000000000000000000000اناث000االناث

10012000011100000000007ذكورماجستير15312الذكوربالمجموعة
00000000001000000000001اناث000االناثاالولى

011260210222000110000021ذكوردبلوم عالي681751الذكورج
00000000000000000000000اناثبعد الجامعة101االناث

529010841713916723789021323104601561693797ذكوربكالريوس76484247224الذكوراالجمالي
0000400203258692151003000348اناثلسنس (جامعي)5125507االناث

030013005402202044100316002242182ذكوردبلوم معاهد متوسطة26035225الذكورأ
000010000001860002000000189اناثبعد الثانوية11110االناثالمجموعة
115405400233012235350047116819351751164291ذكورثانوية ومافي19291541775الذكوربالثانية

000040030634610104006011490اناثمستواها91091االناث

0200100100601901017149018290ذكوراساسية (اعدادية)54592355224الذكورج
00000000010200011000005اناثومافي مستواها4104406االناث

0000000700010000777009148ذكورابتدائية30292152814الذكوراالجمالي
00000000000100001000002اناثومافي مستواها54012528االناث

00000000020000021100107ذكورخبرة ويقرأ2028501978الذكورأ
00000000000000000000000اناثويكتب2294225االناثالمجموعة
00000000000000032400013260ذكورامي52830498الذكوربالثالثة

00000000000000000800008اناث1653162االناث
00001005030245000182616601817553ذكورغير473135338الذكورج

00000000000210002123002049اناثمحدد1465141االناث
17717712149الذكوراالجمالي

2626االناثالمجموعة

9090الذكورأالرابعة
1111االناث

8787الذكورب
1515االناث 

118118الذكوراالجمالي
1313االناثالمجموعة
6262الذكورأالخامسة

55االناث
5656الذكورب
88االناث 
00الذكور 

00االناثاخرى

.             .             
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٥٧ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: صنعـــــــاءالمحافظة
المديرياتاالجمالي

000م/همدان م/صنعاءم/نهم م/صنعاءم/مناخة م/صنعاءم/الطيال م/صنعاءم/صعفان م/ صنعاءم/سنحان وبني بهلول مم/خوالن م/صنعاءم/الحيمة الداخلية م/م/الحيمة الخارجية م/م/الحصن م/صنعاءم/جحانة م/صنعاءم/بني مطر م/صنعاءم/بني ظبيان م/صنعاءم/بني حشيش م/صنعاءم/بالد الروس م/صنعاءم/ارحب م/ صنعاءمكتب التربية/م.صنعاء العامالتخصص
1214910931139340746153121676844163652635213562653808746301234000االجمالي

79944772942187755275131278613376322100000ادارة مدرسية
585828353215334767645394215387269179631161165578292560000معلم مواد
28911103420313103139102011192227000قرأن كريم

9424660316212102624637503110722285547144000تربية اسالمية
762341121740106153343635291001827464565000لغة عربية

4181434143274337199141955621183541000لغة انجليزية
279628618525201571584451552730000الرياضيات

4810270942121713215000الفيزياء
185816722121138344254751918000الكيمياء
1371255120246257221143820000االحياء
2591091126321137814940310132834000العلوم

27312159141537241091073931261734000االجتماعيات
41314511639237192116167581016202546000الجغرافيا
3582542122313424914161549514132141000التأريخ

593313210435301012144000مواد فلسفية
3421250611110600224000اجتماع واقتصاد

2854120301020220114000مواد تربوية
500010000000110011000تربية فنية

000000000000000000000تربية موسيقية
2420120400202300017000تربية رياضية

7375582291862186892265315318000مواد اخرى
2423251011123211224190263519931000غير محدد

00المديريات
00االجمالي

00ادارة مدرسية
00معلم مواد
00قرأن كريم

00تربية اسالمية
00لغة عربية

00لغة انجليزية
00الرياضيات

00الفيزياء
00الكيمياء
00االحياء
00العلوم

00االجتماعيات
00الجغرافيا
00التأريخ

00مواد فلسفية
00اجتماع واقتصاد

00مواد تربوية
00تربية فنية

00تربية موسيقية
00تربية رياضية

00مواد اخرى
00غير محدد

الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة) المادة التي يدرسونها
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٥٨ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: صنعـــــــاءالمحافظة
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالمديرية
75051317019454123526787464201293618525775171844212149االجمالي العام

73448621019058734301117627476111184151093مكتب التربية/م.صنعاء
10000600520243176900002821450011139م/ارحب م/ صنعاء

2001040123058120300082100101340م/بالد الروس م/صنعاء
3020250020019218447100143101202746م/بني حشيش م/صنعاء
401003001402241020003130000153م/بني ظبيان م/صنعاء
50100803310242788007372062221031216م/بني مطر م/صنعاء

60300130031015179489210113200001768م/جحانة م/صنعاء
70100800170511227610055110000441م/الحصن م/صنعاء

801001000300149145411061260001636م/الحيمة الخارجية م/
90001401190994365000144150000526م/الحيمة الداخلية م/

1000003002103822380002100101352م/خوالن م/صنعاء
11030010034513234883620027142610081356م/سنحان وبني بهلول م

120001400902431980003120002265م/صعفان م/ صنعاء
130000500220101122181106031001380م/الطيال م/صنعاء
140100110034022110654121153180002874م/مناخة م/صنعاء

150100200150617341010012331102630م/نهم م/صنعاء
1602011201520383297413301192730021234م/همدان م/صنعاء

01700000000000000000000000
01800000000000000000000000
01900000000000000000000000
02000000000000000000000000
02100000000000000000000000
02200000000000000000000000
02300000000000000000000000
02400000000000000000000000
02500000000000000000000000
02600000000000000000000000
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٥٩ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ مديسمبر ٢٠٠٤ م

النسبة لالجمالياالجمالي العامالنسبة لالجمالياالجمالي العام          حسب قانون المعلم والمهن التعليمية .

  يحملون مؤهالت غ. تربوية  يحملون مؤهالت تربوية100.005887            5,519الجهة

االجمالياناثذكورسنة بدء التوظيف375763.82213036.18االجمالي 1.41               78االجمالي للتوجيهالمدارس5887االجمالياجمالي 
52426455887االجمالي347058.94177230.10الذكوراالجمالي العام0.04                2ذكورالمواد  89.04النسية %5242الذكورالثابتين

426غير محدد2874.883586.08االناث 0.00              -اناثالتوجيه 10.96النسية %645االناث
102417.393405.782004000الذكوريحملون مؤهل1.36               75ذكورالتعليم  اخرى خدماتتربويةوتعليميةقيادية واداريةالوظيفة
661.12170.29200314934183االناث جامعي فاكبر0.02                1اناثاالساسي 23655199438االجمالي
81513.842313.92200217726203الذكوريحملون مؤهل89.91            432315334,962الذكور
510.87200.34200117633209االناث دبلوم متوسط 13.48             744ذكورمدرسي04400االناث
159727.1392815.76200018355238الذكور دبلوم معلمين1.11               61اناثالمواد المدرسون 65523284الذكور
1702.892844.82199926691357االناث اوثانوية عامة65.25            3,601ذكورالتعليم والمعلمون04810االناث
340.581051.781998392665الذكوريحملون 10.07               556اناثاالساسي1234130561الذكور
00.00150.25199748584569االناثاعدادية0.45               25ذكورامناء المعامل والمكتبات554340االناث

280.48199640248450الذكور  يحملون 0.05                3اناث واالخصائيون االجتماعيون
30.05199564625671االناثابتدائية0.05                3ذكورالمناهج والوسائل والتدريب 

290.49199452128549الذكور   يقراء 0.00              -اناثواالدارة التربويةمتوسط االجرمتوسط االجرالكلفة بالريال مرتبات البيان
20.03199332127348االناث  ويكتب8.12             448اجمالي االدارة المدرسية بالدوالر بالريالمن الميزانية الباب االول

1111.89199235344397الذكور   امي 4.11             227اجمالي مدير مدرسة17764332730176163.11
170.29199141716433االناث  وغير محد0.04                2ذكورالمدارس20073663534098184.32

0.0219901596165                1اناثالثانويةمدير 21317199243621061957.33
3.95198972880             218ذكورالمدارسمدرسة24088396144091792211.78

58871988631477االجمالي0.11                6اناث االساسية ـ ١$ دوالر
5242198756662ذكوراالجمالي4.00             221اجمالي وكيل مدرسةـ= ١٨٥ رياال

645198639746اناث0.05                3ذكورالمدارس

0198535641ذكورفئة العمر0.00              -اناثالثانويةوكيل النسبة%

0198420424اناثمن ١٥ الى 3.82١٩             211ذكورالمدارسمدرسةمن االجمالياالجمالياناثذكورالتخصص
22198332335ذكورفئة العمر0.13                7اناث االساسية 200736635االجمالي العام52426455887100.00االجمالي

43198237441اناثمن ٢٠ الى 93.75٢٤          1776433275,519اجمالي باب ١ف482174998.48١ادارة مدرسية
944198148351ذكورفئة العمر73400840مرتبات اساسية3014533354760.25معلم مواد
243198040040اناثمن ٢٥ الى 6.25٢٩             368االجمالي  الوظائف االخرى حسب294300بدل تمثيل330330.56قرأن كريم

2332197955964ذكورفئة العمر6.08             358الذكور  القانون االداري للدولة1500بدل مظهر24192504.25تربية اسالمية
235197855863اناثمن ٣٠ الى 0.17٣٤               10االناث 2314200بدل تخرج271142854.84لغة عربية

8361977691079ذكورفئة العمر11909400غالء معيشة205252303.91لغة انجليزية
46197680585اناثمن ٣٥ الى 15008726٣٩بدل ريف14991582.68الرياضيات

346197540343ذكورفئة العمر5775320بدل انتقال411420.71الفيزياء
47197455257اناثمن ٤٠ الى 2500٤٤بدل سكن817881.49الكيمياء
495197349352ذكورفئة العمر68936541اجمالي ب.اخرى626681.16االحياء

17197220121اناثمن ٤٥ الى 2042819564٤٩ب. اخرى مختلفة540540.92العلوم
171197112214ذكورفئة العمر372ذكور26769670ب. اخرى تشجيع10361091.85االجتماعيات

519709110اناثمن  ٥٠ الى ٥٤!DIV/0#اناث17794466ب. اخرى خاص731741.26الجغرافيا
69196933033ذكورفئة العمر48ذكور3944210ب. اخرى مخاطر885931.58التأريخ

25126اصغر من عام 3١٩٦٩اناثمن ٥٥ الى 556٥٩اناث0ب. اخرى اخرى110110.19مواد فلسفية
15ذكورفئة العمر23093308اجمالي باب١ف٤ 143170.29اجتماع واقتصاد

1اناثمن ٦٠ الى 10658450٦٤باب ١فصل٤ ن9090.15٩مواد تربوية
0ذكورفئة العمر10658450باب ١فصل٤ ن0000.00٨تربية فنية

0اناثمن ٦٥ الى 1776408٦٩باب ١فصل٤ ن0000.00٦تربية موسيقية
12ذكورغير3030.05تربية رياضية

عبداهللا الغالبياعداد :5اناثمحدد17811793.04مواد اخرى
13081382.34غير محدد

       : االجمالي العام للعامين حسب قانون المعلم.          

       :  مؤشرات احصائية خاصة بالمديريات والمكاتب بالمحافظات

االجمالي للمدرسين والمعلمين

. (   )   :      

   عاملون بمكاتب التربية 
   بمراكز المديريات
   عاملون بالمدارس

 الضـــالع

اإلجمالي العام

   عاملون بدواوين الوزارة 

.       

  والمؤسسات التعليمية

          :    

      االجر الشهري باب ١فصل اول
      االجر الشهري باب ١فصل اول وفصل ٤

اجمالي الوظائف التعليمية والتربوية

     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة المعارين والمتعاقدين واالحالل واالجور االضافية
     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة توظيف بعض من لم تدخل للقاعدة  لعام ٢٠٠٣ والخصم الضريبي

   الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة)

      :    
نصاب الموجه الواحد االجمالي مدرس لكل موجه

نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه

    .الوظيفية(المادة التي يدرسونها)

لشهر ديسمبر ٢٠٠٤ م

      االجر السنوي باب ١فصل اول
      االجر السنوي بالريال فصل ١ وفصل ٤

 ومكاتب التربية بالمحافظات
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٦٠ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: الضـــالعالمحافظة

المجموعات حسبالمجموعات حسباالجمالي
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    المعلم والمهنالقانون االداريالعامالفئةالمجموعة

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالبيان58873545533االجمالي
11712762322432188054157520318236942011615887االجمالياالجمال52423444898الذكوراالجمالي العام

11712752221832117443601418317835892011615242ذكورالعام64510635االناث
0000101607615561204150000645اناث000الذكوراالجمالي

08106002011001210002695161160312ذكورالديوان ودواوين000االناث
00001010001230000000000044اناثالمحافظات000الذكوروزير

1302461011020139301012556283001620ذكورعاملون بمكاتب000االناثالعلياء
00000000001335000001000049اناثالمديريات000الذكورنائب
0600231220531905053179417197205610004310ذكورعاملون 000االناثوزير

0000000607364911204140000552اناثبالمدارس15517138الذكوراالجمالي
12111االناث

00000000000000000000000ذكوردكنوراه312الذكورأ
00000000000000000000000اناث000االناث

00000000000100010000002ذكورماجستير12111الذكوربالمجموعة
00000000000000000000000اناث101االناثاالولى

00000000000000000000000ذكوردبلوم عالي14015125الذكورج
00000000000000000000000اناثبعد الجامعة11110االناث

0602191126024742496000353050201362ذكوربكالريوس38471703677الذكوراالجمالي
00001012016117000000000083اناثلسنس (جامعي)2873284االناث

0300141119229195810074020401046ذكوردبلوم معاهد متوسطة40233369الذكورأ
0000000001069100000000071اناثبعد الثانوية32131االناثالمجموعة
07103700156015302021216310310191502525ذكورثانوية ومافي92554871الذكوربالثانية

000000040504390204000000454اناثمستواها65164االناث

0000500131508610013752010139ذكوراساسية (اعدادية)2520832437الذكورج
0000000000015000000000015اناثومافي مستواها1901189االناث

0100000300010020246000028ذكورابتدائية1138551083الذكوراالجمالي
00000000000200001000003اناثومافي مستواها3411340االناث

0000000000000000323102029ذكورخبرة ويقرأ78726761الذكورأ
00000000000000000200002اناثويكتب1591158االناثالمجموعة
00000000000000000700108ذكورامي2408232الذكوربالثالثة

00000000000000000100001اناث90090االناث
1000000100129000174471011103ذكورغير1112190الذكورج

0000000000014000002000016اناثمحدد92092االناث
66665887الذكوراالجمالي

44االناثالمجموعة

3030الذكورأالرابعة
22االناث

3636الذكورب
22االناث 

3636الذكوراالجمالي
11االناثالمجموعة
2222الذكورأالخامسة

11االناث
1414الذكورب
00االناث 
00الذكور 

00االناثاخرى

.             .             
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٦١ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: الضـــالعالمحافظة
المديرياتاالجمالي

0000000000م/قعطبة م/الضالعم/الشعيب م/الضالعم/دمت م/الضالعم/الحصين م/الضالعم/الحشأ م/الضالعم/جحاف م/الضالعم/جبن م/الضالعم/االزارق م/الضالعم/الضالع م/الضالعمكتب التربية م.الضال العامالتخصص
588735613044213613656874606093669580000000000االجمالي

49968661493439396538820000000000ادارة مدرسية
3547918622691992454222773542385900000000000معلم مواد
33811701011220000000000قرأن كريم

250292682854916295550000000000تربية اسالمية
285226113161837263518390000000000لغة عربية

230365113201220161911320000000000لغة انجليزية
158213012691817105300000000000الرياضيات

42310313168160000000000الفيزياء
882017738497670000000000الكيمياء
68724327693520000000000االحياء
541932205262130000000000العلوم

10912611361014197120000000000االجتماعيات
7421518121412190000000000الجغرافيا
93317353186134210000000000التأريخ

1121002012210000000000مواد فلسفية
1734020121130000000000اجتماع واقتصاد

902000700000000000000مواد تربوية
000000000000000000000تربية فنية

000000000000000000000تربية موسيقية
301000002000000000000تربية رياضية

17981204731011111310000000000مواد اخرى
1382471039914129230000000000غير محدد

00المديريات
00االجمالي

00ادارة مدرسية
00معلم مواد
00قرأن كريم

00تربية اسالمية
00لغة عربية

00لغة انجليزية
00الرياضيات

00الفيزياء
00الكيمياء
00االحياء
00العلوم

00االجتماعيات
00الجغرافيا
00التأريخ

00مواد فلسفية
00اجتماع واقتصاد

00مواد تربوية
00تربية فنية

00تربية موسيقية
00تربية رياضية

00مواد اخرى
00غير محدد

الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة) المادة التي يدرسونها
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٦٢ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: الضـــالعالمحافظة
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالمديرية
11712762322432188054157520318236942011615887االجمالي العام

08107012011111520002695161160356مكتب التربية م.الضال
103021700312381479881602883200011304م/الضالع م/الضالع
20000410240313230902213030000421م/االزارق م/الضالع
30200400290186822500112110000361م/جبن م/الضالع

41000120011115312752308330000365م/جحاف م/الضالع
500006002101812249800074110000687م/الحشأ م/الضالع

6010060016020553441007280000460م/الحصين م/الضالع
700004003402997409000205101000609م/دمت م/الضالع

80200601160163826404080101000366م/الشعيب م/الضالع
90100101140032104693150534112000958م/قعطبة م/الضالع

01000000000000000000000000
01100000000000000000000000
01200000000000000000000000
01300000000000000000000000
01400000000000000000000000
01500000000000000000000000
01600000000000000000000000
01700000000000000000000000
01800000000000000000000000
01900000000000000000000000
02000000000000000000000000
02100000000000000000000000
02200000000000000000000000
02300000000000000000000000
02400000000000000000000000
02500000000000000000000000
02600000000000000000000000
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٦٣ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ مديسمبر ٢٠٠٤ م

النسبة لالجمالياالجمالي العامالنسبة لالجمالياالجمالي العام          حسب قانون المعلم والمهن التعليمية .

  يحملون مؤهالت غ. تربوية  يحملون مؤهالت تربوية100.009269            8,050الجهة

االجمالياناثذكورسنة بدء التوظيف404443.63522556.37االجمالي 2.66             214االجمالي للتوجيهالمدارس9269االجمالياجمالي 
320160689269االجمالي154516.67165617.87الذكوراالجمالي العام0.57               46ذكورالمواد  34.53النسية %3201الذكورالثابتين

303غير محدد249926.96356938.50االناث 0.58               47اناثالتوجيه 65.47النسية %6068االناث
7488.074254.592004000الذكوريحملون مؤهل0.87               70ذكورالتعليم  اخرى خدماتتربويةوتعليميةقيادية واداريةالوظيفة
119612.9095010.2520035476130االناث جامعي فاكبر0.63               51اناثاالساسي 491805064088االجمالي
2232.412783.00200221118139الذكوريحملون مؤهل89.84            8241443507,232الذكور
4915.303213.4620015195146االناث دبلوم متوسط 8.78             707ذكورمدرسي513963234االناث
5586.024845.222000463379الذكور دبلوم معلمين17.88          1,439اناثالمواد المدرسون 5611371الذكور
7978.60171818.5319997590165االناث اوثانوية عامة19.11            1,538ذكورالتعليم والمعلمون147370االناث
160.171201.291998422971الذكوريحملون 44.07            3,548اناثاالساسي12521572250الذكور
150.161912.061997106172278االناثاعدادية0.34               27ذكورامناء المعامل والمكتبات16350652663االناث

430.461996246178424الذكور  يحملون 1.98             159اناث واالخصائيون االجتماعيون
540.581995360262622االناثابتدائية0.21               17ذكورالمناهج والوسائل والتدريب 

660.711994179254433الذكور   يقراء 0.12               10اناثواالدارة التربويةمتوسط االجرمتوسط االجرالكلفة بالريال مرتبات البيان
1251.351993123252375االناث  ويكتب4.86             391اجمالي االدارة المدرسية بالدوالر بالريالمن الميزانية الباب االول

2402.59199298177275الذكور   امي 1.27             102اجمالي مدير مدرسة28069832130284163.69
2102.271991120206326االناث  وغير محد0.14               11ذكورالمدارس31718767334220184.97

0.191990116292408               15اناثالثانويةمدير 33683798523634031964.34
0.55198971261332               44ذكورالمدارسمدرسة38062520734106432219.69

9269198887228315االجمالي0.40               32اناث االساسية ـ ١$ دوالر
3201198782198280ذكوراالجمالي3.59             289اجمالي وكيل مدرسةـ= ١٨٥ رياال

6068198680215295اناث0.07                6ذكورالمدارس

0198550260310ذكورفئة العمر0.17               14اناثالثانويةوكيل النسبة%

0198448199247اناثمن ١٥ الى 1.44١٩             116ذكورالمدارسمدرسةمن االجمالياالجمالياناثذكورالتخصص
2198339202241ذكورفئة العمر1.90             153اناث االساسية 317187673االجمالي العام320160689269100.00االجمالي

6198244171215اناثمن ٢٠ الى 86.85٢٤          2806983218,050اجمالي باب ١ف2554426977.52١ادارة مدرسية
238198142161203ذكورفئة العمر130692625مرتبات اساسية16053871547659.08معلم مواد
162198059248307اناثمن ٢٥ الى 13.15٢٩          1,219االجمالي  الوظائف االخرى حسب690400بدل تمثيل8080.09قرأن كريم

677197982287369ذكورفئة العمر6.68             619الذكور  القانون االداري للدولة5250بدل مظهر76661421.53تربية اسالمية
10271978102218320اناثمن ٣٠ الى 6.47٣٤             600االناث 3744900بدل تخرج1532844374.71لغة عربية

608197768164232ذكورفئة العمر20344245غالء معيشة861652512.71لغة انجليزية
1316197664177241اناثمن ٣٥ الى 12480٣٩بدل ريف721322042.20الرياضيات

519197582159241ذكورفئة العمر10199730بدل انتقال47781251.35الفيزياء
1422197481148229اناثمن ٤٠ الى 11000٤٤بدل سكن37981351.46الكيمياء
379197363120183ذكورفئة العمر114997691اجمالي ب.اخرى33671001.08االحياء

1181197250108158اناثمن ٤٥ الى 3549185534٤٩ب. اخرى مختلفة3250820.88العلوم
37119715979138ذكورفئة العمر15ذكور43806605ب. اخرى تشجيع1327400.43االجتماعيات

66019708797184اناثمن  ٥٠ الى 31٥٤اناث29163551ب. اخرى خاص72641361.47الجغرافيا
22319699147138ذكورفئة العمر22ذكور6530400ب. اخرى مخاطر76971731.87التأريخ

13087217اصغر من عام 221١٩٦٩اناثمن ٥٥ الى 70٥٩اناث5280ب. اخرى اخرى36661021.10مواد فلسفية
111ذكورفئة العمر36489352اجمالي باب١ف٤ 1216280.30اجتماع واقتصاد

69اناثمن ٦٠ الى 16841239٦٤باب ١فصل٤ ن37100.11٩مواد تربوية
49ذكورفئة العمر16841239باب ١فصل٤ ن5380.09٨تربية فنية

2اناثمن ٦٥ الى 2806873٦٩باب ١فصل٤ ن0110.01٦تربية موسيقية
24ذكورغير912210.23تربية رياضية

عبداهللا الغالبياعداد :2اناثمحدد2741724464.81مواد اخرى
2973506476.98غير محدد

. (   )   :      

       : االجمالي العام للعامين حسب قانون المعلم.          

       :  مؤشرات احصائية خاصة بالمديريات والمكاتب بالمحافظات

 عــــــــدن

اإلجمالي العام

االجمالي للمدرسين والمعلمين   عاملون بدواوين الوزارة 
 ومكاتب التربية بالمحافظات
   عاملون بمكاتب التربية 

   بمراكز المديريات
   عاملون بالمدارس

  والمؤسسات التعليمية

          :    

      االجر الشهري باب ١فصل اول
      االجر الشهري باب ١فصل اول وفصل ٤

      االجر السنوي باب ١فصل اول
     .        االجر السنوي بالريال فصل ١ وفصل ٤

     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة المعارين والمتعاقدين واالحالل واالجور االضافية
     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة توظيف بعض من لم تدخل للقاعدة  لعام ٢٠٠٣ والخصم الضريبي

   الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة)
    .الوظيفية(المادة التي يدرسونها)

لشهر ديسمبر ٢٠٠٤ م

اجمالي الوظائف التعليمية والتربوية

      :    
نصاب الموجه الواحد االجمالي مدرس لكل موجه

نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٦٤ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: عــــــــدنالمحافظة

المجموعات حسبالمجموعات حسباالجمالي
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    المعلم والمهنالقانون االداريالعامالفئةالمجموعة

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالبيان926911798090االجمالي
44815931211226762026921465086844458185254640517849269االجمالياالجمال32015982603الذكوراالجمالي العام

3331346704114461167071538118885142305114723201ذكورالعام60685815487االناث
11524751815321415314393548733650100112335403126068اناث101الذكوراالجمالي

32234463410046622600315424311471589ذكورالديوان ودواوين000االناث
191435081007811985029323240300513اناثالمحافظات000الذكوروزير

0340000000250001538370001105ذكورعاملون بمكاتب000االناثالعلياء
0200000000250007537000058اناثالمديريات101الذكورنائب
0862701044611263913071185556222500002507ذكورعاملون 000االناثوزير

04141014321414613563345683648847526600125497اناثبالمدارس56451513الذكوراالجمالي
1294221272االناث

00000000000000000000000ذكوردكنوراه303الذكورأ
10000000000000000000001اناث505االناث

0002100000139000000000025ذكورماجستير16318145الذكوربالمجموعة
000210000085000000000016اناث2051204االناثاالولى

00021000002400000000009ذكوردبلوم عالي39833365الذكورج
000000000082001100000012اناثبعد الجامعة1084211063االناث

1943815167522686310023225010111139ذكوربكالريوس19961731823الذكوراالجمالي
0414112410412181407534157211110040202117اناثلسنس (جامعي)41451723973االناث

14247154011543021111910020501ذكوردبلوم معاهد متوسطة48957432الذكورأ
0314814312814710121109200010812اناثبعد الثانوية1620631557االناثالمجموعة
117704120331801718954415011011911042ذكورثانوية ومافي79651745الذكوربالثانية

050025312511022216844231726502002102515اناثمستواها1574581516االناث

0200300003044000743280060136ذكوراساسية (اعدادية)71165646الذكورج
030050000501002313937100010206اناثومافي مستواها95151900االناث

00001000000700001519001043ذكورابتدائية35791266الذكوراالجمالي
0000000000016020111015000054اناثومافي مستواها30462242االناث

0100000000000000357005066ذكورخبرة ويقرأ22133188الذكورأ
000000000000000021220010125اناثويكتب15629127االناثالمجموعة
0000000000000000045004049ذكورامي853253الذكوربالثالثة

0000000000000000082000082اناث951481االناث
00001000000160004171440090191ذكورغير512625الذكورج

0000000000013000311040052128اناثمحدد531934االناث
2472479269الذكوراالجمالي

310310االناثالمجموعة

193193الذكورأالرابعة
213213االناث

5454الذكورب
9797االناث 

3636الذكوراالجمالي
1515االناثالمجموعة
3535الذكورأالخامسة

1313االناث
11الذكورب
22االناث 
00الذكور 

00االناثاخرى

.             .             
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٦٥ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: عــــــــدنالمحافظة
المديرياتاالجمالي

م/المنصورة /عدنم/المعال /عدنم/كريتر /عدنم/الشيخ عثمان /عدنم/دار سعد /عدنم/خور مكسر /عدنم/التواهي /عدنم/البريقة /عدنمكتب التربية م.عدن العامالتخصص
92691102947855659666152713779111225االجمالي

69750768549451011188192ادارة مدرسية
5476512544504373375952809595812معلم مواد
8110012300قرأن كريم

142191711161717151515تربية اسالمية
437484452334075564049لغة عربية 

251222024322431512126لغة انجليزية
204241622171225382327الرياضيات

12512121114101424919الفيزياء
1351810513182027816الكيمياء
100610715121913513االحياء
8210988699914العلوم

40247767124االجتماعيات
13615712121218282012الجغرافيا
17312261021162820832التأريخ

10216871312141796مواد فلسفية
28363223162اجتماع واقتصاد

10300103111مواد تربوية
8201001211تربية فنية

1000000010تربية موسيقية
211630001001تربية رياضية

446289251517495316مواد اخرى
64722109713251138915677غير محدد

الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة) المادة التي يدرسونها
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٦٦ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: عــــــــدنالمحافظة
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالمديرية
44815931211226762026921465086844458185254640517849269االجمالي العام

4314871131220011148424505247475517611102مكتب التربية م.عدن
10121203604019552788127241010001947م/البريقة /عدن
203111031213120546813172328570000855م/التواهي /عدن

300010016222222347832106290000659م/خور مكسر /عدن
401122036415192359642136500000666م/دار سعد /عدن

50410004123303239171889343712600011527م/الشيخ عثمان /عدن
60541205133563857151011933438000111377م/كريتر /عدن
70100101112331915707391317520000911م/المعال /عدن

802200041053128575996148197000101225م/المنصورة /عدن
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٦٧ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ مديسمبر ٢٠٠٤ م

النسبة لالجمالياالجمالي العامالنسبة لالجمالياالجمالي العام          حسب قانون المعلم والمهن التعليمية .

  يحملون مؤهالت غ. تربوية  يحملون مؤهالت تربوية100.0010573            9,781الجهة

االجمالياناثذكورسنة بدء التوظيف811076.70246323.30االجمالي 1.20             117االجمالي للتوجيهالمدارس10573االجمالياجمالي 
987969410573االجمالي771572.97216420.47الذكوراالجمالي العام0.01                1ذكورالمواد  93.44النسية %9879الذكورالثابتين

77279غير محدد3953.742992.83االناث 0.00              -اناثالتوجيه 6.56النسية %694االناث
238922.605635.322004000الذكوريحملون مؤهل1.18             115ذكورالتعليم  اخرى خدماتتربويةوتعليميةقيادية واداريةالوظيفة
750.71170.16200323364297االناث جامعي فاكبر0.01                1اناثاالساسي 2889781222282االجمالي
169216.001441.36200229131322الذكوريحملون مؤهل91.18            35843102558,918الذكور
230.2220.02200129919318االناث دبلوم متوسط 19.46          1,903ذكورمدرسي112116االناث
363234.359028.532000374144518الذكور دبلوم معلمين0.79               77اناثالمواد المدرسون 106128110713الذكور
2972.812322.191999985151000االناث اوثانوية عامة65.34            6,391ذكورالتعليم والمعلمون547150االناث
20.02980.93199817341214الذكوريحملون 5.59               547اناثاالساسي1327007837الذكور
00.00120.11199711991221321االناثاعدادية0.24               23ذكورامناء المعامل والمكتبات948261االناث

510.48199673836774الذكور  يحملون 0.03                3اناث واالخصائيون االجتماعيون
50.0519951415631478االناثابتدائية0.06                6ذكورالمناهج والوسائل والتدريب 

50.0519941013501063الذكور   يقراء 0.00              -اناثواالدارة التربويةمتوسط االجرمتوسط االجرالكلفة بالريال مرتبات البيان
00.00199383817855االناث  ويكتب7.30             714اجمالي االدارة المدرسية بالدوالر بالريالمن الميزانية الباب االول

4013.79199286045905الذكور   امي 4.45             435اجمالي مدير مدرسة31450932329746160.79
310.29199161119630االناث  وغير محد0.03                3ذكورالمدارس35539553533613181.69

0.0019902988306              -اناثالثانويةمدير 37741118763569581929.50
4.29198993194             420ذكورالمدارسمدرسة42647464204033622180.34

10573198852355االجمالي0.12               12اناث االساسية ـ ١$ دوالر
9879198726026ذكوراالجمالي2.85             279اجمالي وكيل مدرسةـ= ١٨٥ رياال

694198624529اناث0.02                2ذكورالمدارس

0198533134ذكورفئة العمر0.00              -اناثالثانويةوكيل النسبة%

1198411213اناثمن ١٥ الى 2.73١٩             267ذكورالمدارسمدرسةمن االجمالياالجمالياناثذكورالتخصص
8419839110ذكورفئة العمر0.10               10اناث االساسية 355395535االجمالي العام987969410573100.00االجمالي

84198211314اناثمن ٢٠ الى 92.51٢٤          3145093239,781اجمالي باب ١ف767267937.50١ادارة مدرسية
3239198114216ذكورفئة العمر125865885مرتبات اساسية5515533604857.20معلم مواد
3891980000اناثمن ٢٥ الى 7.49٢٩             792االجمالي  الوظائف االخرى حسب629200بدل تمثيل22082282.16قرأن كريم

4623197924024ذكورفئة العمر7.07             748الذكور  القانون االداري للدولة5300بدل مظهر690217116.72تربية اسالمية
152197816016اناثمن ٣٠ الى 0.42٣٤               44االناث 4698700بدل تخرج489185074.80لغة عربية

1069197712012ذكورفئة العمر20791010غالء معيشة260182782.63لغة انجليزية
31197637037اناثمن ٣٥ الى 33227249٣٩بدل ريف186111971.86الرياضيات

248197528028ذكورفئة العمر9934220بدل انتقال141150.14الفيزياء
151974808اناثمن ٤٠ الى 0٤٤بدل سكن963990.94الكيمياء
1141973606ذكورفئة العمر119357759اجمالي ب.اخرى556610.58االحياء

7197210010اناثمن ٤٥ الى 3496949676٤٩ب. اخرى مختلفة831840.79العلوم
148197112012ذكورفئة العمر1903ذكور46490759ب. اخرى تشجيع20502051.94االجتماعيات

81970606اناثمن  ٥٠ الى ٥٤!DIV/0#اناث30914384ب. اخرى خاص24802482.35الجغرافيا
1211969303ذكورفئة العمر56ذكور6981620ب. اخرى مخاطر26432672.53التأريخ

40040اصغر من عام 4١٩٦٩اناثمن ٥٥ الى 547٥٩اناث1500ب. اخرى اخرى291300.28مواد فلسفية
97ذكورفئة العمر40886212اجمالي باب١ف٤ 200200.19اجتماع واقتصاد

1اناثمن ٦٠ الى 18870559٦٤باب ١فصل٤ ن495540.51٩مواد تربوية
37ذكورفئة العمر18870559باب ١فصل٤ ن1010.01٨تربية فنية

0اناثمن ٦٥ الى 3145093٦٩باب ١فصل٤ ن0000.00٦تربية موسيقية
99ذكورغير140140.13تربية رياضية

عبداهللا الغالبياعداد :2اناثمحدد521285495.19مواد اخرى
153111641.55غير محدد

         :     . (   )   : مؤشرات احصائية خاصة بالمديريات والمكاتب بالمحافظات

       : االجمالي العام للعامين حسب قانون المعلم.          
 عمـــــــران

اإلجمالي العام

االجمالي للمدرسين والمعلمين   عاملون بدواوين الوزارة 
 ومكاتب التربية بالمحافظات
   عاملون بمكاتب التربية 

   بمراكز المديريات
   عاملون بالمدارس

  والمؤسسات التعليمية

          :    

      االجر الشهري باب ١فصل اول
      االجر الشهري باب ١فصل اول وفصل ٤

      االجر السنوي باب ١فصل اول
     .        االجر السنوي بالريال فصل ١ وفصل ٤

     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة المعارين والمتعاقدين واالحالل واالجور االضافية
     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة توظيف بعض من لم تدخل للقاعدة  لعام ٢٠٠٣ والخصم الضريبي

   الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة)
    .الوظيفية(المادة التي يدرسونها)

لشهر ديسمبر ٢٠٠٤ م

اجمالي الوظائف التعليمية والتربوية

      :    
نصاب الموجه الواحد االجمالي مدرس لكل موجه

نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٦٨ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: عمـــــــرانالمحافظة

المجموعات حسبالمجموعات حسباالجمالي
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    المعلم والمهنالقانون االداريالعامالفئةالمجموعة

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالبيان105736939880االجمالي
1276111603432227719806938111411837722293211462210573االجمالياالجمال98796519228الذكوراالجمالي العام

127611150342022671903639111111170752009121143209879ذكورالعام69442652االناث
00001001201077547030132222032694اناث000الذكوراالجمالي

1850270031016246515120197108315142151143ذكورالديوان ودواوين000االناث
000000000027940001012031129اناثالمحافظات000الذكوروزير

010017900122074194807130653110746121507ذكورعاملون بمكاتب000االناثالعلياء
00000002004400103215000067اناثالمديريات000الذكورنائب
091090326721771463506996186378340037229ذكورعاملون 000االناثوزير

000010010010464130209060001498اناثبالمدارس35728الذكوراالجمالي
000االناث

00000000000000000000000ذكوردكنوراه431الذكورأ
00000000000000000000000اناث000االناث

00100001000000000000002ذكورماجستير918الذكوربالمجموعة
00000000000000000000000اناث000االناثاالولى

00000001002000000000003ذكوردبلوم عالي22319الذكورج
00000000000000000000000اناثبعد الجامعة000االناث

09416003109174190171332027205716102947ذكوربكالريوس64111476264الذكوراالجمالي
00000001047710000000000092اناثلسنس (جامعي)1803177االناث

0010200270250175860091001511836ذكوردبلوم معاهد متوسطة17010160الذكورأ
0000000000025000000000025اناثبعد الثانوية606االناثالمجموعة
114005000262016103781281831708675474534ذكورثانوية ومافي1395421353الذكوربالثانية

0000100100504990307002011529اناثمستواها32230االناث

03003001513030010420700130100ذكوراساسية (اعدادية)4846954751الذكورج
000000010008000210000012اناثومافي مستواها1421141االناث

000000020201100013137003051ذكورابتدائية31231872936الذكوراالجمالي
00000000010400000000005اناثومافي مستواها4849475االناث

00000001000100010100105ذكورخبرة ويقرأ2287322255الذكورأ
00000000000000000000000اناثويكتب2462244االناثالمجموعة
00000000000200001440211060ذكورامي44915434الذكوربالثالثة

00000000000000000300104اناث1395134االناث
0100000202095000332114104402341ذكورغير387140247الذكورج

0000000000010004119001127اناثمحدد99297االناث
17117110573الذكوراالجمالي

2222االناثالمجموعة

108108الذكورأالرابعة
77االناث

6363الذكورب
1515االناث 

139139الذكوراالجمالي
88االناثالمجموعة
107107الذكورأالخامسة

66االناث
3232الذكورب
22االناث 
00الذكور 

00االناثاخرى

.             .             
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٦٩ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: عمـــــــرانالمحافظة
المديرياتاالجمالي

م/المدان م/عمرانم/قفلة عذر م/عمرانم/عيال سريح م/عمرانم/العشة م/عمرانم/ظليمة حبور م/عمرانم/صوير م/عمرانم/شهارة م/عمرانم/السودة م/عمرانم/السود م/عمرانم/ريدة م/عمرانم/ذيبين م/عمرانم/خمر م/عمرانم/خارف م/عمرانم/حوث م/عمرانم/حرف سفيان م/عمرانم/جبل عيال يزيد م/عمم/ثال /عمرانم/بني صريم م/عمرانم/عمران م/عمرانمكتب التربية م.عمران العامالتخصص
105731272916323356842300492478941300465401256587111272312733167661االجمالي

79369762137672658258119343119327252160747ادارة مدرسية
604849657817818551121034326156113523725314930261183223378127385معلم مواد
22844101151212781189362344813325قرأن كريم

7118654312554523436332523113496131653644تربية اسالمية
507673023154010151840211922155489851428لغة عربية

278493011103010310136141410105523134لغة انجليزية
1972429614150291431767132541329الرياضيات

1502010001200023000300الفيزياء
99633375487338271521025الكيمياء
61765532321016212013002االحياء
84664632113135175315811العلوم

205242165223618253157253342129االجتماعيات
248321557261221191515781846226012الجغرافيا
267371969235320172316791533528410التأريخ

3041104002110311010503مواد فلسفية
2022000012211101100500اجتماع واقتصاد

54139144002515102000610مواد تربوية
100000000001000000000تربية فنية

000000000000000000000تربية موسيقية
1441021111000000000200تربية رياضية

549301641818615319913143222517172مواد اخرى
1641187522511501633113164345غير محدد

0م/مسور م/عمرانالمديريات
3880االجمالي

310ادارة مدرسية
2920معلم مواد
20قرأن كريم

120تربية اسالمية
100لغة عربية

80لغة انجليزية
30الرياضيات

10الفيزياء
50الكيمياء
00االحياء
20العلوم

10االجتماعيات
70الجغرافيا
50التأريخ

20مواد فلسفية
10اجتماع واقتصاد

00مواد تربوية
00تربية فنية

00تربية موسيقية
10تربية رياضية

10مواد اخرى
40غير محدد

الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة) المادة التي يدرسونها
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٧٠ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: عمـــــــرانالمحافظة
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالمديريةم/المدان م/عمران
1276111603432227719806938111411837722293211462210573االجمالي العام

1850260031016273609120207118515145171272مكتب التربية م.عمران
1000040032138171638201100161002916م/عمران م/عمران

200002001307732170005240000323م/بني صريم م/عمران
30001700240106822101052160010356م/ثال /عمران

400009004201916658110036121002842م/جبل عيال يزيد م/عم
5030020014011292290006141000300م/حرف سفيان م/عمران

603005021903145354030116121000492م/حوث م/عمران
7000060020041392900009190000478م/خارف م/عمران
80300700431311566191202616311301941م/خمر م/عمران
9010020011087817400074141000300م/ذيبين م/عمران
100500400200121152950008150000465م/ريدة م/عمران

11000020018012982660001040000401م/السود م/عمران
1200001001404601700003120100256م/السودة م/عمران
1300001000200990408120167231000587م/شهارة م/عمران
14000000050227720004010000111م/صوير م/عمران

1501002001802391974003420000272م/ظليمة حبور م/عمران
1600004001009312490005040000312م/العشة م/عمران

170000400300272084431004680200733م/عيال سريح م/عمران
180000101500141400002130000167م/قفلة عذر م/عمران

190110140024016594570403511390000661م/المدان م/عمران
2002004001909413090000121000388م/مسور م/عمران

02100000000000000000000000
02200000000000000000000000
02300000000000000000000000
02400000000000000000000000
02500000000000000000000000
02600000000000000000000000
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٧١ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ مديسمبر ٢٠٠٤ م

النسبة لالجمالياالجمالي العامالنسبة لالجمالياالجمالي العام          حسب قانون المعلم والمهن التعليمية .

  يحملون مؤهالت غ. تربوية  يحملون مؤهالت تربوية100.0012964          12,037الجهة

االجمالياناثذكورسنة بدء التوظيف771959.54524540.46االجمالي 1.39             167االجمالي للتوجيهالمدارس12964االجمالياجمالي 
10512245212964االجمالي656950.67394330.41الذكوراالجمالي العام0.20               24ذكورالمواد  81.09النسية %10512الذكورالثابتين

52860غير محدد11508.87130210.04االناث 0.02                3اناثالتوجيه 18.91النسية %2452االناث
160112.354003.092004011الذكوريحملون مؤهل1.10             132ذكورالتعليم  اخرى خدماتتربويةوتعليميةقيادية واداريةالوظيفة
3842.961040.802003313146459االناث جامعي فاكبر0.07                8اناثاالساسي 27812037504145االجمالي
147111.355444.202002000الذكوريحملون مؤهل90.95          444702913210,948الذكور
4483.461961.51200121268280االناث دبلوم متوسط 9.09          1,094ذكورمدرسي917899االناث
331925.60190914.732000164117281الذكور دبلوم معلمين2.28             275اناثالمواد المدرسون 42296180الذكور
2982.307916.101999305142447االناث اوثانوية عامة63.34            7,624ذكورالتعليم والمعلمون58580االناث
1781.374673.6019988465149الذكوريحملون 16.24            1,955اناثاالساسي16189663504الذكور
200.15620.4819979873131300االناثاعدادية0.66               80ذكورامناء المعامل والمكتبات172042900االناث

1301.0019967752351010الذكور  يحملون 0.09               11اناث واالخصائيون االجتماعيون
150.1219958331811014االناثابتدائية0.15               18ذكورالمناهج والوسائل والتدريب 

1090.841994805103908الذكور   يقراء 0.00              -اناثواالدارة التربويةمتوسط االجرمتوسط االجرالكلفة بالريال مرتبات البيان
350.27199362853681االناث  ويكتب6.75             813اجمالي االدارة المدرسية بالدوالر بالريالمن الميزانية الباب االول

3842.96199278669855الذكور   امي 3.08             371اجمالي مدير مدرسة40350232131125168.24
990.76199167457731االناث  وغير محد0.11               13ذكورالمدارس45595723335171190.11

0.02199031868386                3اناثالثانويةمدير 48420278523734982018.91
2.85198941172483             343ذكورالمدارسمدرسة54714867934220522281.36

12964198828257339االجمالي0.10               12اناث االساسية ـ ١$ دوالر
10512198718534219ذكوراالجمالي3.67             442اجمالي وكيل مدرسةـ= ١٨٥ رياال

2452198622838266اناث0.11               13ذكورالمدارس

1198526255317ذكورفئة العمر0.03                4اناثالثانويةوكيل النسبة%

1198415669225اناثمن ١٥ الى 3.25١٩             391ذكورالمدارسمدرسةمن االجمالياالجمالياناثذكورالتخصص
13198315853211ذكورفئة العمر0.28               34اناث االساسية 455957233االجمالي العام10512245212964100.00االجمالي

44198220289291اناثمن ٢٠ الى 92.85٢٤        40350232112,037اجمالي باب ١ف890719617.41١ادارة مدرسية
1411198112642168ذكورفئة العمر167441120مرتبات اساسية63711391776259.87معلم مواد
572198018630216اناثمن ٢٥ الى 7.15٢٩             927االجمالي  الوظائف االخرى حسب515200بدل تمثيل517580.45قرأن كريم

3555197923142273ذكورفئة العمر6.02             780الذكور  القانون االداري للدولة5250بدل مظهر320273472.68تربية اسالمية
796197818641227اناثمن ٣٠ الى 1.13٣٤             147االناث 4744900بدل تخرج4381746124.72لغة عربية

2340197719746243ذكورفئة العمر26456730غالء معيشة2831494323.33لغة انجليزية
343197612459183اناثمن ٣٥ الى 37184535٣٩بدل ريف314853993.08الرياضيات

1158197510121122ذكورفئة العمر12904275بدل انتقال115331481.14الفيزياء
373197412333156اناثمن ٤٠ الى 3000٤٤بدل سكن157842411.86الكيمياء
120019738614100ذكورفئة العمر154247311اجمالي ب.اخرى156982541.96االحياء

205197287693اناثمن ٤٥ الى 4571806866٤٩ب. اخرى مختلفة98291270.98العلوم
390197156561ذكورفئة العمر46ذكور59794715ب. اخرى تشجيع300913913.02االجتماعيات

63197046955اناثمن  ٥٠ الى 92٥٤اناث39793288ب. اخرى خاص101171180.91الجغرافيا
273196969776ذكورفئة العمر58ذكور8938740ب. اخرى مخاطر114371511.16التأريخ

74478اصغر من عام 39١٩٦٩اناثمن ٥٥ الى 244٥٩اناث2500ب. اخرى اخرى315360.28مواد فلسفية
104ذكورفئة العمر52454912اجمالي باب١ف٤ 2310330.25اجتماع واقتصاد

6اناثمن ٦٠ الى 24209959٦٤باب ١فصل٤ ن121130.10٩مواد تربوية
8ذكورفئة العمر24209959باب ١فصل٤ ن0000.00٨تربية فنية

0اناثمن ٦٥ الى 4034993٦٩باب ١فصل٤ ن0000.00٦تربية موسيقية
59ذكورغير100100.08تربية رياضية

عبداهللا الغالبياعداد :10اناثمحدد277403172.45مواد اخرى
4511035544.27غير محدد

         :     . (   )   : مؤشرات احصائية خاصة بالمديريات والمكاتب بالمحافظات

       : االجمالي العام للعامين حسب قانون المعلم.          
 لحـــــــج

اإلجمالي العام

االجمالي للمدرسين والمعلمين   عاملون بدواوين الوزارة 
 ومكاتب التربية بالمحافظات
   عاملون بمكاتب التربية 

   بمراكز المديريات
   عاملون بالمدارس

  والمؤسسات التعليمية

          :    

      االجر الشهري باب ١فصل اول
      االجر الشهري باب ١فصل اول وفصل ٤

      االجر السنوي باب ١فصل اول
     .        االجر السنوي بالريال فصل ١ وفصل ٤

     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة المعارين والمتعاقدين واالحالل واالجور االضافية
     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة توظيف بعض من لم تدخل للقاعدة  لعام ٢٠٠٣ والخصم الضريبي

   الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة)
    .الوظيفية(المادة التي يدرسونها)

لشهر ديسمبر ٢٠٠٤ م

اجمالي الوظائف التعليمية والتربوية

      :    
نصاب الموجه الواحد االجمالي مدرس لكل موجه

نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٧٢ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: لحـــــــجالمحافظة

المجموعات حسبالمجموعات حسباالجمالي
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    المعلم والمهنالقانون االداريالعامالفئةالمجموعة

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالبيان1296483612128االجمالي
420172714011635517425136995791276312912550488125412964االجمالياالجمال105126919821الذكوراالجمالي العام

420172413211334313391109476241167211910439788116410512ذكورالعام24521452307االناث
0003803124342751955191102110700902452اناث000الذكوراالجمالي

355122010302206214160142229881151675ذكورالديوان ودواوين000االناث
000020000099760102790090205اناثالمحافظات000الذكوروزير

111067402416261600702713180000356ذكورعاملون بمكاتب000االناثالعلياء
00025000002354010418000098اناثالمديريات000الذكورنائب
014263801133612383862725010542786935000139481ذكورعاملون 000االناثوزير

00011031243415318251714139000002149اناثبالمدارس34622324الذكوراالجمالي
87186االناث

00000000000000000000000ذكوردكنوراه725الذكورأ
00000000000000000000000اناث000االناث

00002000012000010000107ذكورماجستير35233الذكوربالمجموعة
00000000000000000000000اناث303االناثاالولى

00000000000200000000002ذكوردبلوم عالي30418286الذكورج
00000000001000000000001اناثبعد الجامعة84183االناث

145214518443391082708130130044511992ذكوربكالريوس75831597424الذكوراالجمالي
00030002232732010011100000487اناثلسنس (جامعي)1548221526االناث

231229042195581856120810011112015ذكوردبلوم معاهد متوسطة1373431330الذكورأ
000040332916200100100000644اناثبعد الثانوية3799370االناثالمجموعة
171015101241126314479436259218323615228ذكورثانوية ومافي2339442295الذكوربالثانية

000020050150104515057200201089اناثمستواها5058497االناث

0510500360320376520019506711270645ذكوراساسية (اعدادية)3871723799الذكورج
0000200207058020271001082اناثومافي مستواها6645659االناث

0000000101031030817640050130ذكورابتدائية21911182073الذكوراالجمالي
000000000006010143000015اناثومافي مستواها71924695االناث

010000000001010348900100109ذكورخبرة ويقرأ1483621421الذكورأ
0000000000000000134000035اناثويكتب45713444االناثالمجموعة
0000000000010102313200180157ذكورامي47930449الذكوربالثالثة

0000000000000000059005064اناث1776171االناث
0000000000117001068370031227ذكورغير22926203الذكورج

0000000000025000108001035اناثمحدد85580االناث
34734712964الذكوراالجمالي

9292االناثالمجموعة

265265الذكورأالرابعة
7979االناث

8282الذكورب
1313االناث 

4545الذكوراالجمالي
66االناثالمجموعة
3434الذكورأالخامسة

00االناث
1111الذكورب
66االناث 
00الذكور 

00االناثاخرى

.             .             
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٧٣ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: لحـــــــجالمحافظة
المديرياتاالجمالي

م/ يهــر /لحجم/ المالح /لحجم/ المقاطرة /لحجم/ المفلحي /لحجم/المضاربة ورأس العام/المسيميرم/لحجم/ لبعوس / لحجم/القبيطة م/لحجم/طور الباحة م/لحجم/ الحبيلين /لحجم/ حبيل جبر /لحجم/ حالمين(حبيل الريدم/تبن م/ لحجم/ الحــد /لحجم/مدينة الحوطة م/لحجمكتب التربية/م.لحج العامالتخصص
12964880657291224835441979211712237770513534407757389545االجمالي

9612641351462641777717867334137583444ادارة مدرسية
776215026320210702412685798271462523363369281507273384معلم مواد
5811044423166234323قرأن كريم

3477336167137199827714933510تربية اسالمية
6128158101736159379525171513321115لغة عربية

4329831588131317223825131412181312لغة انجليزية
399273748689142981191014932713الرياضيات

1485585232329158043524الفيزياء
2413613469448203915463565الكيمياء
2542126190471211497623933االحياء
127121003112383043811310العلوم

3911433612921231535311216101111717االجتماعيات
1181393302269213223931الجغرافيا
15111614734910286544733التأريخ

3610107121650000111مواد فلسفية
339408134030000001اجتماع واقتصاد

132102000140000300مواد تربوية
00000000000000000تربية فنية

00000000000000000تربية موسيقية
103110000012000101تربية رياضية

31722733410409642304236مواد اخرى
5541790219681744491929281081522غير محدد

0000معلم مواد
0000قرأن كريم

0000تربية اسالمية
0000لغة عربية

0000لغة انجليزية
0000الرياضيات

0000الفيزياء
0000الكيمياء
0000االحياء
0000العلوم

0000االجتماعيات
0000الجغرافيا
0000التأريخ

0000مواد فلسفية
0000اجتماع واقتصاد

0000مواد تربوية
0000تربية فنية

0000تربية موسيقية
0000تربية رياضية

0000مواد اخرى
0000غير محدد

الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة) المادة التي يدرسونها
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٧٤ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: لحـــــــجالمحافظة
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالمديرية
420172714011635517425136995791276312912550488125412964االجمالي العام

355122210202305291170162938881241880مكتب التربية/م.لحج
10013404341551448541169890000657م/مدينة الحوطة م/لحج

2001050016015132370102100000291م/ الحــد /لحج
3062117053766517216822230153817700002248م/تبن م/ لحج

410015007114242910100090000354م/ حالمين(حبيل الريد
5000060020020303310102180000419م/ حبيل جبر /لحج
601221101330363664105172130001792م/ الحبيلين /لحج

70002901213346996711001104300001171م/طور الباحة م/لحج
803042303621873391626311035112700112237م/القبيطة م/لحج
90201801300317359903054120001770م/ لبعوس / لحج
100110301151162441800087180000513م/المسيميرم/لحج

110000200200162943305022250000534م/المضاربة ورأس العا
12001080023111273180109170000407م/ المفلحي /لحج
130001200310261265580003460000757م/ المقاطرة /لحج

140010800130172530103150150000389م/ المالح /لحج
150230700220202643801036170000545م/ يهــر /لحج
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٧٥ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ مديسمبر ٢٠٠٤ م

النسبة لالجمالياالجمالي العامالنسبة لالجمالياالجمالي العام          حسب قانون المعلم والمهن التعليمية .

  يحملون مؤهالت غ. تربوية  يحملون مؤهالت تربوية100.004163            3,583المحافظة

االجمالياناثذكورسنة بدء التوظيف197965.33218434.67االجمالي 0.59               21االجمالي للتوجيهالمدارس4163االجمالياجمالي 
37444194163االجمالي190645.78183844.15الذكوراالجمالي العام0.00              -ذكورالمواد  89.94النسية %3744الذكورالثابتين

442266غير محدد731.753468.31االناث 0.00              -اناثالتوجيه 10.06النسية %419االناث مديرية:
3588.603688.842004202الذكوريحملون مؤهل0.59               21ذكورالتعليم  اخرى خدماتتربويةوتعليميةقيادية واداريةالوظيفة
190.46220.5320039929128االناث جامعي فاكبر0.00              -اناثاالساسي 2223583236122االجمالي
55113.242686.44200232933362الذكوريحملون مؤهل92.02            77461441063,297الذكور
50.1200.00200136474438االناث دبلوم متوسط 9.10             326ذكورمدرسي54514االناث
98223.5971417.15200038551436الذكور دبلوم معلمين0.64               23اناثالمواد المدرسون 78519407الذكور
491.182927.01199922254276االناث اوثانوية عامة72.01            2,580ذكورالتعليم والمعلمون05910االناث
150.361232.9519986541106الذكوريحملون 10.27               368اناثاالساسي6221981475الذكور
00.0040.10199742539464االناثاعدادية0.70               25ذكورامناء المعامل والمكتبات030130االناث

390.94199637911390الذكور  يحملون 0.00              -اناث واالخصائيون االجتماعيون
00.00199514120161االناثابتدائية0.14                5ذكورالمناهج والوسائل والتدريب 

100.24199432016336الذكور   يقراء 0.00              -اناثواالدارة التربويةمتوسط االجرمتوسط االجرالكلفة بالريال مرتبات البيان
00.00199332614340االناث  ويكتب7.15             235اجمالي االدارة المدرسية بالدوالر بالريالمن الميزانية الباب االول

3167.5919923197326الذكور   امي 4.80             151اجمالي مدير مدرسة11392755527367148.73
280.6719911472149االناث  وغير محد0.03                1ذكورالمدارس12873813730924168.07

0.00199053255              -اناثالثانويةمدير 13671306603284001784.78
3.99198931031             143ذكورالمدارسمدرسة15448576463710922016.81

198814014اناثذكوراالجمالي4163االجمالي0.20                7اناث االساسية ـ ١$ دوالر
374441633744419198711011ذكوراالجمالي2.34               84اجمالي وكيل مدرسةـ= ١٨٤ رياال

1986606امحافظة الميالد419اناث0.00              -ذكورالمدارس

2119858210امانة العاصمة0ذكورفئة العمر0.00              -اناثالثانويةوكيل النسبة%

841984909عدن1اناثمن ١٥ الى 2.15١٩               77ذكورالمدارسمدرسةمن االجمالياالجمالياناثذكورالتخصص
442331983303تعــز139ذكورفئة العمر0.20                7اناث االساسية 128738137االجمالي العام37444194163100.00االجمالي

150221982617صنعاء103اناثمن ٢٠ الى 86.07٢٤          1139275553,583اجمالي باب ١ف267142816.75١ادارة مدرسية
2831981101لحج1281ذكورفئة العمر46656320مرتبات اساسية1977357233456.07معلم مواد
124198010111الحديدة201اناثمن ٢٥ الى 13.93٢٩             580االجمالي  الوظائف االخرى حسب163500بدل تمثيل320320.77قرأن كريم

312111979000اب1449ذكورفئة العمر13.60             566الذكور  القانون االداري للدولة1600بدل مظهر20552105.04تربية اسالمية
901978404ابين78اناثمن ٣٠ الى 0.34٣٤               14االناث 1436400بدل تخرج11731202.88لغة عربية

1821977000ذمار457ذكورفئة العمر7335981غالء معيشة712731.75لغة انجليزية
501976303حجة9اناثمن ٣٥ الى 12308854٣٩بدل ريف653681.63الرياضيات

1411975909شيوة146ذكورفئة العمر3573705بدل انتقال110110.26الفيزياء
411974303البيضاء3اناثمن ٤٠ الى 0٤٤بدل سكن535581.39الكيمياء
321973202المحوبت92ذكورفئة العمر42451195اجمالي ب.اخرى191200.48االحياء

711972303حضرموت2اناثمن ٤٥ الى 12555085157٤٩ب. اخرى مختلفة830831.99العلوم
101971101صعدة61ذكورفئة العمر!DIV/0#ذكور16476800ب. اخرى تشجيع920922.21االجتماعيات

25823111970000مارب1اناثمن  ٥٠ الى ٥٤!DIV/0#اناث10925460ب. اخرى خاص734771.85الجغرافيا
001969000المهرة49ذكورفئة العمر123ذكور2493850ب. اخرى مخاطر876932.23التأريخ

000اصغر من عام 30١٩٦٦الجوف0اناثمن ٥٥ الى ٥٩!DIV/0#اناث0ب. اخرى اخرى6170.17مواد فلسفية
110عمران22ذكورفئة العمر14810582اجمالي باب١ف٤ 225270.65اجتماع واقتصاد

140الضالع0اناثمن ٦٠ الى 6835653٦٤باب ١فصل٤ ن200200.48٩مواد تربوية
210خارج البالد3ذكورفئة العمر6835653باب ١فصل٤ ن0000.00٨تربية فنية

9823غير محدد0اناثمن ٦٥ الى 1139276٦٩باب ١فصل٤ ن0000.00٦تربية موسيقية
45ذكورغير1010.02تربية رياضية

عبداهللا الغالبياعداد :21اناثمحدد357113688.84مواد اخرى
18621884.52غير محدد

         :     . (   )   : مؤشرات احصائية خاصة بالمديريات والمكاتب بالمحافظات

       : .          
 مـــــارب

اإلجمالي العام

   عاملون بدواوين الوزارة 
 ومكاتب التربية بالمحافظات
   عاملون بمكاتب التربية 

   بمراكز المديريات
   عاملون بالمدارس

  والمؤسسات التعليمية

          :    

      االجر الشهري باب ١فصل اول
      االجر الشهري باب ١فصل اول
      االجر السنوي باب ١فصل اول
    .                االجر السنوي بالريال فصل ١

     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة المعارين والمتعاقدين والملزمين واالجور االضافية
     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة توظيف ٢٠٠٢م  والخصم الضريبي

   الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة)
    .الوظيفية(المادة التي يدرسونها)

لشهر ديسمبر ٢٠٠٤ م

اجمالي

      :    

تصميم واعداد: عبداهللا محمد الغالبي  صنعاء - ميدان التحرير شارع جمال عبدالناصر- تلفون (٠١٢٧٦٤٣٢) - فاكس (٠١٢٧٤٥٥٥)-  االدارة العامة لنظم المعلومات_ المكتب الفني_ وزارة التربية و التعليم _الجمهورية اليمنية.

mailto:moed@yemen.net.ye


تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٧٦ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: مـــــاربالمحافظة

المجموعات حسبالمجموعات حسباالجمالي
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    المعلم والمهنالقانون االداريالعامالفئةالمجموعة

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالبيان41635153648االجمالي
26502101150084349294851911526223660233094163االجمالياالجمال37445053239الذكوراالجمالي العام

26502101143077326258051911486123156233093744ذكورالعام41910409االناث
0000000707233680004154000419اناث101الذكوراالجمالي

14106001807673620004527445619301688ذكورالديوان ودواوين000االناث
0000000100440000411400055اناثالمحافظات101الذكوروزير

023014001005923930116511400106644ذكورعاملون بمكاتب000االناثالعلياء
0000000001751000001000060اناثالمديريات000الذكورنائب
101010111506516718255180382314703022412ذكورعاملون 000االناثوزير

0000000606122770000030000304اناثبالمدارس19811الذكوراالجمالي
101االناث

00000000000000000000000ذكوردكنوراه110الذكورأ
00000000000000000000000اناث000االناث

00000000000100000000001ذكورماجستير312الذكوربالمجموعة
00000000000000000000000اناث000االناثاالولى

00000000000000000000000ذكوردبلوم عالي1569الذكورج
00000000000000000000000اناثبعد الجامعة101االناث

121011011703323323100170020500725ذكوربكالريوس1384891295الذكوراالجمالي
00000002002315000000100041اناثلسنس (جامعي)61160االناث

000000080907841004008320819ذكوردبلوم معاهد متوسطة37334الذكورأ
00000000000500000000005اناثبعد الثانوية303االناثالمجموعة
0200900950563139131180222771611696ذكورثانوية ومافي16517148الذكوربالثانية

000000040703250002003000341اناثمستواها404االناث

11301009030290100244270431138ذكوراساسية (اعدادية)1182691113الذكورج
00000000000100021000004اناثومافي مستواها54153االناث

000000070205080781001039ذكورابتدائية2023911932الذكوراالجمالي
00000000000000000000000اناثومافي مستواها3491348االناث

000000000000000019000010ذكورخبرة ويقرأ1139211118الذكورأ
00000000000000000000000اناثويكتب1151114االناثالمجموعة
000000000000000109001011ذكورامي62516609الذكوربالثالثة

00000000000000000200002اناث53053االناث
01100007040470001582031477305ذكورغير25954205الذكورج

0000000100022000003000026اناثمحدد1810181االناث
111111الذكوراالجمالي

55االناثالمجموعة

3535الذكورأالرابعة
11االناث

7676الذكورب
44االناث 

206206الذكوراالجمالي
33االناثالمجموعة
122122الذكورأالخامسة

11االناث
8484الذكورب
22االناث 
00الذكور 

00االناثاخرى

.             .             
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٧٧ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: مـــــاربالمحافظة
المديرياتاالجمالي

00000م/مدغل/مأربم/مجزر /م.مأربم/مأهليه /مأربم/العبدية م/مأربم/صرواح /مأربم/رغوان م/مأربم/رحبه /م.ماربم/حريب القراميش م/مأم/حريب/.مأربم/الجوبة/مأربم/جبل مراد /مأربم/بدبده/مأربم/مديرية مأربمدينة مأربمكتب التربية/م.مارب العامالتخصص
4163743356670130131518662851245429293791349200000االجمالي

2812925261815475959422347800000ادارة مدرسية
233430723641267782944273872281844743614000000معلم مواد
32511321011003211100000قرأن كريم

21029114395342388516537400000تربية اسالمية
12091127851378625652600000لغة عربية

731641430784316304000000لغة انجليزية
681551800993012023100000الرياضيات

1111300020001201000000الفيزياء
58981311561203124200000الكيمياء
2052100422003000100000االحياء
8320811216144005504300000العلوم

9218813311576722223300000االجتماعيات
77811160142013113211400000الجغرافيا
9316817231281424317500000التأريخ

720000400010000000000مواد فلسفية
27112000711103010000000اجتماع واقتصاد

2061220110101002300000مواد تربوية
000000000000000000000تربية فنية

000000000000000000000تربية موسيقية
100100000000000000000تربية رياضية

3682375129728291547377700000مواد اخرى
18809284132856251148610400000غير محدد

00المديريات
00االجمالي

00ادارة مدرسية
00معلم مواد
00قرأن كريم

00تربية اسالمية
00لغة عربية

00لغة انجليزية
00الرياضيات

00الفيزياء
00الكيمياء
00االحياء
00العلوم

00االجتماعيات
00الجغرافيا
00التأريخ

00مواد فلسفية
00اجتماع واقتصاد

00مواد تربوية
00تربية فنية

00تربية موسيقية
00تربية رياضية

00مواد اخرى
00غير محدد

الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة) المادة التي يدرسونها
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٧٨ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: مـــــاربالمحافظة
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالمديرية
26502101150084349294851911526223660233094163االجمالي العام

14106001907714020005028446019301743مكتب التربية/م.مارب
100103011008432751004090100356مدينة مأرب

21000200170649550000108260001670م/مديرية مأرب
3000020070913850009230000130م/بدبده/مأرب

40000200120268800070140000131م/جبل مراد /مأرب
50030200290174237101085350005518م/الجوبة/مأرب
60000100220113547331811714650200662م/حريب/.مأرب

700000004011265000102000085م/حريب القراميش م/مأ
8010000050413920000170001124م/رحبه /م.مارب
90000100201540000311000054م/رغوان م/مأرب
100000000120102222600014170000292م/صرواح /مأرب
110000000201770000804000193م/العبدية م/مأرب
120000000202656000706000079م/مأهليه /مأرب

13010000030314941007290000134م/مجزر /م.مأرب
1400002004021161000704010092م/مدغل/مأرب

01500000000000000000000000
01600000000000000000000000
01700000000000000000000000
01800000000000000000000000
01900000000000000000000000
02000000000000000000000000
02100000000000000000000000
02200000000000000000000000
02300000000000000000000000
02400000000000000000000000
02500000000000000000000000
02600000000000000000000000
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٧٩ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ مديسمبر ٢٠٠٤ م

النسبة لالجمالياالجمالي العامالنسبة لالجمالياالجمالي العام          حسب قانون المعلم والمهن التعليمية .

  يحملون مؤهالت غ. تربوية  يحملون مؤهالت تربوية100.007073            6,603الجهة

االجمالياناثذكورسنة بدء التوظيف491069.42216330.58االجمالي 1.73             114االجمالي للتوجيهالمدارس7073االجمالياجمالي 
64356387073االجمالي465565.81178025.17الذكوراالجمالي العام0.00              -ذكورالمواد  90.98النسية %6435الذكورالثابتين

426غير محدد2553.613835.41االناث 0.00              -اناثالتوجيه 9.02النسية %638االناث
196927.844025.682004000الذكوريحملون مؤهل1.73             114ذكورالتعليم  اخرى خدماتتربويةوتعليميةقيادية واداريةالوظيفة
1171.65360.51200324978327االناث جامعي فاكبر0.00              -اناثاالساسي 746603181215االجمالي
86112.175317.51200217247219الذكوريحملون مؤهل90.91            17528151806,003الذكور
130.1890.13200118733220االناث دبلوم متوسط 22.87          1,510ذكورمدرسي170418االناث
181925.724516.38200051176587الذكور دبلوم معلمين1.73             114اناثالمواد المدرسون 26371263الذكور
1251.773074.3419998561451001االناث اوثانوية عامة59.14            3,905ذكورالتعليم والمعلمون06121االناث
60.08530.75199832110142الذكوريحملون 7.18               474اناثاالساسي27510612511الذكور
00.0050.07199744951500االناثاعدادية0.21               14ذكورامناء المعامل والمكتبات346792االناث

480.68199655828586الذكور  يحملون 0.03                2اناث واالخصائيون االجتماعيون
20.03199572017737االناثابتدائية0.12                8ذكورالمناهج والوسائل والتدريب 

30.0419945723575الذكور   يقراء 0.00              -اناثواالدارة التربويةمتوسط االجرمتوسط االجرالكلفة بالريال مرتبات البيان
00.00199361812630االناث  ويكتب7.00             462اجمالي االدارة المدرسية بالدوالر بالريالمن الميزانية الباب االول

2924.13199254715562الذكور   امي 4.33             286اجمالي مدير مدرسة21518393930423164.45
240.3419914697476االناث  وغير محد0.06                4ذكورالمدارس24315785134378185.83

0.0019901823185              -اناثالثانويةمدير 25822072683650791973.40
4.23198995196             279ذكورالمدارسمدرسة29178942134125402229.95

7073198846046االجمالي0.05                3اناث االساسية ـ ١$ دوالر
6435198740141ذكوراالجمالي2.67             176اجمالي وكيل مدرسةـ= ١٨٥ رياال

638198621021اناث0.00              -ذكورالمدارس

1198528432ذكورفئة العمر0.00              -اناثالثانويةوكيل النسبة%

11984505اناثمن ١٥ الى 2.59١٩             171ذكورالمدارسمدرسةمن االجمالياالجمالياناثذكورالتخصص
56198310010ذكورفئة العمر0.08                5اناث االساسية 243157851االجمالي العام64356387073100.00االجمالي

127198218119اناثمن ٢٠ الى 93.36٢٤          2151839396,603اجمالي باب ١ف491105017.08١ادارة مدرسية
240919818210ذكورفئة العمر84763290مرتبات اساسية3302449375153.03معلم مواد
3671980101اناثمن ٢٥ الى 6.64٢٩             470االجمالي  الوظائف االخرى حسب515500بدل تمثيل581590.83قرأن كريم

28611979628ذكورفئة العمر6.08             430الذكور  القانون االداري للدولة3000بدل مظهر671286999.88تربية اسالمية
1081978606اناثمن ٣٠ الى 0.57٣٤               40االناث 3298000بدل تخرج340303705.23لغة عربية

6861977404ذكورفئة العمر14088800غالء معيشة261282894.09لغة انجليزية
151976202اناثمن ٣٥ الى 24182452٣٩بدل ريف11791261.78الرياضيات

1481975202ذكورفئة العمر6679770بدل انتقال574610.86الفيزياء
51974505اناثمن ٤٠ الى 0٤٤بدل سكن523550.78الكيمياء
711973101ذكورفئة العمر81653127اجمالي ب.اخرى303330.47االحياء

21972303اناثمن ٤٥ الى 2415677053٤٩ب. اخرى مختلفة772791.12العلوم
721971202ذكورفئة العمر!DIV/0#ذكور31656685ب. اخرى تشجيع582600.85االجتماعيات

61970000اناثمن  ٥٠ الى ٥٤!DIV/0#اناث21084382ب. اخرى خاص11571221.72الجغرافيا
661969000ذكورفئة العمر34ذكور4755290ب. اخرى مخاطر303233264.61التأريخ

606اصغر من عام 3١٩٦٩اناثمن ٥٥ الى ٥٩!DIV/0#اناث0ب. اخرى اخرى540540.76مواد فلسفية
49ذكورفئة العمر27973912اجمالي باب١ف٤ 8190.13اجتماع واقتصاد

1اناثمن ٦٠ الى 12911036٦٤باب ١فصل٤ ن7180.11٩مواد تربوية
7ذكورفئة العمر12911036باب ١فصل٤ ن1010.01٨تربية فنية

0اناثمن ٦٥ الى 2151839٦٩باب ١فصل٤ ن0000.00٦تربية موسيقية
9ذكورغير150150.21تربية رياضية

عبداهللا الغالبياعداد :3اناثمحدد261262874.06مواد اخرى
157111682.38غير محدد

         :     . (   )   : مؤشرات احصائية خاصة بالمديريات والمكاتب بالمحافظات

       : االجمالي العام للعامين حسب قانون المعلم.          
 المحـــــويت

اإلجمالي العام

االجمالي للمدرسين والمعلمين   عاملون بدواوين الوزارة 
 ومكاتب التربية بالمحافظات
   عاملون بمكاتب التربية 

   بمراكز المديريات
   عاملون بالمدارس

  والمؤسسات التعليمية

          :    

      االجر الشهري باب ١فصل اول
      االجر الشهري باب ١فصل اول وفصل ٤

      االجر السنوي باب ١فصل اول
     .        االجر السنوي بالريال فصل ١ وفصل ٤

     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة المعارين والمتعاقدين واالحالل واالجور االضافية
     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة توظيف بعض من لم تدخل للقاعدة  لعام ٢٠٠٣ والخصم الضريبي

   الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة)
    .الوظيفية(المادة التي يدرسونها)

لشهر ديسمبر ٢٠٠٤ م

اجمالي الوظائف التعليمية والتربوية

      :    
نصاب الموجه الواحد االجمالي مدرس لكل موجه

نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٨٠ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: المحـــــويتالمحافظة

المجموعات حسبالمجموعات حسباالجمالي
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    المعلم والمهنالقانون االداريالعامالفئةالمجموعة

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالبيان70733396734االجمالي
441011474282017616244379673402618159757657073االجمالياالجمال64353146121الذكوراالجمالي العام

441011474279017115103905671362616652627646435ذكورالعام63825613االناث
0000000305114474002401571301638اناث000الذكوراالجمالي

431053512001212930610073154062762740ذكورالديوان ودواوين000االناث
000000010017520001045130093اناثالمحافظات000الذكوروزير

010012002201584234040178261002426ذكورعاملون بمكاتب000االناثالعلياء
00000000002338000002000164اناثالمديريات000الذكورنائب
000049232370144129733655311215125110005269ذكورعاملون 000االناثوزير

0000000205743840023092000481اناثبالمدارس20416الذكوراالجمالي
110االناث

00000000000000000000000ذكوردكنوراه101الذكورأ
00000000000000000000000اناث110االناث

00001000012100000000005ذكورماجستير202الذكوربالمجموعة
00000000000100000000001اناث000االناثاالولى

00000000001000000000001ذكوردبلوم عالي17413الذكورج
00000000000000000000000اناثبعد الجامعة000االناث

2010691483061150756910060011302002365ذكوربكالريوس4153364117الذكوراالجمالي
0000000201114270020000600152اناثلسنس (جامعي)1810181االناث

10007103502501300211100010711392ذكوردبلوم معاهد متوسطة1152113الذكورأ
0000000000022000000000022اناثبعد الثانوية000االناثالمجموعة
1300325014308101904360102039142612270ذكورثانوية ومافي1241141227الذكوربالثانية

000000010404120001007700432اناثمستواها27027االناث

0100200702035000254001059ذكوراساسية (اعدادية)2797202777الذكورج
00000000000300020000005اناثومافي مستواها1540154االناث

00002007010150005113112048ذكورابتدائية2046581988الذكوراالجمالي
00000000000100010000002اناثومافي مستواها4408432االناث

00000001000000020000003ذكورخبرة ويقرأ140451399الذكورأ
00000000000000000000000اناثويكتب1391138االناثالمجموعة
0000000000000000012000012ذكورامي4702468الذكوربالثالثة

00000000000000000100001اناث1740174االناث
000010030008100010814717202280ذكورغير17251121الذكورج

0000000000080000014000123اناثمحدد1277120االناث
82827073الذكوراالجمالي

99االناثالمجموعة

3737الذكورأالرابعة
77االناث

4545الذكورب
22االناث 

134134الذكوراالجمالي
77االناثالمجموعة
9494الذكورأالخامسة

44االناث
4040الذكورب
33االناث 
00الذكور 

00االناثاخرى

.             .             
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٨١ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: المحـــــويتالمحافظة
المديرياتاالجمالي

م/ملحان المحويتم/الطويلة م/المحويتم/شبام كوكبان م/المحم/الرجم /م.المحويتم/الخبت م.المحويتم/حفاش /المحويتم/بني سعد/المحويتم/مديرية المحويت م/امدينة المحويتمكتب التربية/م.المحو العامالتخصص
70738334436744237071133975723625537االجمالي

50149225841648759383350ادارة مدرسية
3751324195375264390653539329336346معلم مواد
5932135197748قرأن كريم

6998754622842881251028328تربية اسالمية
37020373119363844765217لغة عربية

28920453117295134182420لغة انجليزية
1266111161934161148الرياضيات

610138310814122الفيزياء
55405710155612الكيمياء
334160535612االحياء
791145389147711العلوم

6020418312417االجتماعيات
122136549191916229الجغرافيا
32646174010214252463319التأريخ

54114366104433مواد فلسفية
90102100140اجتماع واقتصاد

81200011210مواد تربوية
10010000000تربية فنية

00000000000تربية موسيقية
151101154101تربية رياضية

28722811336891081مواد اخرى
1683172553712223863غير محدد

0000المديريات
0000االجمالي

0000ادارة مدرسية
0000معلم مواد
0000قرأن كريم

0000تربية اسالمية
0000لغة عربية

0000لغة انجليزية
0000الرياضيات

0000الفيزياء
0000الكيمياء
0000االحياء
0000العلوم

0000االجتماعيات
0000الجغرافيا
0000التأريخ

0000مواد فلسفية
0000اجتماع واقتصاد

0000مواد تربوية
0000تربية فنية

0000تربية موسيقية
0000تربية رياضية

0000مواد اخرى
0000غير محدد

الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة) المادة التي يدرسونها
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٨٢ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: المحـــــويتالمحافظة
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالمديرية
441011474282017616244379673402618159757657073االجمالي العام

431053522101214635810073194575762833مكتب التربية/م.المحو
10000300801017421412153190003443مدينة المحويت

200006003002616541501043240000674م/مديرية المحويت م/ا
300005003206832880002151000423م/بني سعد/المحويت
400002004501915643900034345000707م/حفاش /المحويت
50100121245036270742210351300001133م/الخبت م.المحويت
600007103502222565201173192000975م/الرجم /م.المحويت

700008001501917945002171374000723م/شبام كوكبان م/المح
800009001801314642410002102000625م/الطويلة م/المحويت
9000090033013803971002110000537م/ملحان المحويت

01000000000000000000000000
01100000000000000000000000
01200000000000000000000000
01300000000000000000000000
01400000000000000000000000
01500000000000000000000000
01600000000000000000000000
01700000000000000000000000
01800000000000000000000000
01900000000000000000000000
02000000000000000000000000
02100000000000000000000000
02200000000000000000000000
02300000000000000000000000
02400000000000000000000000
02500000000000000000000000
02600000000000000000000000
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٨٣ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ مديسمبر ٢٠٠٤ م

النسبة لالجمالياالجمالي العامالنسبة لالجمالياالجمالي العام          حسب قانون المعلم والمهن التعليمية .

  يحملون مؤهالت غ. تربوية  يحملون مؤهالت تربوية100.001289            1,143الجهة

االجمالياناثذكورسنة بدء التوظيف62148.1866851.82االجمالي 2.89               33االجمالي للتوجيهالمدارس1289االجمالياجمالي 
10032861289االجمالي51840.1948537.63الذكوراالجمالي العام0.44                5ذكورالمواد  77.81النسية %1003الذكورالثابتين

17118غير محدد1037.9918314.20االناث 0.00              -اناثالتوجيه 22.19النسية %286االناث
20916.21473.652004000الذكوريحملون مؤهل2.36               27ذكورالتعليم  اخرى خدماتتربويةوتعليميةقيادية واداريةالوظيفة
372.8740.31200390999االناث جامعي فاكبر0.09                1اناثاالساسي 7511433437االجمالي
16012.41685.282002722193الذكوريحملون مؤهل91.43            37959191,045الذكور
403.10272.092001721688االناث دبلوم متوسط 17.76             203ذكورمدرسي71604االناث
14611.3329122.582000333063الذكور دبلوم معلمين3.06               35اناثالمواد المدرسون 24139121الذكور
262.021289.931999394079االناث اوثانوية عامة51.53               589ذكورالتعليم والمعلمون11000االناث
30.23171.32199823831الذكوريحملون 19.07               218اناثاالساسي564688الذكور
00.00120.9319979044134االناثاعدادية0.87               10ذكورامناء المعامل والمكتبات123755االناث

171.32199610925134الذكور  يحملون 0.00              -اناث واالخصائيون االجتماعيون
50.39199546551االناثابتدائية1.75               20ذكورالمناهج والوسائل والتدريب 

201.55199412416الذكور   يقراء 0.09                1اناثواالدارة التربويةمتوسط االجرمتوسط االجرالكلفة بالريال مرتبات البيان
50.39199356359االناث  ويكتب2.97               34اجمالي االدارة المدرسية بالدوالر بالريالمن الميزانية الباب االول

251.941992591372الذكور   امي 2.71               31اجمالي مدير مدرسة3798482529468159.29
20.161991191231االناث  وغير محد0.00              -ذكورالمدارس4292285233299180.00

0.091990112                1اناثالثانويةمدير 4558179003536211911.47
2.10198920323               24ذكورالمدارسمدرسة5150742273995922159.96

128919888513االجمالي0.52                6اناث االساسية ـ ١$ دوالر
1003198714519ذكوراالجمالي0.26                3اجمالي وكيل مدرسةـ= ١٨٥ رياال

2861986459اناث0.09                1ذكورالمدارس

1198543346ذكورفئة العمر0.00              -اناثالثانويةوكيل النسبة%

01984448اناثمن ١٥ الى 0.09١٩                1ذكورالمدارسمدرسةمن االجمالياالجمالياناثذكورالتخصص
37198356965ذكورفئة العمر0.09                1اناث االساسية 42922852االجمالي العام10032861289100.00االجمالي

35198227431اناثمن ٢٠ الى 88.67٢٤          379848251,143اجمالي باب ١ف409493.80١ادارة مدرسية
2851981325ذكورفئة العمر15858920مرتبات اساسية51121472556.25معلم مواد
126198025025اناثمن ٢٥ الى 11.33٢٩             146االجمالي  الوظائف االخرى حسب86550بدل تمثيل5050.39قرأن كريم

285197911415ذكورفئة العمر9.54             123الذكور  القانون االداري للدولة0بدل مظهر418493.80تربية اسالمية
6219788513اناثمن ٣٠ الى 1.78٣٤               23االناث 441200بدل تخرج775826.36لغة عربية

13019778210ذكورفئة العمر2487775غالء معيشة316372.87لغة انجليزية
321976527اناثمن ٣٥ الى 3638240٣٩بدل ريف342362.79الرياضيات

1331975909ذكورفئة العمر1240380بدل انتقال6060.47الفيزياء
161974303اناثمن ٤٠ الى 0٤٤بدل سكن165211.63الكيمياء
691973112ذكورفئة العمر14231760اجمالي ب.اخرى183211.63االحياء

111972606اناثمن ٤٥ الى 416785032٤٩ب. اخرى مختلفة9090.70العلوم
281971202ذكورفئة العمر41ذكور5552105ب. اخرى تشجيع7180.62االجتماعيات

11970606اناثمن  ٥٠ الى ٥٤!DIV/0#اناث3678845ب. اخرى خاص333362.79الجغرافيا
131969101ذكورفئة العمر22ذكور832960ب. اخرى مخاطر236292.25التأريخ

101اصغر من عام 1١٩٦٩اناثمن ٥٥ الى 218٥٩اناث0ب. اخرى اخرى6170.54مواد فلسفية
1ذكورفئة العمر4938027اجمالي باب١ف٤ 4040.31اجتماع واقتصاد

0اناثمن ٦٠ الى 2279090٦٤باب ١فصل٤ ن1010.08٩مواد تربوية
0ذكورفئة العمر2279090باب ١فصل٤ ن0000.00٨تربية فنية

0اناثمن ٦٥ الى 379848٦٩باب ١فصل٤ ن0000.00٦تربية موسيقية
21ذكورغير0000.00تربية رياضية

عبداهللا الغالبياعداد :2اناثمحدد1281814611.33مواد اخرى
135181.40غير محدد

         :     . (   )   : مؤشرات احصائية خاصة بالمديريات والمكاتب بالمحافظات

       : االجمالي العام للعامين حسب قانون المعلم.          
 المهـــــــرة

اإلجمالي العام

االجمالي للمدرسين والمعلمين   عاملون بدواوين الوزارة 
 ومكاتب التربية بالمحافظات
   عاملون بمكاتب التربية 

   بمراكز المديريات
   عاملون بالمدارس

  والمؤسسات التعليمية

          :    

      االجر الشهري باب ١فصل اول
      االجر الشهري باب ١فصل اول وفصل ٤

      االجر السنوي باب ١فصل اول
     .        االجر السنوي بالريال فصل ١ وفصل ٤

     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة المعارين والمتعاقدين واالحالل واالجور االضافية
     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة توظيف بعض من لم تدخل للقاعدة  لعام ٢٠٠٣ والخصم الضريبي

   الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة)
    .الوظيفية(المادة التي يدرسونها)

لشهر ديسمبر ٢٠٠٤ م

اجمالي الوظائف التعليمية والتربوية

      :    
نصاب الموجه الواحد االجمالي مدرس لكل موجه

نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٨٤ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: المهـــــــرةالمحافظة

المجموعات حسبالمجموعات حسباالجمالي
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    المعلم والمهنالقانون االداريالعامالفئةالمجموعة

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالبيان12891221167االجمالي
326205281130122388078201333341090181289االجمالياالجمال1003107896الذكوراالجمالي العام

32619527102411203589820132429790121003ذكورالعام28615271االناث
0010101601352180000953006286اناث000الذكوراالجمالي

31664910200155710010896904160ذكورالديوان ودواوين000االناث
001000010068000070300127اناثالمحافظات000الذكوروزير

01013115001005454100311120001176ذكورعاملون بمكاتب000االناثالعلياء
000000010063000010000011اناثالمديريات000الذكورنائب
000030021111344786200581007667ذكورعاملون 000االناثوزير

0000101401232070000150005248اناثبالمدارس22616الذكوراالجمالي
202االناث

00000000000000000000000ذكوردكنوراه000الذكورأ
00000000000000000000000اناث000االناث

00000000000000000000000ذكورماجستير404الذكوربالمجموعة
00000000000000000000000اناث000االناثاالولى

00000000000000000000000ذكوردبلوم عالي18612الذكورج
00000000000000000000000اناثبعد الجامعة202االناث

1203200410201310003002303256ذكوربكالريوس59845553الذكوراالجمالي
0000000000354000000000241اناثلسنس (جامعي)1354131االناث

0852100060121793106201002228ذكوردبلوم معاهد متوسطة12213109الذكورأ
0000101201058000000200267اناثبعد الثانوية17017االناثالمجموعة
1141301310140003564104503503437ذكورثانوية ومافي14219123الذكوربالثانية

001000030001450000301001154اناثمستواها29128االناث

021020000008000050010120ذكوراساسية (اعدادية)33413321الذكورج
000000010007000030000112اناثومافي مستواها89386االناث

100000000000100048100217ذكورابتدائية34619327الذكوراالجمالي
00000000000200003000005اناثومافي مستواها1446138االناث

0000000000000000515000020ذكورخبرة ويقرأ17512163الذكورأ
00000000000000000500005اناثويكتب70367االناثالمجموعة
00000000000000001200003ذكورامي66462الذكوربالثالثة

00000000000000000000000اناث50248االناث
0000000000015000024000122ذكورغير1053102الذكورج

00000000000200000000002اناثمحدد24123االناث
23231289الذكوراالجمالي

55االناثالمجموعة

2020الذكورأالرابعة
33االناث

33الذكورب
22االناث 

1414الذكوراالجمالي
00االناثالمجموعة
77الذكورأالخامسة

00االناث
77الذكورب
00االناث 
00الذكور 

00االناثاخرى

.             .             
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٨٥ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: المهـــــــرةالمحافظة
المديرياتاالجمالي

منعــر /المهرةالمسيلة /المهرةقـشن /المهرةشحــن /المهرةسيحــوت /المهرةحــوف /المهرةحصــوين /المهرةحـــات /المهرةالغيظـة /المهرةمكتب التربية/م.المهر العامالتخصص
128918835228113151193231089043االجمالي

49516075100420ادارة مدرسية
7257221413429512815477128معلم مواد
50002120000قرأن كريم

4941838521323تربية اسالمية
827163146721854لغة عربية

3721118340512لغة انجليزية
3628110350430الرياضيات

61110120000الفيزياء
2111002120212الكيمياء
212602521210االحياء
90212211000العلوم

80302000111االجتماعيات
3631613332410الجغرافيا
295732230511التأريخ

70201020200مواد فلسفية
40000300001اجتماع واقتصاد

10000100000مواد تربوية
00000000000تربية فنية

00000000000تربية موسيقية
00000000000تربية رياضية

146831617111611100مواد اخرى
181601440011غير محدد

المديريات
االجمالي

ادارة مدرسية
معلم مواد
قرأن كريم

تربية اسالمية
لغة عربية

لغة انجليزية
الرياضيات

الفيزياء
الكيمياء
االحياء
العلوم

االجتماعيات
الجغرافيا
التأريخ

مواد فلسفية
اجتماع واقتصاد

مواد تربوية
تربية فنية

تربية موسيقية
تربية رياضية

مواد اخرى
غير محدد

الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة) المادة التي يدرسونها
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٨٦ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية: المهـــــــرةالمحافظة
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالمديرية
326205281130122388078201333341090181289االجمالي العام

3167410103002165100101599905188مكتب التربية/م.المهر
10040301912822300100390007352الغيظـة /المهرة
201000000001116000000000028حـــات /المهرة

3010010050023741000430001113حصــوين /المهرة
4024030030032951101431001151حــوف /المهرة

50221700500261304002370004193سيحــوت /المهرة
60000000000418000010000023شحــن /المهرة
7043030040028620000220000108قـشن /المهرة

80000100100878100001000090المسيلة /المهرة
90000000000339000010000043منعــر /المهرة

01000000000000000000000000
01100000000000000000000000
01200000000000000000000000
01300000000000000000000000
01400000000000000000000000
01500000000000000000000000
01600000000000000000000000
01700000000000000000000000
01800000000000000000000000
01900000000000000000000000
02000000000000000000000000
02100000000000000000000000
02200000000000000000000000
02300000000000000000000000
02400000000000000000000000
02500000000000000000000000
02600000000000000000000000
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٨٧ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ مديسمبر ٢٠٠٤ م

النسبة لالجمالياالجمالي العامالنسبة لالجمالياالجمالي العام          حسب قانون المعلم والمهن التعليمية .

  يحملون مؤهالت غ. تربوية  يحملون مؤهالت تربوية100.004824            4,471الجهة

االجمالياناثذكورسنة بدء التوظيف256153.09226346.91االجمالي 1.36               61االجمالي للتوجيهالمدارس4824االجمالياجمالي 
44134114824االجمالي242250.21199141.27الذكوراالجمالي العام0.60               27ذكورالمواد  91.48النسية %4413الذكورالثابتين

000غير محدد1392.882725.64االناث 0.00              -اناثالتوجيه 8.52النسية %411االناث
109622.722595.372004711485الذكوريحملون مؤهل0.76               34ذكورالتعليم  اخرى خدماتتربويةوتعليميةقيادية واداريةالوظيفة
370.7740.08200315834192االناث جامعي فاكبر0.00              -اناثاالساسي 202447112625االجمالي
67013.893407.05200212927156الذكوريحملون مؤهل90.79            165313214,059الذكور
420.87390.81200112014134االناث دبلوم متوسط 22.90          1,024ذكورمدرسي2631االناث
64413.3591518.97200013226158الذكور دبلوم معلمين0.87               39اناثالمواد المدرسون 21228181الذكور
601.241653.42199913948187االناث اوثانوية عامة59.79            2,673ذكورالتعليم والمعلمون41930االناث
120.252635.45199835338الذكوريحملون 7.22               323اناثاالساسي1533813751الذكور
00.00280.58199734249391االناثاعدادية1.21               54ذكورامناء المعامل والمكتبات6352141االناث

1052.18199634939388الذكور  يحملون 0.02                1اناث واالخصائيون االجتماعيون
100.21199533123354االناثابتدائية0.09                4ذكورالمناهج والوسائل والتدريب 

130.2719941771178الذكور   يقراء 0.00              -اناثواالدارة التربويةمتوسط االجرمتوسط االجرالكلفة بالريال مرتبات البيان
20.0419931835188االناث  ويكتب6.53             292اجمالي االدارة المدرسية بالدوالر بالريالمن الميزانية الباب االول

961.99199216119180الذكور   امي 3.13             140اجمالي مدير مدرسة15697756932541175.90
240.5019911423145االناث  وغير محد0.18                8ذكورالمدارس17738465336771198.76

0.0219901343137                1اناثالثانويةمدير 18837308283904912110.76
2.86198911512127             128ذكورالمدارسمدرسة21286158364412552385.16

4824198810514119االجمالي0.07                3اناث االساسية ـ ١$ دوالر
4413198784690ذكوراالجمالي3.40             152اجمالي وكيل مدرسةـ= ١٨٥ رياال

41119861769185اناث0.22               10ذكورالمدارس

219851766182ذكورفئة العمر0.00              -اناثالثانويةوكيل النسبة%

1198440444اناثمن ١٥ الى 2.95١٩             132ذكورالمدارسمدرسةمن االجمالياالجمالياناثذكورالتخصص
19198386490ذكورفئة العمر0.22               10اناث االساسية 177384653االجمالي العام44134114824100.00االجمالي

32198265267اناثمن ٢٠ الى 92.68٢٤          1569775694,471اجمالي باب ١ف380163968.21١ادارة مدرسية
615198150252ذكورفئة العمر65097690مرتبات اساسية2188285247351.26معلم مواد
149198073679اناثمن ٢٥ الى 7.32٢٩             353االجمالي  الوظائف االخرى حسب326600بدل تمثيل421430.89قرأن كريم

1278197978280ذكورفئة العمر6.61             319الذكور  القانون االداري للدولة750بدل مظهر260132735.66تربية اسالمية
8919781163119اناثمن ٣٠ الى 0.70٣٤               34االناث 1948600بدل تخرج350213717.69لغة عربية

79819771395144ذكورفئة العمر10099650غالء معيشة17461803.73لغة انجليزية
5919761467153اناثمن ٣٥ الى 15419909٣٩بدل ريف170251954.04الرياضيات

564197575883ذكورفئة العمر5029995بدل انتقال530531.10الفيزياء
31197462567اناثمن ٤٠ الى 0٤٤بدل سكن851861.78الكيمياء
631197364367ذكورفئة العمر59054375اجمالي ب.اخرى663691.43االحياء

33197237239اناثمن ٤٥ الى 1767549567٤٩ب. اخرى مختلفة574611.26العلوم
377197147148ذكورفئة العمر38ذكور22784325ب. اخرى تشجيع611621.29االجتماعيات

9197028028اناثمن  ٥٠ الى ٥٤!DIV/0#اناث15175235ب. اخرى خاص17521773.67الجغرافيا
102196934236ذكورفئة العمر79ذكور3419320ب. اخرى مخاطر904941.95التأريخ

14014اصغر من عام 6١٩٦٩اناثمن ٥٥ الى ٥٩!DIV/0#اناث0ب. اخرى اخرى200200.41مواد فلسفية
23ذكورفئة العمر20407084اجمالي باب١ف٤ 210210.44اجتماع واقتصاد

2اناثمن ٦٠ الى 9418654٦٤باب ١فصل٤ ن0000.00٩مواد تربوية
2ذكورفئة العمر9418654باب ١فصل٤ ن3030.06٨تربية فنية

0اناثمن ٦٥ الى 1569776٦٩باب ١فصل٤ ن0000.00٦تربية موسيقية
2ذكورغير2020.04تربية رياضية

عبداهللا الغالبياعداد :0اناثمحدد97131102.28مواد اخرى
119161352.80غير محدد

         :     . (   )   : مؤشرات احصائية خاصة بالمديريات والمكاتب بالمحافظات

       : االجمالي العام للعامين حسب قانون المعلم.          
حضرموت سيئون

اإلجمالي العام

االجمالي للمدرسين والمعلمين   عاملون بدواوين الوزارة 
 ومكاتب التربية بالمحافظات
   عاملون بمكاتب التربية 

   بمراكز المديريات
   عاملون بالمدارس

.       

  والمؤسسات التعليمية

          :    

      االجر الشهري باب ١فصل اول
      االجر الشهري باب ١فصل اول وفصل ٤

نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه

    .الوظيفية(المادة التي يدرسونها)

لشهر ديسمبر ٢٠٠٤ م

اجمالي الوظائف التعليمية والتربوية

      :    
نصاب الموجه الواحد االجمالي مدرس لكل موجه

نصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه

     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة المعارين والمتعاقدين واالحالل واالجور االضافية
     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة توظيف بعض من لم تدخل للقاعدة  لعام ٢٠٠٣ والخصم الضريبي

   الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة)

      االجر السنوي باب ١فصل اول
      االجر السنوي بالريال فصل ١ وفصل ٤

نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
نصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٨٨ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية:حضرموت سيئونالمحافظة

المجموعات حسبالمجموعات حسباالجمالي
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    المعلم والمهنالقانون االداريالعامالفئةالمجموعة

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالبيان48243464478االجمالي
064273409131101421063299610450571391261212014824االجمالياالجمال44133134100الذكوراالجمالي العام

064273408128101321024267310440541301061112004413ذكورالعام41133378االناث
000000130103932301039201001411اناث110الذكوراالجمالي

0018120000162500051113111000103ذكورالديوان ودواوين000االناث
000000000015000023100012اناثالمحافظات110الذكوروزير

0125120040591108010911180100268ذكورعاملون بمكاتب000االناثالعلياء
0000000000118000043000026اناثالمديريات000الذكورنائب
05114100812410126927254010430401087501004042ذكورعاملون 000االناثوزير

000000130103730001033140001373اناثبالمدارس5149505الذكوراالجمالي
11011االناث

00000000000000000000000ذكوردكنوراه202الذكورأ
00000000000000000000000اناث000االناث

00000000003100000000004ذكورماجستير1040104الذكوربالمجموعة
00000000001000000000001اناث000االناثاالولى

00000000006100000000007ذكوردبلوم عالي4089399الذكورج
00000000000100000000001اناثبعد الجامعة11011االناث

001175041142499227210050062001344ذكوربكالريوس32321363096الذكوراالجمالي
0000001000380000000000039اناثلسنس (جامعي)2154211االناث

02110701341412288152010011001010ذكوردبلوم معاهد متوسطة58724563الذكورأ
0000000003078000000000081اناثبعد الثانوية27027االناثالمجموعة
02201703664551133942401124124001559ذكورثانوية ومافي1114661048الذكوربالثانية

000000020602140100001001225اناثمستواها58157االناث

0100400171120165090173691300275ذكوراساسية (اعدادية)1531461485الذكورج
0000000101024000011000028اناثومافي مستواها1303127االناث

010010000007070746341100105ذكورابتدائية56061499الذكوراالجمالي
000000000006000031000010اناثومافي مستواها1582156االناث

000000000000020047000013ذكورخبرة ويقرأ37324349الذكورأ
00000000000000000200002اناثويكتب67067االناثالمجموعة
00000000000000000300003ذكورامي13720117الذكوربالثالثة

00000000000000010300004اناث49148االناث
000000000007000132052010093ذكورغير501733الذكورج

0000000000000002513000020اناثمحدد42141االناث
72724824الذكوراالجمالي

1818االناثالمجموعة

5858الذكورأالرابعة
1313االناث

1414الذكورب
55االناث 

3434الذكوراالجمالي
99االناثالمجموعة
1212الذكورأالخامسة

00االناث
2222الذكورب
99االناث 
00الذكور 

00االناثاخرى

.             .             
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٨٩ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية:حضرموت سيئونالمحافظة
المديرياتاالجمالي

00000م/قف العوامر /الواديم/القطن م/الوادي والم/العبر م/الوادي والم/شبام م/الوادي والصم/السوم م/الوادي والم/ساه م/الوادي والصحم/رمخ ومتوخ م/الواديم/رماه /الوادي والصحم/رخية م/الوادي والصم/حوره ووادي العين مم/حجر الصعير م/الوادم/ثمود م/الوادي والصم/تريم م/الوادي والصم/سيئون م/الوادي والم. تربية الوادي والص العامالتخصص
4824115129611532294021112822659348246793700000االجمالي

396411593003650023750459000000ادارة مدرسية
2473345695717224450611355327824498100000معلم مواد
43091300300011907000000قرأن كريم

273084771114105032428115100000تربية اسالمية
3712139952120107014730242000000لغة عربية

18046142101351012411323000000لغة انجليزية
19508935101172013410023000000الرياضيات

531102400200030319000000الفيزياء
86020221174000010219000000الكيمياء
6921312017601425016000000االحياء
611341101211001314100000العلوم

622191901001051805100000االجتماعيات
1773405310165109310332100000الجغرافيا
9412921118330625112100000التأريخ

2012800101000304000000مواد فلسفية
2105600200011402000000اجتماع واقتصاد

000000000000000000000مواد تربوية
300300000000000000000تربية فنية

000000000000000000000تربية موسيقية
202000000000000000000تربية رياضية

1105761170140063545100000مواد اخرى
1353503700151001010018000000غير محدد

0المديريات
0االجمالي

0ادارة مدرسية
0معلم مواد
0قرأن كريم

0تربية اسالمية
0لغة عربية

0لغة انجليزية
0الرياضيات

0الفيزياء
0الكيمياء
0االحياء
0العلوم

0االجتماعيات
0الجغرافيا
0التأريخ

0مواد فلسفية
0اجتماع واقتصاد

0مواد تربوية
0تربية فنية

0تربية موسيقية
0تربية رياضية

0مواد اخرى

الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة) المادة التي يدرسونها
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٩٠ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية:حضرموت سيئونالمحافظة
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالمديرية
064273409131101421063299610450571391261212014824االجمالي العام

0018120000182900051316121000115م. تربية الوادي والص
1020760622147287809415015423200011296م/سيئون م/الوادي وال
2000630032632287702315012223201001153م/تريم م/الوادي والص
3010000000069000123000022م/ثمود م/الوادي والص
400000000003600000000009م/حجر الصعير م/الواد
5000010018197327701021460000402م/حوره ووادي العين م
6000010040144520003330000111م/رخية م/الوادي والص
700000000001414000000000028م/رماه /الوادي والصح
800000000000200000000002م/رمخ ومتوخ م/الوادي
900100009011481831202260000265م/ساه م/الوادي والصح
1000000005022061000140000093م/السوم م/الوادي وال

1100014011621998306120515120000482م/شبام م/الوادي والص
1200201003001226000110000046م/العبر م/الوادي وال
1303056022202016251511001021150100793م/القطن م/الوادي وال
1400000000001500000100007م/قف العوامر /الوادي

01500000000000000000000000
01600000000000000000000000
01700000000000000000000000
01800000000000000000000000
01900000000000000000000000
02000000000000000000000000
02100000000000000000000000
02200000000000000000000000
02300000000000000000000000
02400000000000000000000000
02500000000000000000000000
02600000000000000000000000
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٩١ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ م         :     . (   )   : ديسمبر ٢٠٠٤ ممؤشرات احصائية خاصة بالمديريات والمكاتب بالمحافظات

النسبة لالجمالياالجمالي العامالنسبة لالجمالياالجمالي العام          حسب قانون المعلم والمهن التعليمية .

          .  يحملون مؤهالت غ. تربوية  يحملون مؤهالت تربوية100.003928            3,685االجمالي العام للعامين حسب قانون المعلم       : الجهة
االجمالياناثذكورسنة بدء التوظيف315580.3277319.68االجمالي 1.68               62االجمالي للتوجيهالمدارس3928االجمالياجمالي ريمـــــــه

37611673928االجمالي308978.6467217.11الذكوراالجمالي العام0.05                2ذكورالمواد  95.75النسية %3761الذكورالثابتين
112غير محدد661.681012.57االناث 0.00              -اناثالتوجيه 4.25النسية %167االناث

64816.501453.692004101الذكوريحملون مؤهل1.63               60ذكورالتعليم  اخرى خدماتتربويةوتعليميةقيادية واداريةالوظيفةاإلجمالي العام
110.2840.10200313110141االناث جامعي فاكبر0.00              -اناثاالساسي 13636859413االجمالي

3559.04481.222002909الذكوريحملون مؤهل89.28            3,290االجمالي للمدرسين والمعلمين0000الذكور   عاملون بدواوين الوزارة 
30.0800.002001261137االناث دبلوم متوسط 11.94             440ذكورمدرسي0000االناث ومكاتب التربية بالمحافظات
208653.111894.81200013114145الذكور دبلوم معلمين0.27               10اناثالمواد المدرسون 811014285الذكور   عاملون بمكاتب التربية 

521.32822.09199924143284االناث اوثانوية عامة73.27            2,700ذكورالتعليم والمعلمون53810االناث   بمراكز المديريات
00.00310.791998302555الذكوريحملون 3.80               140اناثاالساسي492513647الذكور   عاملون بالمدارس

00.0000.00199720013213االناثاعدادية0.05                2ذكورامناء المعامل والمكتبات112011االناث  والمؤسسات التعليمية
280.7119961920192الذكور  يحملون 0.00              -اناث واالخصائيون االجتماعيون

          :     20.0519954405445االناثابتدائية0.03                1ذكورالمناهج والوسائل والتدريب

30.08199472022742الذكور   يقراء 0.00              -اناثواالدارة التربويةمتوسط االجرمتوسط االجرالكلفة بالريال مرتبات البيان
00.0019935236529االناث  ويكتب8.96             330اجمالي االدارة المدرسية بالدوالر بالريالمن الميزانية الباب االول

2285.8019924188426الذكور   امي 6.11             225اجمالي مدير مدرسة11713853729821161.20      االجر الشهري باب ١فصل اول
130.3319912153218االناث  وغير محد0.03                1ذكورالمدارس13236654733698182.15      االجر الشهري باب ١فصل اول وفصل ٤

0.0019901684172              -اناثالثانويةمدير 14056624443578571934.36      االجر السنوي باب ١فصل اول
5.92.       19891091110             218ذكورالمدارسمدرسة15883985624043782185.83      االجر السنوي بالريال فصل ١ وفصل ٤

3928198866066االجمالي0.16                6اناث االساسية ـ ١$ دوالر     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة المعارين والمتعاقدين واالحالل واالجور االضافية
3761198739039ذكوراالجمالي2.85             105اجمالي وكيل مدرسةـ= ١٨٥ رياال     ـ * لم يدخل في االعتبار كلفة توظيف بعض من لم تدخل للقاعدة  لعام ٢٠٠٣ والخصم الضريبي

167198622022اناث0.03                1ذكورالمدارس   الموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة)

0198525025ذكورفئة العمر0.00              -اناثالثانويةوكيل     .النسبة%الوظيفية(المادة التي يدرسونها)

01984606اناثمن ١٥ الى 2.77١٩             102ذكورالمدارسمدرسةلشهر ديسمبر ٢٠٠٤ ممن االجمالياالجمالياناثذكورالتخصص
151983808ذكورفئة العمر0.05                2اناث االساسية 132366547االجمالي العام37611673928100.00االجمالي

131982718اناثمن ٢٠ الى 93.81٢٤          3,685اجمالي الوظائف التعليمية والتربوية117138537اجمالي باب ١ف33683448.76١ادارة مدرسية
10041981606ذكورفئة العمر47119970مرتبات اساسية2319135245462.47معلم مواد
961980000اناثمن ٢٥ الى 6.19٢٩             243االجمالي  الوظائف االخرى حسب173580بدل تمثيل541551.40قرأن كريم

19041979505ذكورفئة العمر5.96             234الذكور  القانون االداري للدولة0بدل مظهر25342576.54تربية اسالمية
51197810010اناثمن ٣٠ الى 0.23٣٤                9االناث 1684700بدل تخرج18911904.84لغة عربية

4871977202ذكورفئة العمر7766280غالء معيشة763792.01لغة انجليزية
31976202اناثمن ٣٥ الى 11824765٣٩بدل ريف690691.76الرياضيات

1711975202ذكورفئة العمر3696945بدل انتقال110110.28الفيزياء
31974303اناثمن ٤٠ الى 0٤٤بدل سكن132150.38الكيمياء
711973101ذكورفئة العمر        :  44872297اجمالي ب.اخرى7180.20االحياء

01972101اناثمن ٤٥ الى 53٤٩نصاب الموجه الواحد االجمالي مدرس لكل موجه13252885ب. اخرى مختلفة321330.84العلوم
421971101ذكورفئة العمر220ذكورنصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه17451770ب. اخرى تشجيع450451.15االجتماعيات

01970000اناثمن  ٥٠ الى ٥٤!DIV/0#اناثنصاب الموجه الواحد بالتعليم الثانوي مدرس/موجه11604862ب. اخرى خاص490491.25الجغرافيا
361969000ذكورفئة العمر45ذكورنصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه2562780ب. اخرى مخاطر642661.68التأريخ

000اصغر من عام 0١٩٦٩اناثمن ٥٥ الى ٥٩!DIV/0#اناثنصاب الموجه الواحد بالتعليم االساسي معلم/موجه0ب. اخرى اخرى171180.46مواد فلسفية
28ذكورفئة العمر15228010اجمالي باب١ف٤ 5050.13اجتماع واقتصاد

0اناثمن ٦٠ الى 7028312٦٤باب ١فصل٤ ن2020.05٩مواد تربوية
1ذكورفئة العمر7028312باب ١فصل٤ ن0000.00٨تربية فنية

0اناثمن ٦٥ الى 1171385٦٩باب ١فصل٤ ن0000.00٦تربية موسيقية
2ذكورغير5050.13تربية رياضية

عبداهللا الغالبياعداد :1اناثمحدد12061263.21مواد اخرى
952972.47غير محدد
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٩٢ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

.             .             ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية:ريمـــــــهالمحافظة

المجموعات حسبالمجموعات حسباالجمالي
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    المعلم والمهنالقانون االداريالعامالفئةالمجموعة

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالبيان39282413687االجمالي
01112600122411044502840020102239460073928االجمالياالجمال37612323529الذكوراالجمالي العام

0111260012181102440270002098219260063761ذكورالعام1679158االناث
0000000602101400004220001167اناث000الذكوراالجمالي

00000000000000000000000ذكورالديوان ودواوين000االناث
00000000000000000000000اناثالمحافظات000الذكوروزير

010125800381251457430106472840011128ذكورعاملون بمكاتب000االناثالعلياء
00000001001027000411000044اناثالمديريات000الذكورنائب
0100201180077295195701034146420052633ذكورعاملون 000االناثوزير

000000050201130000110001123اناثبالمدارس523الذكوراالجمالي
000االناث

00000000000000000000000ذكوردكنوراه000الذكورأ
00000000000000000000000اناث000االناث

00000000000000000000000ذكورماجستير000الذكوربالمجموعة
00000000000000000000000اناث000االناثاالولى

01000000000000000000001ذكوردبلوم عالي523الذكورج
00000000000000000000000اناثبعد الجامعة000االناث

04023001421124202700009100000792ذكوربكالريوس2635642571الذكوراالجمالي
0000000000105000000000015اناثلسنس (جامعي)51051االناث

0000100130413750007000002403ذكوردبلوم معاهد متوسطة97394الذكورأ
00000000000300000000003اناثبعد الثانوية000االناثالمجموعة
05102800155085191920020473160032275ذكورثانوية ومافي57611565الذكوربالثانية

000000060201240001000001134اناثمستواها808االناث

0100000401013000443000131ذكوراساسية (اعدادية)1962501912الذكورج
00000000000000000000000اناثومافي مستواها43043االناث

0000000300060001153000028ذكورابتدائية100348955الذكوراالجمالي
00000000000000020000002اناثومافي مستواها1092107االناث

00000000000000030000003ذكورخبرة ويقرأ6966690الذكورأ
00000000000000000000000اناثويكتب40139االناثالمجموعة
0000000000000000012000012ذكورامي20113188الذكوربالثالثة

00000000000000000000000اناث47047االناث
00001001000116000178730000216ذكورغير1062977الذكورج

000000000008000122000013اناثمحدد22121االناث
66663928الذكوراالجمالي

55االناثالمجموعة

3131الذكورأالرابعة
44االناث

3535الذكورب
11االناث 

5252الذكوراالجمالي
22االناثالمجموعة
4040الذكورأالخامسة

22االناث
1212الذكورب
00االناث 
00الذكور 

00االناثاخرى

تصميم واعداد: عبداهللا محمد الغالبي  صنعاء - ميدان التحرير شارع جمال عبدالناصر- تلفون (٠١٢٧٦٤٣٢) - فاكس (٠١٢٧٤٥٥٥)-  االدارة العامة لنظم المعلومات_ المكتب الفني_ وزارة التربية و التعليم _الجمهورية اليمنية.

mailto:moed@yemen.net.ye


تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٩٣ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية:ريمـــــــهالمحافظةالموظفين حسب التخصصات (مؤهل أو وظيفة) المادة التي يدرسونها
المديرياتاالجمالي

0000000000000مزهر/م.ريمهكسمه/م.ريمهالسلفيه/م.ريمهم/الجعفريه/م.ريمهبالد الطعام/م.ريمهالجبين/م.ريمهمكتب التربية/م.ريمه العامالتخصص
392808733766517088274930000000000000االجمالي

34408022507283370000000000000ادارة مدرسية
245405232384274475442750000000000000معلم مواد
55016351110100000000000000قرأن كريم

25706524463338510000000000000تربية اسالمية
19003722313028420000000000000لغة عربية

79019111592140000000000000لغة انجليزية
69013101072180000000000000الرياضيات

1103211310000000000000الفيزياء
1505211330000000000000الكيمياء
801111220000000000000االحياء
33082211730000000000000العلوم

450126103770000000000000االجتماعيات
490105119860000000000000الجغرافيا
660145101212130000000000000التأريخ

1805132340000000000000مواد فلسفية
501012100000000000000اجتماع واقتصاد

202000000000000000000مواد تربوية
000000000000000000000تربية فنية

000000000000000000000تربية موسيقية
501400000000000000000تربية رياضية

1260431424142650000000000000مواد اخرى
97015434310220000000000000غير محدد

00المديريات
00االجمالي

00ادارة مدرسية
00معلم مواد
00قرأن كريم

00تربية اسالمية
00لغة عربية

00لغة انجليزية
00الرياضيات

00الفيزياء
00الكيمياء
00االحياء
00العلوم

00االجتماعيات
00الجغرافيا
00التأريخ

00مواد فلسفية
00اجتماع واقتصاد

00مواد تربوية
00تربية فنية

00تربية موسيقية
00تربية رياضية

00مواد اخرى
00غير محدد
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تاريخ االصدار: ١٤ / ٠١ / ٢٠٠٥ م
e-mail : moed@yemen.net.ye 

رقم الصفحة :( أ - ٩٤ ) علي مستوي االجمالي العام واجمالي المحافظات . التقرير االحصائي للقوى البشرية العدد ( ١ - ٢ ) للعام ٢٠٠٤ م

           ديسمبر ٢٠٠٤ ماإلجمالي العام مديرية:ريمـــــــهالمحافظة
مجاز خدماتاداريةوظائفاخصائيامينامينمدرسمدرسوكيلوكيلمديرمدير مناهجتوجيه توجيه ادارة    ادارة    ادارة    

االجمالياخـرىمتقاعدمنتدبدراسيامختلفةمساعدةتعليميةاجتماعيمكتبةمعملعاممادةاساسيةثانويةاساسية ثانويةتدريب عامموادتربوية تنفيذية علياالمديرية
01112600122411044502840020102239460073928االجمالي العام

00000000000000000000000مكتب التربية/م.ريمه
10300130050024100627010262240003873الجبين/م.ريمه

2020130017055427400015050000376بالد الطعام/م.ريمه
3021011013101761502000102111001651م/الجعفريه/م.ريمه

4020015004702180484000248260001708السلفيه/م.ريمه
501011300521289159900020894000827كسمه/م.ريمه
6010050027096435401073191002493مزهر/م.ريمه

0700000000000000000000000
0800000000000000000000000
0900000000000000000000000
01000000000000000000000000
01100000000000000000000000
01200000000000000000000000
01300000000000000000000000
01400000000000000000000000
01500000000000000000000000
01600000000000000000000000
01700000000000000000000000
01800000000000000000000000
01900000000000000000000000
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mailto:moed@yemen.net.ye

