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سادس  سابع ثامن تاسع عاشر حادي عشر ثاني عشر

:يةنسبة المستجيبين والمستجيبات من الطلبة موزعه حسب الصفوف المدرس

أنثى ذكر اناث/ذكور



2

ي باالضافة اىل توزي    ع الصفوف المشاركة حسب المحافظاتلتوزي    ع ا
 
:الجغراف

المحافظة 

الصفوف موزعه حسب المحافظات

المحافظة  %ثاني عشرحادي عشرعاشرتاسعثامنسابعسادس

%35.34%11.30%12.82%12.45%15.68%12.82%16.32%18.60عمان

%33.32%5.30%11.50%12.74%18.26%16.36%16.53%19.31اربد

%12.76%8.92%8.67%10.07%14.72%14.09%19.38%24.16الزرقاء

%6.25%7.94%11.07%11.72%16.93%12.37%17.84%22.14المفرق

%3.33%20.54%16.87%13.94%12.71%10.51%12.96%12.47البلقاء

%2.88%16.10%8.19%11.30%18.93%14.41%13.56%17.51معان

%2.52%5.48%4.52%10.00%22.90%22.26%17.42%17.42كرك

%1.24%15.13%8.55%14.47%9.21%13.82%13.82%25.00طفيلة

%1.06%9.23%16.15%21.54%14.62%9.23%10.77%18.46مأدبا

%0.63%18.18%20.78%11.69%12.99%15.58%5.19%15.58جرش

%0.47%3.45%22.41%12.07%8.62%10.34%17.24%25.86العقبة

%0.20%24.00%0.00%12.00%16.00%12.00%0.00%36.00عجلون



:من النواحي التالية بحسب القطاع التعليمي( الخ... المنصة االلكترونية، البرامج االلكترونية، مجموعات المتابعة )تقييم وسائل التعليم االلكترونية 



: من خالل المنصة او الوسائل التعليمية االلكترونية_ اثناء متابعة التعليم عن بعد



:في فترة التعلم يشعر الطلبة بالقلق حول



:نتيجة التعليم عن بعد وبدء الجائحة

لم ( من الذكور% 13من االناث، % 17) 

.يتغير التفاعل

قل التفاعل ( من الذكور% 81من االناث، % 76) 

مع االصدقاء

ازداد التفاعل ( من الذكور% 6من االناث، % 7) 

.مع االصدقاء



ي وقت فراغك خالل اليوم
، كيف تقض  :منذ بدء العام الدراسي

. يةمن الذكور يقضون وقت الفراغ وحدهم عىل التلفاز واالجهزة الذك% 56من االناث، % 50

. من الذكور يقضون الوقت مع أرستهم% 28من االناث % 34

.من الذكور يقضون الوقت االكبر مع االصدقاء واالقارب% 7من االناث و % 6

فيه) من الذكور يذهبون اىل االماكن العامة % 4من االناث و % 3 .(الخ.. المول، اماكن البر

. من الذكور يمارسون الرياضة% 11من االناث و % 8

امي بقواعد السالمة العامة للصحة  :(ارتداء الكمامة، غسل اليدين، التباعد الجسدي) الت  

( قليل جدا% 3قليل، % 2متوسط، % 22مرتفع، % 31مرتفع جدا، % 41) االناث 

(قليل جدا% 4قليل، % 3متوسط، % 27مرتفع، % 31مرتفع جدا، % 35)الذكور 

:اذا كان لدي الخيار ساختار

ي المدرسة فقط % 72
ن
ن يفضلون التعليم ف ن و % 23من الطلبة المستجيبي  . التعليم عن بعد% 5اختاروا النظام الهجي 

ي المدرسة فقط% 70من طالب المدارس الحكومية، % 72.4
ن
.  من طالب المدارس الخاص  يفضلون التعليم ف


