
 8188-8102تعريف مؤشرات الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 

 التعليم المبكر وتنمية الطفولة المجال

 0 رقم المؤشر

 KG2معدل االلتحاق االجمالي في رياض األطفال  مؤشر األداء الرئيسي

 تعريف المؤشر
 في نالسكا من مئوية كنسبة عنها معبًرا التعليم من معين بمستوى الرسمية العمرية الفئة التحاق

 .المقابلة الفئة

 ار المؤشر التعليل المنطقي الختي
 KG2البسط: إجمالي االلتحاق في مرحلة رياض األطفال 

 المقام: إجمالي عدد السكان في تلك الفئة العمرية  

 المحافظة، الحالة )الجئين(الجنس،  بياناتتصنيف ال

 

 التعليم المبكر وتنمية الطفولة المجال 

 2 رقم المؤشر

)اداة   EDIداة الذين لديهم استعداد للتعلم بناء على أ مرحلة رياض األطفال سبة األطفال فين مؤشر األداء الرئيسي

 التطور المبكر(

التنمية المبكرة تقيس استعداد الطفل لدخول المدرسة و التعلم من خالل القياس النفسي و  أداة تعريف المؤشر

 الصحة الجسمية.

ة لمبكرة: الصحتقيس نسبة االطفال الذين اظهروا استعدادا للتعلم على جميع مجاالت الطفولة اأداة   التعليل المنطقي الختيار المؤشر

، المهارات اللغوية و المعرفية، المهارات االنفعالية، االتصال و المعرفة العامة و النفسية الجسمية

و المهارات االجتماعية، منسوبا الى اجمالي عدد االطفال و يشمل ذلك االطفال المستعدين جدا 

 من ذلك االطفال الحرومين. للتعلم، و االطفال المستعدين و االطفال الذين هم في خطر و يستثنى

 المديريةالجنس،  بياناتتصنيف ال

 

 التعليم المبكر وتنمية الطفولة المجال

 3 رقم المؤشر

ضمن  KG2( سنة الذين يتوفر رياض أطفال 8.4( سنة و)8.4نسبة األطفال  الذين أعمارهم  بين ) مؤشر األداء الرئيسي

 مناطق سكنهم

 التعليل المنطقي الختيار المؤشر
  تحسين جودة رياض األطفال 
 لدخول المدرسة.(  8.4و  سنة  8.4 )ان استعداد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ضم 

ذات  KG2( سنة الذين تتوفر رياض األطفال 8.2( سنة و)8.2عدد األطفال الذين أعمارهم بين ) تعريف المؤشر

 الجودة ضمن مناطق سكنهم إلى إجمالي عدد االطفال الذين أعمارهم من نفس الفئة

 بياناتتصنيف ال
 المملكة



 

 التعليم المبكر وتنمية الطفولة   مجالال

 8 رقم المؤشر

الحكومية والخاصة المستهدفة التي تحقق معايير الجودة اإلدارية ومعايير  KG2رياض األطفالنسبة  مؤشر األداء الرئيسي

 الجودة الفنية.

 تحسين معايير الجودة لرياض االطفال الحساب المنطقي للمؤشر

بمعايير الجودة إلى  التي حققت محك الجودة )الجانبين اإلداري والفني(  KG2األطفال عدد رياض  تعريف المؤشر

 .رياض األطفال المطبقة لنظام الجودةإجمالي عدد 

 قطاع حكومي وخاص بياناتتصنيف ال

 

 التعليم المبكر وتنمية الطفولة   المجال

 8 رقم المؤشر

الجديدة المتمحورة حول الطفل في نسبة معلمي رياض األطفال الذين يطبقون المعارف والمهارات  مؤشر األداء الرئيسي

 .عملية التعليم

  المعارف والمهارات الجديدة المتمحورة حول الطفل في التعليم مدى تطبيق فهم األساس المنطقي للمؤشر

عدد معلمي رياض األطفال الذين يطبقون المعارف والمهارات الجديدة المتمحورة حول الطفل في عملية  تعريف المؤشر 

 .لى إجمالي عدد معلمي رياض األطفال الذين تم زيارتهمالتعليم إ

 لوزارةا بياناتتصنيف ال

 

 التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة المجال

 6 المؤشر رقم

 .معايير االعتمادالمحققة ل( الحكومية والخاصة  KG2رياض األطفال ) بةنس الرئيسي األداء مؤشر

 محققة لمعايير االعتماد لجودة التعليمجميع رياض األطفال الحكومية والخاصة ال االساس المنطقي للمؤشر

د رياض إجمالي عد االعتماد الى عاييرم( الحكومية والخاصة المحققة لKG2رياض األطفال ) عدد لمؤشر تعريفا

 .الحكومية والخاصة (KG2) األطفال

 المديرية بياناتتصنيف ال

 

 

 

 



 

 التعليم المبكر وتنمية الطفولة المجال  

 7 رقم المؤشر

الممارسات ذات الصلة واقف و يظهرون المعرفة و المالذين  و مقدمي الرعاية مورألدد أولياء اع مؤشر األداء الرئيسي

 صحة والتغذية والحماية االجتماعيةاللتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة في مجال نحو ا

اً قياس نتائج الجهود لفهم إدراك أولياء األمور لضرورة الرعاية والدعم في الطفولة المبكرة وأيض التعليل المنطقي الختيار المؤشر

المعرفة والمواقف والممارسات ذات الصلة التي قامت بها وزارة التربية والتعليم وشركائها لتعزيز 

 نحو التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة والصحة والتغذية والحماية االجتماعية

والممارسات ذات الصلة  ا للمعارفالذين تلقوا دعما و تعزيز و مقدمي الرعاية موردد أولياء األع تعريف المؤشر

 الصحة والتغذية والحماية االجتماعيةلتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة في مجال نحو ا

 الجنس، المديرية بياناتتصنيف ال

 

 الوصول والمساواة  المجال

 4 رقم المؤشر

 معدل االلتحاق الصافي مؤشر األداء الرئيسي

 التعليل المنطقي الختيار المؤشر
ة العمرية ومعرفة إجمالي عدد الطالب المسجلين وهم بعمر أكبر بحسب الفئااللتحاق الكلي لمعرفة 

 .أو أصغر من الصف الدراسي، ومعرفة اجمالي عدد األطفال خارج المدرسة

 تعريف المؤشر 
، والتعليم KG2االلتحاق للفئة العمرية الرسمية للمرحلة الدراسية ))رياض االطفال، رياض االطفال 

 عنها كنسبة من عدد السكان من تلك الفئة العمرية األساسي والثانوي(( والمعبر 

 الجنس، المحافظة بياناتتصنيف ال

 

 الوصول والمساواة  المجال

 9 رقم المؤشر

 معدل االلتحاق اإلجمالي مؤشر األداء الرئيسي

 التعليل المنطقي الختيار المؤشر
بحسب الفئة العمرية ومعرفة إجمالي عدد الطالب المسجلين وهم بعمر أكبر االلتحاق الكلي لمعرفة 

 .أصغر من الصف الدراسي، ومعرفة اجمالي عدد األطفال خارج المدرسة أو

 تعريف المؤشر 
ه كنسبة مئوية من االلتحاق الكلي في مستوى معين من التعليم بغض النظر عن العمر، معبرا عن

  .في سن الدراسة المقابلة لمستوى التعليم نفسه في سنة دراسية معينة للفئة العمريةالسكان 

 الجنس، المحافظة بياناتتصنيف ال

 



 الوصول والمساواة  الالمج

 01 رقم المؤشر

  مؤشر المساواة بين الجنسين في التعليم مؤشر األداء الرئيسي

 لفهم األبعاد الخاصة بالجندر في التعليم  التعليل المنطقي الختيار المؤشر

 تعريف المؤشر 

ألساسي معدل االناث الملتحقات الى الذكور الملتحقين بمستوى تعليمي )رياض االطفال و ا

والثانوي(. ويتم حساب هذا كنسبة من معدل االلتحاق االجمالي لإلناث إلى الذكور في المستوى 

 التعليمي

 المديرية بياناتتصنيف ال

 

 الوصول والمساواة المجال

 00 رقم المؤشر

 سنة فأكثر 08للسكان الذين أعمارهم  نسبة األمية مؤشر األداء الرئيسي

 بة األمية في األردنلمعرفة نس التعليل المنطقي الختيار المؤشر

 تعريف المؤشر 
سنة فأكثر ذكوراً وإناثاً ممن ال يجيدون القراءة  08النسبة المئوية للسكان الذين تبلغ أعمارهم 

  والكتابة والحساب

 لجنسا بياناتتصنيف ال

 

 الوصول والمساواة  المجال

 02 رقم المؤشر

  عدد الخريجين من برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين مؤشر األداء الرئيسي

 تاهيل الطالب المتسربين الذين حصلوا على وثيقة للدخول للتدريب المهني او استكمال دراستهم التعليل المنطقي الختيار المؤشر

 تعريف المؤشر 
الذين تخرجوا من برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين وحصلوا على وثيقة تؤهلهم للدخول  الطالبعدد 

 ية( او االثنين معاكاديمية )دراسة منزلللتدريب المهني أو اكمال دراستهم األ

 الجنس بياناتتصنيف ال

 

 

 

 

 

 



 الوصول و المساواة المجال

 13 رقم المؤشر 

 و ذات الفترتينالمدارس الحكومية المستأجرة  نسبة مؤشر األداء الرئيس:

 عدد المدارس الحكومية المستأجرة و ذات الفترتين الى اجمالي عدد المدارس تعريف المؤشر

األساس المنطقي الختيار 

 المؤشرات

 والمدارس المستأجرةذات الفترتين لتحديد عدد المدارس 

 الملكية )ملك او مستأجر(، و فترة المدرسة بياناتتصنيف ال

 

 الوصول و  المساواة المجال

 14 رقم المؤشر

 مؤشرات األداء الرئيسة:
)يشمل المساحة المتوفرة لألطفال الموهوبين و لذوي االحتياجات الخاصة التحتية المدرسية المادية البنية

 ذوي االعاقة(

تيار األساس المنطقي الخ

 المؤشرات

 المادية التحتية ةالبنيلتحسين 

 (  المدارس التي تتوافر فيها كافة متطلبات البيئة المادية المالئمة للموهوبين و ذوي االعاقة)

 تعريف المؤشر
المساحة و البنية المادية التحتية )مرافق صحية و مختبرات حاسوب و علوم و مكان اجتماعات( أو اعداد 

 ةالمدارس المؤهل

 نوع المدرسة بياناتتصنيف ال

 

 الوصول و المساواة المجال

 15 رقم المؤشر 

 ذوي االعاقة المسجلين في المدارس عدد الطلبة مؤشر األداء الرئيس:

  الملتحقين بالمدارس ذوي اإلعاقةإجمالي عدد األطفال  تعريف المؤشر

األساس المنطقي الختيار 

 المؤشرات

 في المدارسوا االلتحاق التعرف على عدد الطلبة من ذوي اإلعاقة الذين استطاع

 الجنس ونوع اإلعاقة والمديرية بياناتتصنيف ال

 

 

 

 



 

 الوصول و المساواة المجال

 16 رقم المؤشر 

 برنامج تعزيز الثقافة للمتسربينعدد الطالب المسجلين في  يمؤشر األداء الرئيس

ذكور  ( 18-13)ممن اعمارهم للمتسربين  المتسربين المسجلين في برنامج تعزيز الثقافة الطالبعدد  تعريف المؤشر

 ناثا (20-13) و

األساس المنطقي الختيار 

 المؤشرات

 توفير كفاءات ومهارات أفضل لزيادة فرص عمل الشباب والحد من الدراسات المتقطعة

 لجنسا بياناتتصنيف ال

 

 دعم النظام المجال

 07 رقم المؤشر 

 نظام الجودة عدد المدارس التي تطبق  يمؤشر األداء الرئيس

 جودةنظام الالتي تطبق  الحكومية عدد المدارس تعريف المؤشر

األساس المنطقي الختيار 

 المؤشرات

 لتحسين بيئة التعلم العامة في المدارس

 الجنس بياناتتصنيف ال

 

 دعم النظام المجال

 04 رقم المؤشر 

 والمديريات المدارس في التطويرية الخطط تطبيق مؤشر يمؤشر األداء الرئيس

 والمديريات المدارس في التطويرية الخطط  تطبيق درجة تعريف المؤشر

األساس المنطقي الختيار 

 المؤشرات

 لقياس فاعلية نهج القيادة الموزعة

 الجنس بياناتتصنيف ال

 

 

 

 

 



 

 

 دعم النظام المجال

 09 رقم المؤشر 

نسبة التطوير و التحسن في تطبيق معايير االداء المؤسسي )تقييم خارجي: جائزة الملك عبد  يمؤشر األداء الرئيس

 (االداء الحكومي و الشفافيةالله الثاني لتميز 

 لتميز االداء الحكومي و الشفافيةعالمة الوزارة في جائزة الملك عبد الله الثاني  ريف المؤشرتع

 لقياس مدى التحسن في االداء المؤسسي لوزارة التربية و التعليم  األساس المنطقي الختيار المؤشرات

المة عالمات المعايير الرئيسية )عالمة رضا متلقي الخدمة، عالمة رضا العاملين، ع بياناتتصنيف ال

 المتسوق الخفي(

 

 دعم النظام المجال

 21 رقم المؤشر 

 الحد من اثارها تم تحديدها واطر التي نسبة المخ مؤشر األداء الرئيس

االقالل ونسبة المخاطر التي تم ، وإعداد خطة المخاطر، التي تم تحديدهاو االزمات المخاطر  تعريف المؤشر

 من حدتها

 تحد من تحقيق االهداف االستراتيجيةالتي  و االزمات لمعالجة المخاطر األساس المنطقي الختيار المؤشرات

 نوع الخطر بياناتتصنيف ال

 

 دعم النظام المجال

 أ( 20 قم المؤشر ر

 السياسات.ألغراض التربوي معلومات النظام عنيين الذين يستخدمون . أ( نسبة الم20 يمؤشر األداء الرئيس

 بفاعلية. التربوي معلومات الالذين يستخدمون نظام  المعنييننسبة  تعريف المؤشر

 بوي.الترلقياس مدى فائدة نظام معلومات  األساس المنطقي الختيار المؤشرات

 حسب المستخدمين بياناتتصنيف ال

 

 

 

 



 دعم النظام المجال

 . ب(20 رقم المؤشر 

التي يتم  )الروتينية وغير الروتينية(. ب( نسبة طلبات الحصول على معلومات 20 يمؤشر األداء الرئيس

 تلبيتها من خالل نظام المعلومات التربوي

 نات و تقارير(التربوي )بيا معلوماتالنظام  التي تم تلبيتها من خاللالطلبات نسبة  تعريف المؤشر

 علية اتخاذ قرار رشيد مبني على بيانات دقيقة و موثوقة.لقياس مدى فا األساس المنطقي الختيار المؤشرات

 حسب نوع التقرير، طلبات البيانات بياناتتصنيف ال

 

 الجودة المجال

 22 رقم المؤشر

سبة المعلمين و الطلبة الذين يستخدمون معدات العلوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ن مؤشرات األداء الرئيسة:

 ية.بفاعل

األساس المنطقي الختيار 

 المؤشرات

معدات العلوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت معرفة مدى استخدامهم المعلمين و الطلبة ل

 بفاعلية

نسبة المعلمين الذين تم مالحظة استخدامهم للمعدات العلمية وتكنولوجيا المعلومات  تعريف المؤشر

 لمدارس.. واالتصاالت بشكل فاعل في التعليم في ا

نسبة الطالب الذين تم مالحظة استخدامهم للمعدات العلمية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 بشكل فاعل في التعلم.

 جنس المدرسة، أقاليم بياناتتصنيف ال

 

 الجودة المجال

 23 رقم المؤشر

 بيئة مدرسية آمنة مؤشرات األداء الرئيسة:

األساس المنطقي الختيار 

 المؤشرات

 وعدد الطالب الذينالعنف بكافة أشكاله عنف )نسبة  لتحسين بيئة تعلم مدرسي خالية من ال

أبلغوا عن حاالت التنمر بكافة أشكاله في المدرسة، وعدد مجالس الضبط التي تعقد في 

 .الحكومية المدارس

 .الحكومية "مؤشر مركب من مؤشرات الطلبة الذين يشعرون باألمان في المدارس تعريف المؤشر

 الجنس ،المدرسة ، المديرية بياناتتصنيف ال

 



 

 

 الجودة المجال

 25 رقم المؤشر 

 .تصنيف األردن في االختبارات الدولية في دراسة العلوم والرياضيات  مؤشر األداء الرئيس:

 درجات دراسة العلوم والرياضيات الدولية.  تعريف المؤشر

لمنطقي الختيار األساس ا

 المؤشرات

 لمقارنة مستوى كفاءة طالب األردن مع البلدان األخرى 

 المبحث بياناتتصنيف ال

 

 الجودة المجال

 26 رقم المؤشر 

نسبة المدارس المقيمة كمدارس بأداء مقبول أو أفضل وفقًا لمعايير وحدة جودة التعليم  مؤشر األداء الرئيس

 والمساءلة..

ارس بأداء مقبول أو أفضل وفًقا لمعايير التقييم إلى إجمالي عدد عدد المدارس المقيمة كمد تعريف المؤشر

 المدارس

األساس المنطقي الختيار 

 المؤشرات

 لتحسين مستوى المدارس وتقدمها 

 حسب المدرسة، مستوى المدرسة بياناتتصنيف ال

 

 

 الجودة المجال

 24 رقم المؤشر 

 الوطنية ختباراتالنتائج في األردن في اال مؤشر األداء الرئيس:

 في االختبارات الوطنيةنسب النجاح  تعريف المؤشر

األساس المنطقي الختيار 

 المؤشرات

 لقياس نتائج التعلم

 « الناجحين»دد الطلبة البسط: ع بناء المؤشر

 «الذين حضروا االمتحان»المقام: عدد الطلبة 

 الصف و المبحث و جنس الطالب بياناتتصنيف ال



 

 الجودة المجال

 27 رقم المؤشر 

 ة بفهميات الحسابينسبة طلبة الصف الثاني والثالث الذين يجيدون القراءة باستيعاب واجراء العمل مؤشر األداء الرئيس

عدد الطلبة من الصف الثاني والثالث  الذين يجيدون القراءة باستيعاب واجراء العمليات الحسابية  تعريف المؤشر

 بفهم الى اجمالي عدد الطالب الذين شملتهم الدراسة

األساس المنطقي الختيار 

 المؤشرات

 لتحسين مستوى القراءة والحساب للصفوف االولى 

 الجنس ،الصف بياناتتصنيف ال

 

 الموارد البشرية المجال

 28 رقم المؤشر 

 النسبة المئوية للمعلمين المقيمين وفقًا لمعايير المعلمين الوطنية. مؤشر األداء الرئيس:

إجمالي عدد المعلمين الذين تم تقييمهم بدرجة جيد وفقا للمعايير الوطنية إلى إجمالي عدد  تعريف المؤشر

 المعلمين  الذين شملتهم الدراسة

 لتحسين فعالية برامج تدريب المعلمين وتحسين جودة المعلمين وتحسين النهج التربوي لمنطقي الختيار المؤشراتاألساس ا

 الجنس ،المرحلة ،المديرية بياناتتصنيف ال

 

 

 الموارد البشرية المجال

 29 رقم المؤشر 

 نسبة المعلمين الذين يطبقون المنهجيات الجديدة في الغرف الصفية وفي مجال التعليم. مؤشر األداء الرئيس:

إجمالي عدد المعلمين الذين يطبقون منهجيات جديدة في الغرف الصفية إلى إجمالي عدد  رتعريف المؤش

 المعلمين

 تحسين جودة أداء المعلمين وممارسات التدريس األساس المنطقي الختيار المؤشرات

 المرحلة الدراسية/جنس المدرسة/ وأقاليم بياناتتصنيف ال

 

 

 

 

 



 الموارد البشرية المجال

 30 رقم المؤشر 

اع العام والخاص( المرخص لهم بمزاولة المهنة بموجب النظام النسبة المئوية للقادة )في القط مؤشر األداء الرئيس:

 الجديد 

عدد القادة )في القطاع العام والخاص( المرخص لهم بمزاولة المهنة بموجب النظام الجديد إلى  تعريف المؤشر

 إجمالي عدد القادة

 ترسيخ المهنية لرفع مكانة مهنة التعليم األساس المنطقي الختيار المؤشرات

 جنس القادة التربويين والمسمى الوظيفي ومكان العمل بياناتتصنيف ال

 

 الموارد البشرية لمجالا

 31 رقم المؤشر 

 نسبة المعلمين )ذكوراً وإناثاً( الذين يحملون رخصة ممارسة المهنة مؤشر األداء الرئيس:

 عدد المعلمين )الذكور واإلناث( المرخص لهم بموجب النظام الجديد مع إجمالي عدد المعلمين تعريف المؤشر

األساس المنطقي الختيار 

 المؤشرات

 يخ المهنية لرفع مكانة مهنة التعليمترس

 جنس المعلم ومرحلة  المدرسة والمديرية والمبحث بياناتتصنيف ال

 

 الموارد البشرية  المجال

 32 رقم المؤشر 

 نسبة المعلمين الحاصلين على الحوافز القائمة على األداء  مؤشر األداء الرئيس:

 عدد المعلمين الحاصلين على الحوافز  القائمة على األداء إلى إجمالي عدد المعلمين  تعريف المؤشر

منطقي الختيار األساس ال

 المؤشرات

 تحفيز المعلمين لألداء

 جنس المعلم و الفئة الوظيفية بياناتتصنيف ال

 

 

 

 

 

 



 الموارد البشرية المجال

 33 رقم المؤشر 

 نسبة المعلمين الجدد المؤهلين )الذكور واإلناث( في القطاع العام مؤشر األداء الرئيس:

ديل( إلى إجمالي عدد عدد المعلمين المؤهلين )الذين أتموا تدريب ما قبل الخدمة أو التدريب الب تعريف المؤشر

 المعلمين الجدد

األساس المنطقي الختيار 

 المؤشرات

 لتحسين جودة أداء المعلمين

 الجنس والمبحث بياناتتصنيف ال

 

 التعليم المهني المجال

 34 رقم المؤشر 

 نسبة النجاح في التعليم المهني للصف الثاني عشر )التوجيهي(. مؤشر األداء الرئيسي

يم المهني للصف الثاني عشر الى اجمالي عدد الطلبة الكلي في عددا لطلبة الناجحين في التعل تعريف المؤشر

 التعليم المهني للصف الثاني عشر و لجميع الفروع المهنية

األساس المنطقي الختيار 

 المؤشرات

 لقياس نتائج الثانوية العامة للفروع المهنية المختلفة

 الجنس ، فروع التعليم المهني بياناتتصنيف ال

 

 

 التعليم المهني المجال

 35 رقم المؤشر 

 نسبة الطلبة الذين اجتازوا امتحانات التوجيهي / فرع التعليم المهني وتوفرت لهم فرص عمل مؤشر األداء الرئيسي

عدد الطالب الذين تقدموا المتحانات التوجيهي / فرع التعليم المهني الحاصلين على عمل، إلى  تعريف المؤشر

 إجمالي عدد الطالب الذين تقدموا امتحانات التوجيهي / فرع التعليم المهني

األساس المنطقي الختيار 

 المؤشرات

 لقياس المهارات المكتسبة من التعليم المهني والتي تدعم التحاقه بسوق العمل.

 وعات التعليم المهني والمديرية والصناعات ونوع العملالجنس وموض بياناتتصنيف ال

 

 

 

 



 التعليم المهني المجال

 36 رقم المؤشر 

نسبة الطالب الذين اجتازوا امتحان التوجيهي فرع التعليم المهني من إجمالي عدد الطالب  مؤشر األداء الرئيس

 المتقدمين

عدد الطالب الذين اجتازوا امتحان التوجيهي لفروع التعليم المهني / التوجيهي إلى إجمالي عدد  تعريف المؤشر

 الطالب المتقدمين المتحان  الثانوية العامة/ التوجيهي.

األساس المنطقي الختيار 

 المؤشرات

 لقياس الطلب على "التخصصات المهنية المتقدمة"

 الجنس وفروع التعليم المهني بياناتتصنيف ال

 

 التعليم المهني المجال

 37 رقم المؤشر 

 نسبة أصحاب العمل الراضين عن أداء خريجي التعليم المهني مؤشر األداء الرئيس

عدد أصحاب العمل الراضين عن أداء خريجي التعليم المهني إلى إجمالي عدد أصحاب العمل  تعريف المؤشر

 المستجيبين للدراسة .

األساس المنطقي الختيار 

 المؤشرات

 همة الشركات ومؤسسات القطاع الخاصلضمان مشاركة ومسا

 نوع التدريب والجنس وموضوعات وتخصصات فروع التعليم المهني بياناتتصنيف ال

 

 التعليم المهني المجال

 38 رقم المؤشر 

 عدد المؤسسات التي تقدم التدريب لطالب التعليم المهني. مؤشر األداء الرئيس

 التعليم المهني.عدد  المؤسسات التي تقدم التدريب لطالب  تعريف المؤشر

األساس المنطقي الختيار 

 المؤشرات

 لدعم الشراكات بقطاعات العمل والمؤسسات وسوق العمل 

 المجموع بياناتتصنيف ال

 

 

 

 

 



 التعليم المهني المجال

 39 رقم المؤشر 

ًعا الذين شملتهم الدراسة المسحيّة والذين قدموا انطبا )المجتمع المحلي( نسبة األشخاص مؤشر األداء الرئيس

 إيجابيًا نحو التعليم المهني.

الذين شملتهم الدراسة المسحيّة  والذين قدموا انطباًعا  )المجتمع المحلي(عدد األشخاص تعريف المؤشر

 إيجابيًا نحو التعليم المهني إلى إجمالي عدد األشخاص الذين شملتهم الدراسة المسحية.

 لقياس األثر اإليجابي للتعليم المهني في المجتمع األساس المنطقي الختيار المؤشرات

 الجنس والعمر/ المؤهل العلمي/المحافظات/ فروع وتخصصات التعليم المهني بياناتتصنيف ال

 

 التعليم المهني  المجال

 40 رقم المؤشر 

 نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني في المرحلة الثانوية مؤشر األداء الرئيس

 إلى  عدد طالب المرحلة الثانوية عدد الطالب المسجلين في التعليم المهني تعريف المؤشر

 عدد الطالب المهتمين بالتعليم المهني األساس المنطقي الختيار المؤشرات

 لجنس وتخصصات التعليم المهني والمديريةا بياناتتصنيف ال

 


