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جمع البٌانات 

وكتابة التقارٌر
آلٌة جمع البٌانات

المسؤولٌة عن جمع 

البٌانات

: الصف الخامس

 29الرٌاضٌات 

 50العلوم 

60العربً 

: الصف التاسع

 39الرٌاضٌات 

 46العلوم 

55العربً 

الصف الحادي 

عشر     

 29الرٌاضٌات 

 41العلوم 

61العربً 

المرحلة 

األساسٌة الثانٌة 

(1-10) 

97.6%

97.8%98%98.2%98.4%98.6%98.8%

المرحلة الثانوٌة 

61.5%
61.6%61.8%62%62.3%62.6%63%

االثمبء ػهٗ االستفبع انحبنٙ  نًؼذالد : يؼذالد االنتحبق. 2

إػبفخ إنٗ صٚبدح طبفٙ . االنتحبق انظبفٙ فٙ انًشحهخ األعبعٛخ

.                                   يؼذالد االنتحبق فٙ انًشحهخ انثبَٕٚخ

       يؼذالد االنتحبق فٙ انتؼهٛى االعبعٙ                              

يؼذالد االنتحبق فٙ انتؼهٛى انثبَٕ٘

إدارة التخطٌطEMISسنوي
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نسبة الى سنة 

االساس بنقطه 

واحده لكل من 

الرٌاضٌات 
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 تطٕٚش ٔتُفٛز اإلخشاءاد ٔانخطٕؽ اإلسشبدٚخ ٔعٛبعبد 1.1

.انتًكٍٛ
إدارة التدرٌبتقارٌر وحدة التنسٌق التنموي(أول سنتٌن)سنوي نسخٌة نهائٌةنسخة اولٌةغٌر متوفر

20722773318

28%85%100%

  تى ERfKE أداح يؼٛبسٚخ يٕحذح يشتكضح ػهٗ َتبخبد 1.3

االتفبق ػهٛٓب  ٔاعتخذايٓب نهًغبئهخ انؼبيخ ٔانًُٓٛخ إػبفخ إنٗ 

.انتمٛٛى انزاتٙ نهًذاسط

إدارة التدرٌبتقارٌر وحدة التنسٌق التنموي(أول سنتٌن)سنوي نسخة نهائٌةنسخة اولٌةغٌر متوفر

 ٔخٓبد َظش انًؼٍُٛٛ نًذٖ تخظٛض ٔاعتخذاو عهطخ 1.4

طبَؼٕا انمشاس ٔانًظبدس راد انؼاللخ نهتًكٍ يٍ تُفٛز خطؾ 

.تطٕٚش انًذاسط

نهاٌة الفترةمنتصف الفترةغٌر متوفر

إجراء مسح فً 

منتصف المدة والسنة 

السادسة

إجراء مسح الراء المعنٌٌن
كما تم تعرٌفها فً إطار المتابعة 

والتقٌٌم

 ٔخٓبد َظش انًؼٍُٛٛ نًذٖ فبػهٛخ اٜنٛبد انًغتخذيخ فٙ 1.5

.انًغبئهخ انؼبيخ ٔانًُٓٛخ ٔيذٖ استجبؽٓب ثذٔسح تطٕٚش انًذاسط
نهاٌة الفترةمنتصف الفترةغٌر متوفر

إجراء مسح فً 

منتصف المدة والسنة 

السادسة

إجراء مسح الراء المعنٌٌن
كما تم تعرٌفها فً إطار المتابعة 

والتقٌٌم

إدارة التدرٌبERfKEتقارٌر سنويغٌر متوفرغٌر متوفر.َغجخ انًذاسط انمبئًخ ػهٗ تُفٛز خطؾ انتطٕٚش/  ػذد 1.2

تأعٛظ َظبو تطٕٚش ٔؽُٙ يجُٙ ػهٗ انًذسعخ. 1

 فٛٓبSJEاعتثُبء انًذٚشٚبد انغتخ انتٙ تى تطجٛك ثشَبيح 
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واحده لكل من 
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 يشاخؼخ تفٕٚغ انظالحٛبد انخبطخ ثبنٓٛكم انتُظًٛٙ 2.1

انًشتجؾ ثؼًهٛخ تطٕٚش انًذاسط
غٌر متوفر

االنتهاء من 

عملٌة المراجعة

االنتهاء من 

عملٌة التنظٌم 

المواءمة/ 

إدارة الموارد البشرٌةتقارٌر وزارة التربٌة والتعلٌم6،1السنوات 

َغجخ انطبلى غٛش انًذسعٙ انًشبسن فٙ ثشايح انتًُٛخ / ػذد2.2

.انًُٓٛخ انًغتًشح نذػى ػًهٛخ إٚظبل ثشَبيح انتطٕٚش انًذسعٙ
إدارة التدرٌبتقارٌر وزارة التربٌة والتعلٌمسنوي100200200200200200غٌر متوفر

 يشاخؼخ ػًهٛخ تطٕٚش اٜنٛبد انخبطخ ثبنًغبءنخ انًُٓٛخ 2.3

ٔانؼبيخ
غٌر متوفر

االنتهاء من 

عملٌة المراجعة
تطوٌر االلٌة

من % 20

المدارس

من % 50

المدارس

من % 70

المدارس

من % 80

المدارس
تقارٌر وزارة التربٌة والتعلٌمسنوي

برنامج تطوٌر / إداة التدرٌب 

المدرسة والمدٌرٌة

 ٔخٓخ َظش انًؼٍُٛٛ تدبِ تأثٛش انذساعبد انًطجمخ ػهٗ إؽبس 2.4

.ػًم انًتبثؼخ ٔانتمٛٛى ٔخطخ انتطجٛك انًطٕسح
غٌر متوفر

المراجعة فً 

منتصف المدة
التقٌٌم النهائً

منتصف الفترة 

6والسنة 

المركز الوطنً لتنمٌة الموارد 

البشرٌة، وزارة التربٌة والتعلٌم

المركز الوطنً لتنمٌة الموارد 

البشرٌة، اللجنة التوجٌهٌة 

للمتابعة والتقٌٌم

 ٔخٓخ َظش انًؼٍُٛٛ تدبِ يذٖ استجبؽ تمبسٚش انًتبثؼخ 2.5

ٔانتمٛٛى ثئػذاد انغٛبعبد ٔانتخطٛؾ
التقٌٌم النهائًمنتصف المدةغٌر متوفر

اجراء مسح فً 

منتصف الفتره 

6والسنة 

اجراء دراسة آلراء المعنٌٌن

المركز الوطنً لتنمٌة الموارد 

البشرٌة، اللجنة التوجٌهٌة 

للمتابعة والتقٌٌم

َٔظبو  (EMIS) يذٖ لذسح َظبو إداسح انًؼهٕيبد انتشثٕٚخ 2.6

ػهٗ تمذٚى ثٛبَبد نهًتبثؼخ انًغتًشح  (SIS)انًؼهٕيبد انًذسعٛخ 

. يؤششا32ًنًؤششاد األداء انجبنغ ػذدْب 

6،3،1السنوات  مؤشر32 مؤشر20 مؤشر12 مؤشرات10
تقٌٌم خارجً لنظام المعلومات 

EMIS
إدارة التخطٌط

انغٛبعبد ٔانتخطٛؾ ٔانتطٕٚش انًؤعغٙ. 2



المؤشر
سنة 

االساس
201020112012201320142015

جمع البٌانات 

وكتابة التقارٌر
آلٌة جمع البٌانات

المسؤولٌة عن جمع 

البٌانات

المعدل سٌزداد 

من السنه 

الثانٌه الى 

الرابعه بمقدار 

نقطه واحده 

لكل من 

الرٌاضٌات 

والعلوم 

والعربً

المعدل سٌزداد 

من 

السنهالرابعه 

الى السادسه 

بمقدار نقطه 

واحده لكل من 

الرٌاضٌات 

والعلوم 

والعربً

 6،4،2السنوات 

NAFKE
NAFKE

المركز الوطنً لتنمٌة الموارد 

البشرٌة

ERfKE2015-2010المؤشرات العامة لـ 

يؼذل دسخبد  انطهجّ فٙ انتمًٛٛبد انٕؽُّٛ انًٕثٕلّ.1

المعدل سٌزداد 

نسبة الى سنة 
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يشاخؼخ انغٛبعبد انخبطخ ثبنًؼهى نذػى تطجٛك انًؼبٚٛش   3.1

.انٕؽُٛخ نتًُٛخ انًؼهًٍٛ يُٓٛبً
غٌر متوفر

تعرٌف 

السٌاسات
0

 مراجعة 50%

من السٌاسات

مراجعة 

السٌاسات 

%100بنسبة 

إدارة التدرٌب، إدارة التخطٌطتقرٌر وزارة التربٌة والتعلٌم6،3،1السنوات 

َغجخ انًؼهًٍٛ انًؼٍُٛٛ حذٚثبً يًٍ إَٔٓا يتطهجبد /ػذد   3.2

.(ETC)انتذسٚت انًغجمخ فٙ يشكض انتذسٚت انتشثٕ٘ 
إدارة التدرٌبتقرٌر وزارة التربٌة والتعلٌمسنوي%80%70%60%50%30%6غٌر متوفر

َغجخ انًؼهًٍٛ انًؼٍُٛٛ حذٚثبً ػٍ ؽشٚك اعتخذاو /ػذد  3.3

.انًُٕرج انًجُٙ ػهٗ انكفبءح
إدارة التدرٌبتقرٌر وزارة التربٌة والتعلٌمسنوي%80%70%60%50%30%6غٌر متوفر

َغجخ انًؼهًٍٛ انًجبحث انتٙ تى يشاخؼتٓب حغت انظف / ػذد3.4

ٔانتٙ تى تُمٛحٓب نؼًبٌ اَغدبيٓب يغ يٓبساد ٔيتطهجبد التظبد 

.انًؼشفخ

غٌر متوفر

مراجعة االطار 

 KGالعام من 

-12

مراجعة 

وتنقٌح 

مواضٌع 

ومحاور 

 3-1: الصف

وضبط النوعٌة

مراجعة 

وتنقٌح 

مواضٌع 

ومحاور 

 8-4: الصف

وضبط النوعٌة

مراجعة 

وتنقٌح 

مواضٌع 

ومحاور 

 10-9: الصف

وضبط النوعٌة

مراجعة 

وتنقٌح 

مواضٌع 

ومحاور 

-11: الصف

 وضبط 12

النوعٌة

إدارة المناهجتقرٌر وزارة التربٌة والتعلٌم5،3،1السنوات 

 يشاخؼخ ايتحبَبد انتٕخٛٓٙ ٔانتشتٛجبد انخبطخ ثٓب ٔتمٛٛى 3.5

أْذاف انًُبْح فٙ ظم يششٔع تطٕٚش انتؼهٛى َحٕ التظبد 

.انًؼشفخ

غٌر متوفر
مدى التقدم فً 

منتصف الفترة

امتحانات 

ممنهجة

منتصف المدة والسنة 

6
إدارة االمتحاناتتقرٌر وزارة التربٌة والتعلٌم

ٔتكُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد / يذٖ االعتفبدح يٍ انتؼهى االنكتشَٔٙ 3.6

حغت انًجحث )انتؼهًٛخ -فٙ انؼًهٛخ انتؼهًٛٛخ (ICT)ٔاالتظبل 

كًب تى انكشف ػُٓب ػٍ ؽشٚك انذساعبد انتٙ تى انمٛبو (ٔانظف

.ثٓب ػهٗ انًغتٕٖ انٕؽُٙ انتٙ استكضد ػهٗ انًالحظبد انظفٛخ

نسبة استخدام 

الصفوف 

%67للتكنولوجا 

70%73%
منتصف المدة والسنة 

5
اطار المتابعة والتقٌٌمالمالحظات الصفٌة

انظفٕف انًغتٕفٛخ نهًؼبٚٛش األعبعٛخ /َغجخ انًذاسط/  ػذد3.7

.انخبطخ ثأدٔاد ٔيظبدس انتؼهى
TBDسنويEMISادار التخطٌط

يشاخؼخ يحتٕٖ ٔتظًٛى انتمٛٛى انٕؽُٙ اللتظبد انًؼشفخ 3.8 

(NAfKE)  نهتأكذ يٍ طحتّ ػهٗ انظؼٛذ انفُٙ ٔاَغدبيّ يغ

ٔٔػغ انتشتٛجبد انخبطخ ثؼًهٛبد انًشاخؼخ  (ERfKE)يُبْح 

.انؼشٔسٚخ

غٌر متوفر
اكتمال 

المراجعة
تفوٌض دراسةمنتصف المدة

المركز الوطنً لتنمٌة المزارد 

البشرٌة

انتؼهًٛخ- تطٕٚش يظبدس انؼًهٛخ انتؼهًٛٛخ    .3
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َغجخ االؽفبل انًؤْهٍٛ نالنتحبق فٙ انًشحهخ انثبَٛخ يٍ /ػذد4.1

سٚبع االؽفبل  فٙ انمطبػٍٛ انؼبو ٔانخبص
إدارة التخطٌطEMISسنوي51.8%54%55%57%58%59%60%

َغجخ انًؼهًٍٛ ٔانًششفٍٛ فٙ يشحهخ يشحهخ سٚبع /ػذد4.2

االؽفبل يًٍ إَٓا ثشَبيح انتذسٚت انخبص ثتشثٛخ ٔتؼهٛى يشحهخ 

انطفٕنخ انًجكشح

إدارة التدرٌبتقارٌر وزارة التربٌة والتعلٌمسنوي93%94%96%97%98%99%100%

َغجخ أٔنٛبء ايٕس ؽهجخ يشحهخسٚبع االؽفبل انًشبسكٍٛ /ػذد4.3

فٙ انجشايح انتطٕػٛخ
إدارة التعلٌم العامتقارٌر وزارة التربٌة والتعلٌمسنوي2000220028003000320033003500

َغجخ انغشف انظفٛخ نًشحهخ سٚبع االؽفبل انًغتٕفٛخ /ػذد4.4

نًؼبٚٛش تٕكٛذ اندٕدح
TBDسنويEMISإدارة التخطٌط

ٔانتمُٛخ /ػذد انجشايح انًُغدًخ يغ انًؼبٚٛش انًُٓٛخ/َغجخ  5.1

.انخبطخ ثبنًُبْح، ٔانًؼذاد، ٔانًشافك
غٌر متوفر

من % 50

البرامج فً 

منتصف المدة

من % 100

البرامج

منتصف المدة والسنة 

5
إدارة التعلٌم المهنًمراجعة مستقلة

من االن.انتمُٛخ/يؼذالد اإلَتٓبء نهجشايح انًُٓٛخ  5.2
من % 50

البرامج

من % 100

البرامج
إدارة التعلٌم المهنًتقرٌر وزارة التربٌة والتعلٌمسنوي

 اصدٚبد سػب سة انؼًم يٍ يٓبساد ٔلذساد انٕافذٍٚ إنٗ 5.3

عٕق انؼًم يٍ انحبطهٍٛ ػهٗ شٓبداد انتؼهٛى انًُٓٙ انًًُٕحخ 

.يٍ لِجم ٔصاسح انتشثٛخ ٔانتؼهٛى

اجراء مسح
زٌادة درجة 

%10الرضى 

زٌادة درجة 

%20الرضى 

منتصف المدة والسنة 

6
اطار المتابعة والتقٌٌماجراء مسح الموظفٌن

انطفٕنخ انًجكشح. 4

انتؼهٛى انًُٓٙ.5



المؤشر
سنة 

االساس
201020112012201320142015

جمع البٌانات 

وكتابة التقارٌر
آلٌة جمع البٌانات

المسؤولٌة عن جمع 

البٌانات

المعدل سٌزداد 

من السنه 

الثانٌه الى 

الرابعه بمقدار 

نقطه واحده 

لكل من 

الرٌاضٌات 

والعلوم 

والعربً

المعدل سٌزداد 

من 

السنهالرابعه 

الى السادسه 

بمقدار نقطه 

واحده لكل من 

الرٌاضٌات 

والعلوم 

والعربً

 6،4،2السنوات 

NAFKE
NAFKE

المركز الوطنً لتنمٌة الموارد 

البشرٌة

ERfKE2015-2010المؤشرات العامة لـ 

يؼذل دسخبد  انطهجّ فٙ انتمًٛٛبد انٕؽُّٛ انًٕثٕلّ.1

المعدل سٌزداد 

نسبة الى سنة 

االساس بنقطه 

واحده لكل من 

الرٌاضٌات 

والعلوم 

والعربً

يشاخؼخانغٛبعبد انذاػًخ نجشايح ٔخذيبد انتشثٛخ انخبطخ 6.1

ٔانًظبدلخ ػهٛٓب
غٌر متوفر

االنتهاء من 

وضع اطار 

السٌاسات

إدارة التربٌة الخاصةتقارٌر وزارة التربٌة والتعلٌم6،3،1السنوات تنفٌذ السٌاساتاقرار السٌاسات

سنوي505050505050الموهوبٌن- 

سنوي505050505050المعاقٌن- 

سنوي3875400045005000550060006500الموهوبٌن- 

سنوي13894141941449414794150941539415500المعاقٌن- 

سنوي3875400045005000550060006500الموهوبٌن- 

سنوي238348458568678788850المعاقٌن- 

َغجخ انطهجخ انحبطهٍٛ انزٍٚ ٚتهمٌٕ تؼهًٛٓى فٙ ثٛئخ / ػذد7.1

(يذاسط ٔصاسح انتشثٛخ ٔانتؼهٛى )يبدٚخ ٔيذاسح ثشكم آيٍ 
إدارة التخطٌطEMISسنوي8598678718678838678958679078679198679200000

َغجخ انًذاسط غٛش انًغتغهخ فٙ يذٚشٚبد / اَخفبع ػذد7.2

انتشثٛخ كبفخ
إدارة التخطٌطEMISسنويمدرستان مدارس4 مدارس4 مدارس4 مدارس8مدرستانغٌر متوفر

َغجخ انًذاسط انًكتظخ فٙ يذٚشٚبد انتشثٛخ / اَخفبع ػذد7.3

كبفخ
إدارة التخطٌطEMISسنويمدرستان مدارس4 مدارس4مدارس4 مدارس4مدرستانغٌر متوفر

غٌر متوفر
 غرفة 200

صفٌه

 غرفة 200

صفٌه

 غرفة 200

صفٌه

 غرفة 200

صفٌه

 غرفة 200

صفٌه

غٌر متوفر
30 

مختبرحاسوب

30 

مختبرحاسوب

30 

مختبرحاسوب

30 

مختبرحاسوب

30 

مختبرحاسوب

غٌر متوفر
 مختبر 30

علوم

 مختبر 30

علوم

 مختبر 30

علوم

 مختبر 30

علوم

 مختبر 30

علوم

 تٕفش عٛبعبد تؼُٗ ثبنمٛبو ثأػًبل انجُبء ٔانظٛبَخ ثشكم 7.5

.يغتًش ٔيُتظى
سٌاسات مطبقةغٌر متوفر

مراجعة 

السٌاسات

 ومنتصف 1السنة 

المدة
إدارة األبنٌة و المشارٌع الدولٌةتقارٌر وزارة التربٌة والتعلٌم

انتشثٛخ انخبطخ.6

إدارة التخطٌطEMISسنوي

غٌر متوفر

:َغجخ انًؼهًٍٛ انًذسثٍٛ ٔانًؤْهٍٛ حغت انًؼبٚٛش انخبطخ ثبنطهجخ/ػذد6.2

EMISإدارة التربٌة الخاصة

.ػذد انغشف انظفٛخ ٔيختجشاد انحبعٕة ٔانؼهٕو انًؼبفخ  7.4

ثٛئخ انتؼهى انًبدٚخ. 7

:ػذد انطهجخ انًهُحمٍٛ فٙ ثشايح انتشثٛخ انخبطخ ثبنطهجخ6.3

:ػذد ؽهجخ انتشثٛخ انخبطخ انحبطهٍٛ ػهٗ خذيبد تتٕاءو يغ حبخبتٓى انفشدٚخ نهطهجخ6.4

EMISإدارة التربٌة الخاصة

EMISإدارة التربٌة الخاصة


