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  المقدمة
قضايا سوق العمل مصطلحات ذات مدلوالت محددة ، ومن أجـل توحيـد             بيستخدم المعنيون   

بسوق العمل في المملكة األردنية الهاشـمية ومـدالوالتها مـن قبـل             المصطلحات المتصلة   

سعت وزارة العمل إلى توفير مسرد يجمع تلك المصطلحات وتعريفاتهـا           ،  المستخدمين كافة   

  .والمعنيون بنظام تنمية الموارد البشرية ، لتشكل مرجعية وطنية يستخدمها مفتشو العمل 

من مصطلحات سوق العمل والتعلـيم والتـدريب        اشتمل هذا المسرد على مصطلحات مختارة       

وتخدم نظام تنمية   ،   العمل   ، وبخاصة تلك التي تهم مفتشو     المهنيين والسالمة والصحة المهنية     

الموارد البشرية بشقيه جانب العرض وجانب الطلب ، وتشكل بذلك لغة موحدة لقواعد بيانات              

  .موحدة لسوق العمل

  

  منهجية العمل 
قدرات تعزيز   وكأحد نشاطات مشروع     –مل في المملكة األردنية الهاشمية       طلبت وزارة الع   ■

 من  –تورين التابع لمنظمة العمل الدولية      / العاملين فيها الذي ينفذه المركز الدولي للتدريب        

  .إعداد مسرد مصطلحات سوق العملالمركز الدولي للتدريب 

  

 إلعـداد   هو المهندس أحمد مـصطفى      قام المركز الدولي للتدريب بالتعاون مع خبير محلي        ■

  .مع الجهات المستفيدة منه والمستخدمة له بالتشاور المسرد 

  

  : قام الخبير المكلف باالتصال مع الجهات المعنية في األردن وبخاصة الجهات اآلتية ■

  وزارة العمل   ●

  مؤسسة التدريب المهني  ●

  دائرة اإلحصاءات العامة ●

نظام معلومات تنمية الموارد     -مشروع المنار   / موارد البشرية   المركز الوطني لتنمية ال    ●

  . البشرية

 واألنظمة الصادرة   ، القوانين وتعديالتها  : مثل ،حصل الخبير المكلف على المراجع الرسمية     و

وما صدر عن هذه الجهات من منشورات وتقارير ذات صـلة بالمـصطلحات             ،  بموجبها  

  .وتعريفاتها  
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وقدمها إلى هـذه    ) المصطلحات والتعاريف   ( ف  المسودة األولى للمسرد       أعد الخبير المكل   ■

واقتراح ما يرون مـن تعـديالت       ،  الجهات المعنية بهدف تدارسها من قبل المختصين فيها         

  .بشأنها 

  

وأعاد النسخة المعدلة من    المناسب منها ،    وأدخل  ،   تسلّم الخبير المكلف التعديالت المقترحة       ■

  .م االتفاق على النسخة المعدلة ، وتلجهات للقراءة الثانية المسرد إلى هذه ا

  

ـ   تدريبيـة    عقد المركز الـدولي للتـدريب ورشـة          ■ ع وزارة العمـل للفتـرة      بالتعـاون م

ممثالً عن جهات عدة معنية بموضوع       ) 24( وشارك فيها   ،   2004\12\2 –2004\11\28

، ت كل منها جزءا من المـسرد        م تقسيم المشاركين في ثالث مجموعات تناول      ، وت المسرد  

واقترحت مجموعات العمل بعض التعديالت بهدف تحـسين    ،  وقامت بتدارسه بشكل مفصل     

  .المسرد من حيث المضمون والشكل 

  

نجمت عن الورشة ومـن منظمـات    راعى الخبير المكلف ما ورد من اقتراحات وتعديالت        ■

 .هذه النسخة من المسرد تم إخراج كلّه ، ، وفي ضوء ذلك أصحاب العمل والعمال
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  أ 
TRADE UNION 
Any organisation of employees 
established in order to substitute, or 
attempt to substitute, collective 
bargaining  for  individual bargaining in 
the labour market.  

  عّمالنقابة / اتحاد 

ال أو تحاول تمثيلهم في  تؤسس لتمثيل العميةمنظمة عمال

 .المفاوضات الجماعية بدالً من التفاوض الفردي

MATERNITY LEAVE  
The working woman has the right to 
obtain a maternity leave totaling ten 
weeks with full pay prior to and after 
delivery provided that the period 
subsequent to delivery may not be less 
than 6 weeks . 
 

  إجازة أمومة 

للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة بأجر 

كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع على 

أن ال تقل المدة التي تقع من هذه اإلجازة بعد الوضع عن 

  .ستة أسابيع 

PILGRIMAGE LEAVE  
This leave is granted upon prerequisite of 
the employee served at least 5 consecutive 
years with the employer . this leave is 
granted once only during the period of 
service . 

  إجازة حج 

تمنح للعامل وبناء على طلبه ألداء فريضة الحج إجازة 

سنوات على خدمته لدى صاحب العمل  ) 5( بعد مضي 

   .تحقها لمرة واحدة طيلة فترة الخدمةويس

ANNUAL LEAVE  
Each employee is entitled to a fourteen 
days annual leave with full pay of every 
year of service , the period of the annual 
leave shall become 21 days if he remains 
in the service of the same employer for 
more than five years. 

  إجازة سنوية 

 ) 14( لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة 

يوماً عن كل سنة خدمة إال إذا تم االتفاق على أكثر من 

يوماً إذا ) 21( ذلك على أن تصبح مدة اإلجازة السنوية 

 سنوات 5أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه 

  .متصلة 
SICK LEAVE 
Every employee is intiteled to a  fourteen 
– day – sick leave with full pay per year 
based on a report from the physician 
approved by the establishment or from a 
government physician. 
 

  إجازة مرضية 

) 14(ة مرضية مدفوعة األجر لمدة يحق لكل عامل إجاز

بناء على تقرير من طبيب تعتمده المؤسسة  في العاميوماُ 

  .أو مرجع طبي حكومي

WAGE 
All cash or in-kind entitlements of the 
Employee against his work in addition to 
all other entitlements of whatever type, 
provided for by the law, work contract or 
the bylaw or; it has become the practice to 
pay except the wages payable for 
overtime work. 

  األجر 

كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً  أوعيناً مضافاً إليه 

سائر االستحقاقات األخرى أي كان نوعها إذا نص 

القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل 

المستحقة عن العمل على دفعها باستثناء األجور 

  .اإلضافي 
EMERGENCY PROCEDURES  
Procedures to be followed in the event of 
an accident, fire, earthquake or other 
natural or man-made disaster. 
 

  إجراءات طوارئ 

اإلجراءات الواجب اتباعها في حال وقوع حوادث ، 

 الكوارثوونشوب حرائق،  والهزات األرضية ، 

  .الطبيعية أو تلك التي من صنع اإلنسان 
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  أ 
EDUCATIONAL NEEDS 
1. The education needed to meet the 
demands of an individual, organisation or 
national economy. 
2. The specific education which is required 
to develop the skills , attitudes and 
knowledge of an individual, group or 
occupation. 
 

  احتياجات تعليمية 

التعليم المطلوب لتلبية احتياجات األفراد والمنظمات . 1

  .واالقتصاد الوطني 

 الالزم لتطوير وتنمية المعارف المحددالتعليم . 2

 .والمهارات المتعلقة باألفراد أو الجماعات أوالمهن

SKILL NEEDS 
The skill or skills needed for different 
types of activity, job or occupational role, 
in a specific organisation, sector. 
 

  احتياجات مهارية 

المهارات الالزمة لتنفيذ أنواع مختلفة من المهارة أو 

معينة النشاطات أو أداء عمل أو دور مهني في منظمة 

 . محددأو قطاع
SAFETY BOOTS  
Working boots to protect the feet 

  أحذية سالمة 

   لحماية القدمينأحذية عمل
EMPLOYMENT STATISTICS  
Employment statistics provide data on all 
public and private firms employing one 
person or more in various activities, 
except those employed in the agricultural 
sector, the armed forces , public security 
and civil defense . The data includes 
number of establishment , number of 
employees and their characteristics and 
the compensation of employees . 
 

  إحصاءات العمالة

توفر إحصاءات العمالة البيانات حول منشآت القطاعين 

في أنشطة عدة  فأكثر تستخدم عامالًعام والخاص التي ال

باستثناء العاملين في الزراعة والقوات المسلحة واألمن 

 ،وتتضمن البيانات أعداد المنشآت. العام والدفاع المدني 

  .وتعويضاتهم ، وخصائصهم ، وأعداد العاملين 

OCCUPATIONAL STATISTICS 
Statistics which relate to the purposes and 
functions of work roles. 
 

  إحصاءات مهنية 

 . ومهام أدوار الشغلبأغراضإحصاءات تتصل 

TEST 
A test is a specially designed activity 
through which the knowledge or skills of 
an individual can be assessed. 
Testing process is the process of 
administering a test, or series of tests. 
 

  اختبار 

  .نشاط مصمم لقياس معارف ومهارات األفراد: اختبار 

عملية إدارة إختبار أو سلسلة من : عملية  االختبار 

 .االختبارات

POST – TEST 
A test which is conducted at the end of a 
training progrmme to ensure the 
achievement of the training objectives . 

  اختبار بعدي 

اختبار يعقد للمتدربين عند إنهاء برنامج تدريبي للتأكد 

  .إنجاز األهداف التدريبية / من تحقيق
PRE- TEST  
A test which is conducted at the beginning 
of a training programme to measure the 
knowledge and skills that the trainees 
pocess. 

  اختبار قبلي 

اختبار يعقد للمتدربين عند التحاقهم في البرنامج التدريبي 

  .لقياس ما يتوافر لديهم من معارف ومهارات 
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  أ
OCCUPATIONAL HYGIENIST  
A specialist in investigating and dealing 
with conditions in the workplace that 
could be hazardous to employees’ health. 
 

  اختصاصي إصحاح مهني 

اختصاصي في استقصاء الظروف التي قد تشكّل مخاطر 

  .على صحة العاملين في موقع العمل ، والتعامل معها 

AUDIOLOGIST  
A person qualified to carry out hearing 
tests and treat patients with impaired 
hearing. 
 

  اختصاصي سمع 

اء فحوص السمع ومعالجة المرضى شخص مؤهل إلجر

  .ذوي ضعف أو تلف سمعي

ASSESSMENT TOOL 
A method for the gathering of evidence 
for assessment, such as a knowledge test 
or a checklist of practical performance, or 
a performance test. 

  أداة تقييم 

: نات للتقييم، مثلالبي/ طريقة أو وسيلة جمع األدلّة 

االمتحان المعرفي، أو قائمة الفحص في أثناء األداء 

  .العملي، أو اختبار أدائي
ADMINISTRATION (EDUCATIONAL) 
The executive arm of government 
responsible for the implementation of 
education (and, often, training) policy. 
 

  ) تربوية ( إدارة 

ع الحكومة التنفيذي المسؤول عن تنفيذ السياسة ذرا

  .بخاصةوالتدريبية بعامة التربوية 

TOTAL QUALITY MANAGEMENT 
A  management system with a focus on 
customer satisfaction, involving a 
systematic approach to ensure that 
products and services always meet 
defined standards and are subject to 
continuous improvement. 
 

  إدارة الجودة الشاملة 

نظام إداري يركز على رضا المستهلك، ويتضمن نهجاً 

دائماً نظمياً لضمان أن المنتجات والخدمات تطابق 

  . المستمرالمعايير المحددة، وتخضع دائماً للتحسين

HAZARD MANAGEMENT  
Includes identifying hazards to employees 
at work, assessing hazards, and managing 
hazards so that people are not harmed. 
  

  إدارة المخاطر 

تتضمن تحديد المخاطر التي يتعرض لها العمال في 

  .وإدارتها لتفادي إيذاء الناس ، وتقييمها ، الشغل 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
Human resource management is an 
integrated, proactive approach to 
managing the recruitment, selection, 
allocation to jobs, appraisal and 
development of people employed in an 
organisation. 
 

  إدارة الموارد البشرية 

نهج متكامل فاعل إلدارة / إدارة الموارد البشرية منحى 

لعاملين واختيارهم وتعيينهم في الوظائف ، استدراج ا

  .منشأة ماوتقييم أدائهم ، وتنمية العاملين في 

PUBLIC ADMINISTRATION 
1. Administration is the executive arm of 
Government. 
2. Administration is the execution of all 
the tasks required to support decision-
making and the implementation of 
decisions, whoever the decision-maker 
may be. 

  إدارة عامة 

  الذراع التنفيذي للحكومة .1

لدعم اتخاذ المطلوبة تنفيذ الواجبات جميعها : اإلدارة .2

  .القرار ، وتنفيذها بغض النظر عن متخذ القرار 
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  أ 
FUMES  
Very small airborne particles, e.g. of 
metals when they are subjected to high 
temperatures during welding. 
 

  أدخنة 

محمولة في الهواء ، مثل من مادة ما جزيئات دقيقة 

أدخنة المعادن عند تعريضها لدرجات حرارة مرتفعة في 

  .أثناء اللحام 
HARM  
Illness, injury or both. 

   أذى

  .مرض أو إصابة أو كالهما 
COACHING 
1. A role in education and training, in 
which the coach enables the learner to 
identify and act to meet specific learning 
needs; 
2. Additional, specialised teaching given 
to a learner to prepare him for an 
examination. 
 

  )تمرين ( لصيق تدريب 

/ لية التعليم والتدريب ،  يساعد فيه المرشددور في عم.1

في تحديد احتياجات تعلّمه المتدرب /  المتعلّم المدرب

  . والعمل على تلبيتها ،الخاصة

 .المتحان ماتدريس إضافي متخصص لتهيئة المتعلّم .2

CAREER COUNSELLING 
The process of assisting and guiding 
people in their career choices. 
 

  مهني / إرشاد وظيفي 

جيههم لتقرير خيار مسارهم  وتواألفرادعملية مساعدة 

  .الوظيفي  / المهني
QUESTIONNAIRE, 
A set of questions, either structured or 
unstructured, together with spaces for 
responses from those asked. 
 

  استبانة

 ) المهيكلة ( المنظمةاستمارة تضم مجموعة من األسئلة

يقابلها حيز أو فراغ لكتابة ) المهيكلة (أو غير المنظمة 

  .إجابات الفئة المستهدفة
SUSTAINABILITY 
The ability of something (e.g. a policy, a 
system or an institution) to remain 
maintained at a certain standard (e.g. 
quality of education). 

  استدامة

على ) مثل سياسة أو نظام أو مؤسسة ( قدرة شيء ما 

مثل جودة ( مستوى معين عند والمواصلة االستمرار 

 .)التعليم 
STRATEGY 
A plan to get something done - 
specifically to show how a policy will be 
implemented. 
 

  استراتيجية

يفية تنفيذ بخاصة لتوضيح ك إلنجاز شيء ما ، وخطة

 .السياسة

TEACHING STRATEGIES 
Techniques which are used in teaching to 
enable teachers to achieve their goals. 
 

  استراتيجيات التدريس 

المستخدمة في التدريس لمساعدة وأساليبه  التدريس خطط

  .األهداف التدريسيةالمدرسين في تحقيق 
EDUCATION AND TRAINING 
STRATEGY 
An education and training strategy 
describes how the goals of education and 
training policy will be achieved. 
 
 
 

  استراتيجية تعليم وتدريب 

تصف استراتيجية التعليم والتدريب كيفية تحقيق تطلعات 

  .سياسات التعليم والتدريب وغاياتها
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  أ 
APTITUDE 
Innate or acquired characteristic which is 
thought to underlie and be conducive to 
an individual’s capacity to learn and 
attain a level of achievement in a specific 
field. 
 

  استعداد 

خاصية فطرية أو مكتسبة تعد أساسية لتمكين الفرد من 

  .جال معينالتعلّم والتحصيل لمستوى محدد في م

HOUSEHOLD 
A group of people who live together, with 
shared accommodation and shared 
domestic expenses. 
 

  مسكن / ة أسر

مجموعة من الناس يعيشون معاً ويتقاسمون نفقات 

 ) .ترتيبات منزلية مشتركة(اإلقامة والمعيشة 

FIRST AID  
Initial care of the injured or sick. 
 

  إسعاف أولي 

  .رعاية أولية للشخص المصاب أو المريض 

SAFETY SIGNS  
Standard format signs warning of a 
workplace hazard and/or precautions to 
be taken. 
 

  إشارات السالمة 

 من مخاطر لإلرشاد والتحذيرإشارات بأشكال قياسية 

  .اذها موقع العمل، واالحتياطات الواجب اتخ

LABOUR MARKET  SIGNALS 
Labour market signaling uses data drawn 
from much recourse to provide a more 
holistic analysis of the dynamics of the 
labour market. 
 

  إشارات سوق العمل 

 إشارات سوق العمل البيانات المتحصلة من تستخدم

ن ديناميكية ع ر شموالًأكث لتوفير تحاليل عدةمصادر 

  .سوق العمل 

MEDICAL SUSPENSION NOTICE  
Notice issued by a departmental medical 
practitioner suspending an employee 
from work because of harm suffered, e.g. 
if poisoned by lead. 
 

    طبي إشعار تعليق

 العامل إشعار يصدر عن الطبيب الممارس يعلق شغل

  .بسبب تعرضه ألذى ؛ مثل حالة التسمم بالرصاص 

PROHIBITION NOTICE  
Notice issued by an occupational safety 
and health inspector prohibiting a work 
activity until the hazard is eliminated. 
 

  إشعار منع 

إشعار يصدر عن مفتش السالمة والصحة المهنية يمنع 

  . المخاطر قبل أن يتم التخلص منرسة نشاط الشغل مما

CONSTRUCTION WORK  
Work such as building alterations, 
cleaning, demolition, painting, 
maintenance, repairs and so on. 
 

  أشغال البناء 

وإنشاء المباني، وتعديلها ، تتضمن أشغال البناء،

صيانتها ، وإصالحها وتنظيفها، ودهانها ، وهدمها ، و

  الخ.... 
MUSCULOSKELETAL INJURY  
Chronic muscle, tendon, and nerve 
disorders caused be repetitive exertions , 
rapid motions , high forces, contact stress 
extreme posture , vibration and / or low 
temperatures. 
 

  هيكليةإصابة عضلية 

يصيب العضالت واألوتار واألعصاب مزمن اضطراب 

، والقوى والحركات السريعة ، سبب االمتداد المتكرر ب

درجات الحرارة أو / ، وواالهتزاز ، واإلجهادات االلية، 

  .المنخفضة
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  أ 
EMPLOYMENT INJURY  
Any injury such as a cut , fracture , sprain, 
amputation , etc.., which results from 
work – related event or from a single 
instantaneous exposure in the work 
environment . 
 

   شغلإصابة 

أي إصابة تلحق بالشخص مثل الجروح والكسور والتواء 

 حادث متصلالخ ، ناجمة من ... المفاصل أو البتر 

التعرض ولو لمرة واحدة في بيئة من الشغل أو / بالعمل 

  .العمل 

WORK INJURY 
The Employee's injury as a result of an 
accident during the performance of work 
or due to the work itself. Any accident 
sustained by the employee while on his 
way to or return from work, shall be 
considered as an accident. 

  إصابة عمل 

أثناء تأدية العمل أو بسببه في ل نتيجة حادث إصابة العام

أثناء ذهابه لمباشرة في  في حكم ذلك ما يقع للعامل ويعد

  .عمله او عودته منه 

LOST TIME INJURY  
Any accident in which a worker is unable 
to work for any period of time. 
 

  إصابة هادرة للوقت

العمل /  على الشغلغير قادرالعامل  يجعلأي حادث 

  .ألي فترة زمنية 
STRIKE  
Refrain working due to collective labour 
dispute. 

  إضراب

سبب نزاع عمالي توقف مجموعة من العمال عن العمل ب

  .جماعي 
LEGISLATIVE FRAMEWORK 
The legislative framework sets out the 
boundaries of law and associated 
regulations within which society has 
decided to operate.  
 

  إطار تشريعي

  حدود القوانين واألنظمة المنبثقة عنها التيإطار يرسم

 . يعمل في ظلهاقرر المجتمع أن

NATIONAL FRAMEWORK OF 
COMPETENCE 
A specification of the competence 
required for different jobs and 
occupations within a national labour 
force. 
 

  إطار وطني للكفايات 

مواصفات الكفايات المطلوبة لممارسة األعمال  والمهن 

 .المختلفة التي تزاولها القوى العاملة 

RETRAINING 
Retraining enables individuals to improve 
their existing knowledge and skills or to 
acquire new ones, whether for their 
current jobs or occupations, or for new 
ones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  إعادة التدريب 

تمكن إعادة التدريب األفراد من تحسين معارفهم 

ومهاراتهم الحالية أو اكتساب معارف ومهارات جديدة 

 .تتصل سواء في أعمالهم الحالية أم في أعمال جديدة 
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INDUSTRY RESTRUCTURING 
A process of changing the forms of work 
organization within enterprises and across 
industry in order to improve productivity, 
competitiveness, quality and flexibility. 
This may involve job redesign, new 
technology, and ongoing training or 
retraining of workers, and reducing the 
size of the work force. 
 

  إعادة هيكلة الصناعة
 الشغل في المنشآت وعبر الصناعة وتنظيمعملية تغيير أشكال 

ة، والمنافسة، والجودة، ككل من أجل تحسين اإلنتاجي

وقد يشمل إعادة تصميم مضامين األعمال ، . والمرونة

أو إعادة تكنولوجيا جديدة ، ومواصلة تدريب /  وتقنيات

  . وخفض حجم العمالةالعاملينتدريب 

DISABILITY 
A physical or mental incapacity, either 
congenital or resulting from an injury or 
illness etc. 
 

   إعاقة

عدم قدرة عقلية أو جسدية خلقية أو بسبب إصابة أو 

  .مرض

RECOGNITION OF VOCATIONAL 
TRAINING PROVIDERS 
The formal approval of training 
organisations, products and services 
operating within the vocational education 
and training sector . 

   بمزودي التدريباعتراف

المصادقة الرسمية على نواتج منظمات التدريب 

  .وخدماتها في قطاع التعليم والتدريب المهني 

RECOGNITION OF QUALIFICATIONS 
The process by which a qualification is 
given a formal status within national or 
trans-national system. 
 

  االعتراف بالمؤهالت 

عملية االعتراف الرسمي بالمؤهل ضمن النظام الوطني 

 .او خارجه

ACCREDITATION 
The process by which a course or training 
program is officially recognized and 
approved. 
 

   اعتماد

عملية االعتراف الرسمي ببرنامج أو مساق تدريبي 

  .والمصادقة عليه

ACCREDITATION OF 
QUALIFICATIONS 
The formal process by which a 
qualification’s status within the national 
VET system is established. 
 

  اعتماد المؤهالت

 ضمن لبوضع مؤهعملية رسمية تؤسس لالعتراف 

  .النظام الوطني للتعليم والتدريب المهني

SYMPTOMS  
What a patient describes about his 
condition. 
 

  أعراض 

  .أو ما يظهر عليهما يصف المريض عن حالته 

FATIGUE  
The temporary inability to respond to a 
situation because of previous overactivity, 
mental, emotional or physical. 
 

  تعب / إعياء 

عدم القدرة المؤقتة لالستجابة لمواقف معينة بسبب 

  .اإلرهاق السابق سواء أكان عقلياً أم عاطفياً أم جسدياً 

DUSTS  
Solid particles of a substance suspended 
in air. 
 

   أغبرة

  . في الهواء معلقةجزيئات صلبة من المواد 
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NON-RESPIRABLE DUSTS 
The particles in these dusts are larger and 
are removed in the nose and upper 
airways of the lungs. 
 

  أغبرة غبر قابلة للتنفس 

 التخلص منها في األنف يتمجزيئات غبارية كبيرة نسبياً 

  .والشعب الهوائية الرئوية العليا 

RESPIRABLE DUSTS  
These are dusts with particles fine enough 
to penetrate the smallest airways in the 
lungs. 
 

  أغبرة قابلة للتنفس 

أدق جزيئات غبارية ناعمة لدرجة تسمح دخولها عبر 

  .في الرئة ممرات الهواء 

CLOSE  DOWN 
Closing the enterprise totally or partially 
or stop working from the employer's side. 

  إغالق

إغالق المؤسسة كلياً أو جزئياً أو إيقاف العمل فيها من 

  .قبل صاحب العمل 
MARKET ECONOMY 
A market economy is one in which a 
substantial proportion of economic 
decisions are taken by means of the 
operation of markets. 

  اقتصاد السوق 

وق يتم اتخاذ جزء كبيير من القرارات في اقتصاد الس

  .االقتصادية بحسب عمليات السوق وأوضاعه 

SYNTHETIC MINERAL FIBRES 
A group of materials that include glass 
fibre, mineral wool and ceramic fibre, 
used as insulation and as a reinforcing 
agent. 
 

  ألياف معدنية تركيبية 

الصوف والمواد التي تضم األلياف الزجاجية مجموعة 

المعدني واأللياف الخزفية المستخدمة كعوازل أو عوامل 

  .تقوية

EXAMINATION 
A formal and official test of someone’s 
knowledge or ability in a particular 
subject. 

  امتحان 

فحص نظامي رسمي لقياس معارف شخص ما وقدراته 

 .محدد في موضوع 
ENTRANCE EXAMINATION  
Entrance examinations judge whether 
people may gain admission to a certain 
institution, or organization. 

  قبول امتحان 

يساعد امتحان القبول في الحكم على قابلية الناس 

 .لاللتحاق بمؤسسة تعليمية أو منظمة عمل 
 

ABSORPTION 
A process by which chemicals can enter 
the body through pores in the skin. 
 

   امتصاص

عملية دخول المواد الكيميائية إلى الجسم عبر مسامات 

  .الجلد
SAFE  
Not exposed to a hazard, or free from 
hazards. 
 

  آمن 

  .غير معرض للمخاطر أو حر من المخاطر 

PRODUCTION 
Production is the activity or series of 
activities which is used to make (i.e. 
produce) a good or service. “The use of 
resources to make goods or services which 
have value”.  
 

  إنتاج 

نشاط أو سلسلة من النشاطات تستخدم لتصنيع سلعة أو 

 أو تقديم  استخدام الموارد إلنتاج سلعة".تقديم خدمة 

 . "خدمة ذات قيمة
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PRODUCTIVITY 
Productivity is measured as the amount of 
output produced by a given quantity of 
inputs. 
 

  إنتاجية

تقاس اإلنتاجية بداللة حجم المخرجات المنتجة من حجم 

  .المدخالت محدد من 

LABOUR PRODUCTIVITY  
Labour productivity refers to the 
relationship between output and the 
labour time used in generating that 
output. it is the ratio of output per hour . 
 

  إنتاجية العمل 

يشير مصطلح إنتاجية العمل إلى العالقة بين المخرجات 

ووقت العمل المستغرق في إنتاجها ، وتمثل نسبة 

  .عة عمل المخرجات لكل سا

TRANSITION FROM SCHOOL TO 
WORK 
The change from full-time education to 
regular work is the transition form school 
to work. 
 

  انتقال من المدرسة إلى الشغل 

 .االنتقال من الحياة المدرسية إلى حياة العمل المنظم 

PATTERNS OF UNEMPLOYMENT 
The distribution of unemployment 
between regions, localities, previous 
industry of employment, age group, 
gender, occupation, qualification - as the 
case may be . 
 

   البطالة ) مستويات ( أنماط 

ويات المحلية، توزيع البطالة بحسب  المناطق ، والمست

والنوع عمر ،  للشغل ، وفئة الوالنشاط السابق

 .، والمهنة، والمؤهالت وغيرهااالجتماعي

JOBSEEKER 
A person looking for and available for 
work. 
 

  باحث عن عمل 

  . للشغل ومتاحشخص يبحث عن فرصة عمل، 

VAPOUR  
The gaseous form of a substance that is 
normally a liquid or solid, e.g. mercury, 
organic solvents. 
 

  بخار 

، حالة غازية من مادة تكون في العادة صلبة أو سائلة 

  . العضوية والمذيباتمثل الزئبق 

PROGRAMME 
The activities and methods needed in 
order to achieve a set of objectives, 
organised into a logical sequence over a 
specified period of time. 
 

  مجبرنا

 والطرائق الالزمة لتحقيق أهداف محددة مرتبة النشاطات

 .بتسلسل منطقي عبر فترة زمنية محددة 

TRAINING PROGRAMME 
The training activities and methods 
needed to achieve a set of training 
objectives, organised into a logical 
sequence over a specified period of time. 
 
 
 
 

  برنامج تدريب

النشاطات التدريبية والطرائق التي تؤدي إلى تحقيق 

تنظم بتسلسل منطقي و ، يةهداف التدريبمجموعة من األ

  . فترة زمنية محددة في غضون

  

  

  

 ب
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OCCUPATIONAL SAFTEY AND 
HEALTH PROGRAMME  
A programme adopting a systematic 
approach to locating , evaluating and 
controlling those factors in the work place 
and environment which are responsible 
for accidents and their effects. 
 

  

  برنامج سالمة وصحة مهنية 

الموجودة في برنامج يتبنى نهجاً نظمياً لتحديد العوامل 

 وتقييمهامكان العمل أو البيئة والمسؤولة عن الحوادث 

  .والسيطرة عليها

UNEMPLOYMENT 
Someone within the labour force is 
unemployed if he or she wishes to work 
but is unable to find employment. 
 

  بطالة

تعني البطالة وجود أشخاص من بين القوى العاملة 

 .يرغبون في العمل لكنهم ال يجدون فرصة شغل 

YOUTH UNEMPLOYMENT  
The unemployment within the age group 
15-24 years.  

  بطالة الشباب 

- 15 هي البطالة المتفشية بين السكان من الفئة العمرية

  . سنة24
LONG – TERM UNEMPLOYMENT  
The definition of long term 
unemployment includes all unemployed 
persons with continuous periods of 
unemployment extending for  year or 
longer . 
 

  بطالة مزمنة

يشمل تعريف البطالة المزمنة األشخاص الذين امتدت 

  . لمدة سنة فأكثر ةفترة تعطلهم المتواصل

  

INGESTION  
Introduction of a substance to the body 
through the mouth. 
 

   بلع

  .دخول مادة إلى الجسم عبر الفم 

TRAINING INFRASTRUCTURE 
The system of institutions and processes 
through which training is delivered. 
 

  البنية التحتية للتدريب

 تقدممنظومة المؤسسات والمراكز والعمليات التي 

 .التدريب
EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE 
The network of institutions which 
implements educational policies and 
carries out educational activities. 
 

   تعليمية تحتيةبنية

 السياسات الالزمة لتنفيذشبكة المؤسسات التعليمية 

  .التعليميةوالنشاطات 

ENVIRONMENT 
Environment is literally the surroundings 
within which the society, the system or 
the individual is set. 

   بيئة

ع والنظم واألفراد البيئة هي كل األجواء المحيطة بالمجتم

LONGTUDINAL DATA 
Data in which many units are observed 
over multiple time periods such as 
collecting data from a particular age 
group over many years on an annual 
bases . 
 
 

   طوليةبيانات 

ت ترتبط بمراقبة وحدات عدة ، عبر فترات زمنية بيانا

مثل جمع بيانات تتعلق بفئة عمرية لسنوات عدة . متعاقبة

  .على أساس سنوي 

  ت 
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TRAINING IMPACT ( EXPECTED AND 
REAL ) 
The influence or effect that training is 
expected to have and the influence it 
actually has. 
 

  )المتوقع والحقيقي ( التدريب تأثير

التأثير أو األثر المتوقع أن ينجم من التدريب أو التأثير 

  .الحقيقي الذي قد تركه التدريب

JOB LEAVER 
Unemployed person who quits or 
terminates his employment voluntarily 
and immediately began looking for work . 
 

  تارك عمل 

ويبدأ ، ل يترك أو ينهي عمله باختياره عامل مشتغ

  .شغل عن فوراًالبحث 

HEALTH INSURANCE 
Insurance plans that include coverage of 
medical care , dental care and visual care. 

  تأمين صحي 

، والسنّية، خطة تأمين تشمل تغطية الرعاية الطبية 

  .والبصرية 
SKILL TRANSFER 
The process whereby skills are transferred 
from one occupational context to another. 
 

  المهارة انتقال / تبادلية 
 .الكفاية وتبادلها بين مجال مهني وآخر /عملية انتقال المهارة

DEHYDRATION  
Loss of fluids from the body through 
sweat while a person is working in a hot 
environment. 
 

  جفاف / تجفاف 

فقدان السوائل من الجسم عبر التعرق عند العمل في بيئة 

  .عمل حارة 

ENROLMENT 
1. The registration of a person with an 
education or training institution for the 
purpose of undertaking a course. 
2. The total number of registered 
participants in an education or training 
programme. 
 

  استيعاب / التحاق 

تدريبية من / تسجيل الشخص في مؤسسة تعليمية . 1

  .دورة/ أجل االلتحاق في مساق 

  .تدريبي/ جلين في برنامج تعليمي إجمالي عدد المس. 2

OPEN ENTRY 
An admission policy in which there are 
minimal entry criteria or in which 
standard selection criteria are relaxed or 
waived. 
 

  دخول حر / التحاق 

أو تغيب معايير ، سياسة قبول تحدد المعايير الدنيا 

  .وشروط القبول

ACCIDENT ALERT  
An information bulletin issued by 
occupational safety and health unit or 
officer  following an accident, with 
recommendations on how future 
accidents of this type could be prevented. 
 

  الحوادث إنذار / تحذير 

نشرة إعالمية تصدر عن وحدة أو ضابط السالمة 

 وقوع حادث تتضمن قبل أو إثروالصحة المهنية 

نع الحوادث المماثلة في توصيات تتعلق بكيفية م

  .بلالمستق

  

  

  

  

  ت
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PACKAGING 
The process of grouping competences in a 
training package into combinations which 
represent whole jobs or key functions that 
is meaningful in the workplace. 
 

   حزيمت

/ حقائب تعليمية / عملية تجميع الكفايات في حزم 

لها أو مهام رئيسة ذات معنى تدريبية تغطي أعماال بكام

  .وداللة في مواقع العمل 

ACHIEVEMENT 
The attainment of a specified standard of 
performance. 
 

   تحصيل

  .تدريبي / تعلّمي تحقيق مستوى أدائي مقرر لبرنامج 

VALIDATION 
A process for confirming the correctness 
or soundness of information or findings. 
 

  صدق الداللة / التحقق 

  .حة أو رسوخ المعلومات أو النتائج صالتأكد منعملية 

SKILLS ANALYSIS 
An identification of the skills   needed for 
each job. 
 

  تحليل المهارات 

  .عملكل تحديد وحصر المهارات الالزمة ألداء 

TOPIC ANALYSIS 
The investigation and identification of 
components of a particular topic in an 
education or training programme. 
 

  تحليل الموضوع

 .تدريبي/ استقصاء وتحديد مكونات موضوع تعليمي 

TASK ANALYSIS 
The methodology used to define tasks 
within a function for work role. 
 

  تحليل الواجبات

تعريف الواجبات ضمن مهمة أو أحد / ة تحديد منهجي

  .ادوار الشغل 
FUNCTIONAL ANALYSIS 
The methodology used to define 
occupational functions, or the purposes/ 
roles served by people at work. 
 

  المهام / تحليل الوظائف 

المهام المهنية أو / الوظائف منهجية تستخدم في تحديد 

 .األدوار التي ينفذها العاملون 

LABOUR MARKET ANALYSIS 
Analysis of the characteristics of the 
labour market in a locality, region or 
nation. 
 

  تحليل سوق العمل 

تحليل خصائص سوق العمل على المستوى المحلي 

 .الوطني / واإلقليمي والقومي 

MANPOWER PLANNING 
A systematic means of : 
● analysing current manpower numbers 
and skills. 
● creating realistic forecasts of future 
demand and supply 
● planning performance management and 
Business development. 
 

  تخطيط القوى العاملة

  :وسائل منظمة ومنهجية لِـ

  راتها  تحليل حجم قوة العمل ومها●

   رصد حجم العرض والطلب المستقبلي●

  تخطيط إدارة األداء وتطوير األعمال●

HOUSEKEEPING  
Attention to tidiness and cleanliness in the 
workplace. 
 

  تدبير منزلي 

  .العناية بنظافة وتنظيم موقع العمل 
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TRAINING 
The process and methods which aim to 
equip people with the Skills, attitudes and 
knowledge needed for employment. 
 

  تدريب 

 األفرادالعمليات والطرائق التي تستهدف تزويد 

 .بالمهارات واالتجاهات والمعارف الالزمة للتشغيل

COMPETENCY-BASED TRAINING 
Training which develops the skills, 
knowledge and attitudes required to 
achieve competency standards. 
 

   مبنّي على الكفايات/ تدريب  قائم 

 تدريب يطور وينمي المعارف والمهارات واالتجاهات

  .الالزمة لتحقيق معايير الكفاية

MANAGEMENT TRAINING 
Training designed to develop and 
enhance managerial competence. 
 

  تدريب إداري 

 يب يستهدف تطوير الكفايات اإلدارية وتعزيزها تدر

BASIC TRAINING 
Training which develops skills relevant to 
employment, but which has no particular 
occupational focus. 
 

  تدريب أساسي 

 دون التركيز مي مهارات ترتبط بالتشغيل بعامةتدريب ين

  .على مهنة محددة

PART-TIME TRAINING 
Training which is only undertaken part-
time, when the trainee may or may not 
have another occupation. 

  تدريب بدوام جزئي 

تدريب يتم بدوام جزئي وقد يكون لدى المتدرب مهنة 

 .أخرى أو  ال يكون 
 
FULL-TIME TRAINING 
When training is undertaken as the sole 
activity of a learner or trainer. 
 

  

  تدريب بدوام كامل 

 أو المتدرب متفرغاً بشكل كامل المتعلّمتدريب يكون فيه 

 . للنشاط التدريبي 
UPDATING TRAINNIG  
Training which aims to enable the person 
to acquire new or update his skills in his 
occupation to cope with the new 
techndosical developments. 
 

  تدريب تحديثي 

تدريب يستهدف تمكين الشخص من اكتساب مهارات 

  .جديدة في مجال مهنته لمواكبة التطورات التقنية 

RESKILLING 
Training which aims to enable the person 
to acquire additional skills in his 
occupation , or anther related occupation 
or a new occupation in order to meet the 
requirements of available job 
opportunities . 
 

  تدريب تحويلي 

تدريب يستهدف تمكين الشخص المتعطل من اكتساب 

مهارات إضافية في مجال مهنته أو في مجال مهنة ذات 

عالقة بمهنته أو في مجال مهني جديد لتيسير تلبية 

  .بات فرص العمل المتاحةمتطل

ORIENTATION TRAINING 
Training which introduces individuals to 
a subject or institution or workplace. 
 
 
 
 

  تدريب تعريفي 

تدريب يقدم لألفراد بهدف تعريفهم بموضوع أو مركز 

 .او موقع عمل 
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PRACTICAL TRAINING 
Training in which learners have 
opportunities to learn skills through 
performing real or simulated work tasks. 
 

  تدريب عملي 

 مهارات عبر أداء  إلكتسابتدريب يوفر الفرص للمتعلم

 .واجبات عمل حقيقي أو تشبيهي 

IN-SERVICE TRAINING 
Training and professional development of 
staff, often sponsored by the employer, 
and usually provided during normal 
working hours. 
 

  تدريب في أثناء الخدمة 

تدريب الكوادر وتطويرهم مهنياً بتمويل من صاحب 

  .وينفذ في أثناء ساعات العمل . -على األغلب-  العمل

ON-THE-JOB TRAINING 
Training undertaken in the workplace/ 
workstation as part of the productive 
work of the learner. 
 

  على رأس العمل / تدريب في محطة العمل 

تدريب يتم في محطة عمل العامل كجزء من العمل 

  .اإلنتاجي للمتعلّم 

COMPUTER-BASED TRAINING 
An educational method in which a 
computer is the primary medium for 
instruction and learning. 
 

  مبنّي على الحاسوب / تدريب قائم 

طريقة تعليم تعتمد الحاسوب كوسيط أساسي للتدريب 

  .والتعلّم 

ENTRY-LEVEL TRAINING 
Training undertaken to aim entry into the 
workforce or further vocational education 
and training. 

  البدء/ تدريب لمستوى الدخول 

ريب يستهدف تأهيل الملتحقين الكتساب المهارات التي تد

 العمل بمستوى الدخول أو تؤهلهم لالنخراط في قوة

  .التدريب التكميلي / للتعليم
MULTISKILLING 
Training workers in a number of skills, 
enabling them to perform a variety of 
tasks or functions. Multiskilling may be 
horizontal (broad skilling), vertical (up 
skilling) or diagonal (contributory 
skilling). 
 

  تدريب متعدد المهارة 

تدريب العاملين على مهارات متعددة لتمكينهم من أداء 

ويمكن أن يكون . مجموعة متنوعة من الواجبات والمهام

 أو يكون )توسيع مهارات ( التدريب متعدد المهارة أفقياً 

  ) .مهارات مساعدة ( أو قطرياً ) ترفيعي (رأسياً 

CORPORATE TRAINING 
Training programs or services offered by 
business and industry, either in-house or 
co-operatively with an educational 
institution. 
 

  تدريب مشترك 

سات التجارية  تقدمها المؤسأو خدمات تدريبيةبرامج 

 مع بالتعاونوالصناعية والخدمية إما في داخلها أو 

  .مؤسسة تعليمية 

ON-SITE TRAINING 
Training conducted at the work site (e.g. 
in a training room) but not on the job. 
 
 
 
 

  تدريب موقعي 

 رأس العمل تدريب يتم في منشأة العمل، ولكن ليس على

  مل الشخصأو في محطة ع
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WORK PLACEMENT 
A period of work with an employer 
undertaken by VET students in order to 
satisfy the requirements of a course, with 
supervision provided by the employer, 
the training provider or both. 
 

  

  تدريب ميداني 

يستفيد منها ب لدى صاحب عمل فترة شغل ميداني للتدري

 التعليم والتدريب المهني الستيفاء متطلبات طلبة 

البرنامج التعليمي تحت إشراف صاحب العمل أو 

  .المؤسسة التدريبية أو كليهما

FORMAL TRAINING 
1. Training in which the role of the 
learners and the teachers is defined and in 
which one party has the responsibility for 
training the other. 
2. Training that is provided in a training 
establishment rather than independently 
or on – the - job. 
 

  تدريب نظامي 

تدريب يتحدد فيه دور كل من المدرب والمتعلّم . 1

  مسؤوليةالطرف المسؤول عن التدريبويتحمل فيه 

  تدريب المتعلّم 

تدريب يتم في مؤسسة تدريبية وليس بشكل مستقل أو . 2

 .على رأس العمل 

TEACHING 
1. The act of imparting knowledge and 
skills. 
2. The process of enabling people to learn 
about a subject through the use of 
different strategies and methods. 
 

   تدريس

  إجراءات نقل المعارف والمهارات . 1

عملية تمكين الناس من تعلّم موضوع عبر استخدام . 2

 .استراتيجيات وطرائق مختلفة 

SKILLS AUDIT 
An identification of the skills required and 
held by the workforce. 
 

  تدقيق المهارات 

  .لعاملة تحديد المهارات الالزمة والمتوافرة لدى القوى ا

EDUCATION 
1. the field of study concerned with 
theories and methods of teaching. 
2. The gradual process by which a person 
gains knowledge and understanding 
through learning.  

  تعليم / تربية 

مجال الدراسة المتعلق بنظريات وطرائق : تربية .1

  .التدريس 

منها المعرفة عملية متدرجة يكتسب األفراد : تعليم .2

 .والفهم عبر التعلّم
REDUNDANCY 
Termination of employment without any 
fault on the part of the employees 
concerned, but because of a fall in the 
employer’s need for labour. 
 

  تسريح

ب العامل ، إنما بسبب إنهاء العمل دون خطأ من جان

 .تراجع او انخفاض الحاجة للعمالة 

INTERLOCK  
System to prevent a machine from 
operating unless the guard is in place. 
 

  تشغيل آمن/ تشابك 

نظام يحول دون تشغيل آلة ما قبل وضع حاجز الوقاية 

  .في موقعه 
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NETWORKING 
Networking is the process of maintaining 
contact and exchanging information 
between stakeholders. 
 

  تشبيك 

عملية التشبيك عملية تستهدف إنشاء االتصال وتبادل 

 .المستخدمة / المعلومات بين الجهات المستفيدة 

SELF-EMPLOYMENT 
Someone who is self-employed has no 
employer and usually has no or few 
employees. 
 

  تشغيل ذاتي 

ستخدمه أحد وقد  لحسابه الخاص أي ال يشخص يعمل

 .يعمل بمفرده أو بمساعدة بعض العاملين 

UNSAFE ACT 
A human action which departs from 
hazard control procedure or practices . 

  تصّرف غير آمن

السيطرة ممارسة أو تصرف بشري ال يتفق مع إجراءات 

  .والحد منها ، على المخاطر 
EMPLOYMENT PERMIT 
The non- Jordanian employee must obtain 
a work permit from the minister of labour 
or from whoever delegated prior 
increment or engagement. 
 

  شغل/ تصريح عمل 

تصريح يصدره وزير العمل أو من يفوضه للعامل غير 

  .األردني قبل استقدامه أو تشغيله 

COURSE DESIGN 
1. The plan for an education or training 
course so that it meets identified training 
needs. 
2. The action of designing an education or 
training course. 
 

  الدورة/ تصميم المساق 

ة تلبي احتياجات خطة مساق تعليمي أو دورة تدريبي. 1

  .تدريبية محددة 

 .إجراءات تصميم مساق تعليمي أو دورة تدريبية .2

CURRICULUM DESIGN 
The action of planning the construction of 
a course of training or education. 
 

  تصميم المنهاج 

 .إجراءات تخطيط و بناء مساق تعليمي أو دورة تدريبية 

OCCUPATIONAL CLASSIFICATION 
A system for classifying and aggregating 
occupations and job titels to facilitate 
communication about occupations by 
supplying national statisticians with a tool 
to make national occupational data 
available. 
 

  تصنيف مهني 

سميات األعمال لتيسير االتصال نظام لتصنيف المهن وم

حول المهن واألعمال وتوفير أداة لالحصائيين الوطنيين 

 .نهم من توفير البيانات المتصلة بالمهن تمكّ

INFLATION 
A process of continually rising prices , or 
equivalently , of a continually falling 
value of money. 
 
 

  تضخم 

عملية مواصلة ، أو  رتفاع المستمر في األسعاراالعملية 

  . قيمة العملة االنخفاض المستمر في
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CONTINUING PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT  
The processes whereby expert workers 
(professionals) acquire, maintain, update 
and broaden and deepen their knowledge 
and practice over the course of their 
professional careers. 
 

  تطور مهني مستمر

عملية يكتسب عن طريقها المهنيون المعارف والخبرات 

ويواصلون تحديثها وتوسيعها وتعميقها عبر ، العملية 

 .مساراتهم المهنية 

ACUTE EXPOSURE  
Exposure resulting from a single dose of a 
toxic substance with immediate effects on 
health. 
 

  تعرض حاّد

التعرض الناجم من جرعة واحدة من مادة سامة ذات 

  .تأثير فوري على الجسم 

NOISE EXPOSURE  
The amount of sound energy a person is 
exposed to during a typical day. 
 

  الضوضاء / تعّرض للضجيج 

ها الشخص في أثناء كمية الطاقة الصوتية التي يتعرض ل

  .يوم عمل نموذجي 
LEARNING 
The process of acquiring and internalising 
a body of knowledge and/or a repertoire 
of skills and/or a set of behaviours, either 
through the experience of work and 
leisure or through an organised system of 
institutional learning through teaching 
and training. 
 

  تعلّم 

/ عملية اكتساب المعارف والمهارات واالتجاهات 

/ السلوكات عبر الخبرات العملية أو عبر نظام تعليمي 

  .تدريبي منظّم
 

SELF-PACED LEARNING 
Learning undertaken at a student’s own 
pace. 
 

  تعلّم بحسب االستطاعة

  .م يتم بحسب استطاعة المتعلّم نفسه تعلّ

EXPERIENTIAL LEARNING 
Learning through experience, either in a 
real situation such as a workplace or in 
role play. 
 

   بالخبرة / تعلّم تجريبي

ي مواقف حقيقية في مواقع تعلّم عبر الخبرة سواء ف

  . عبر تمثيل األدوار العمل أم

CO-OPERATIVE LEARNING 
A learning method in which students 
work together in small groups. 
 

  تعلّم تعاوني 

طريقة تعلّم إذ يعمل الطلبة فيها معاً في مجموعات 

  .صغيرة 

  
SELF-MANAGED LEARNING 
When individuals set their own learning 
objectives and decides how best to achieve 
them, they can be said to be managing 
their own learning. 

  تعلّم ذاتي اإلدارة 

ويقررون كيفية ، عندما يحدد األفراد أهدافهم التعلّمية 

  .تحقيقها فعندها يقال أنهم يديرون تعلّمهم ذاتياً 
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LIFE-LONG LEARNING 
The process of acquiring knowledge or 
skills throughout life via education, 
training, work and general life 
experiences. 
 

  مدى الحياة مستمر تعلّم 

عملية اكتساب المعارف والمهارات عبر المدى الزمني 

للحياة عن طريق التعليم والتدريب وخبرات الشغل 

  .والحياة العامة 

PRIOR LEARNING 
Skills and knowledge acquired from 
previous study, work or life experiences. 
 

  تعلّم مسبق

المعارف والمهارات المكتسبة من دراسة سابقة أو من 

  .الخبرة العملية أو الحياتية
OPEN LEARNING 
1. Open learning programmes are those 
the student can pursue in their own time 
and at their own pace. 
2. An approach to learning which gives 
students flexibility and choice over what, 
when, at what pace, where, and how they 
learn, commonly using distance education 
and the facilities of educational 
technology.  

  تعلّم مفتوح

المتعلّمين من متابعة التعلّم المفتوح هو برامج تمكن . 1

التعلّم بحسب وقتهم الخاص ، وبحسب استطاعتهم 

 .الخاصة 

نهج تعلّم يتيح للطالب المرونة وحرية خيار يتعلق . 2

بماذا يتعلّم؟ ومتى ؟ وفي أي مكان ؟  ويستخدم فيه التعلّم 

 .تكنولوجيا التعليم / عن بعد وتسهيالت تقنيات 

CONTINUOUS EDUCATION & 
TRAINING 
Education and training which continues 
without a Break 
 

  تدريب متواصل / تعليم 

 .التدريب المتواصل دون انقطاع/ التعليم 

PRIMARY EDUCATION 
The part of the system of education that 
provides for young people’s first 
experience of formal learning. 
 

  يتعليم ابتدائ

جزء من النظام التعليمي يوفر للصغار خبرة التعلّم 

 . النظامي، ويبدأ من سن السادسة ويستمر لست سنوات 

BASIC EDUCATION 
Basic education starts at the age of six , 
and lasts for ten years . Basic education 
aims at equping people with range of 
knowledge skills, and attitudes to enable 
them to function in their society . it is 
compulsory in Jordan . 

  تعليم أساسي 

ويستمر لمدة ، يبدأ التعليم األساسي من سن السادسة 

ويستهدف تزويد المتعلّمين بالحد األدنى ، عشر سنوات 

من المهارات والمعارف واالتجاهات التي تمكن الفرد 

وتمثل مرحلة التعليم ،  بفاعلية في المجتمع خراطمن االن

  .اإللزامي في األردن 
COMPULSORY EDUCATION 
Education which individuals are required 
by law to undertake (i.e 10 years of 
general education ). 
 

  تعليم إلزامي 

أي ( التعليم الواجب على األفراد تحقيقه بموجب القانون 

 ) . سنوات تعليم عام 10

ADULT EDUCATION 
Education provided for adults, often 
intended for general education rather than 
vocational education. 

  تعليم الكبار

التعليم الذي يستهدف الكبار في مجال التعليم العام أكثر 

  . من مجال التعليم المهني
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PART-TIME EDUCATION 
Education which is undertaken on a part- 
time basis, often when learners are in 
employment. 
 

  تعليم بدوام جزئي

تعليم يتم على أساس دوام جزئي للمتعلمين يقدم في 

 .الغالب للمتعلمين العاملين 

FURTHER EDUCATION 
Post-secondary education, including 
higher education, adult education, and 
vocational education and training. 

  تعليم تكميلي 

تعليم فوق الثانوي يشمل التعليم العالي ، وتعليم الكبار ، 

  .والتعليم والتدريب المهني العالي 
PRIVATE EDUCATION 
Education that is provided or supported 
from private rather than government 
funds, but under the supervision of the 
government. 
 

  تعليم خاص 

تعليم يوفره القطاع الخاص وال يمول من قبل مؤسسات 

 .إنما يتم تحت إشرافها ، الدولة 

HIGHER EDUCATION 
Tertiary education that is of a higher 
academic level than secondary education, 
usually requiring a minimum level of 
admission and successful completion of 
secondary education. 
 

   تعليم عالي

التعليم العالي تعليم أعلى من البعد األكاديمي من التعليم 

إنهاء هو يتطلب حداً أدنى من مستوى القبول والثانوي، 

 .المرحلة الثانوية بنجاح

TERTIARY EDUCATION 
The education which follows secondary 
education or its equivalent, and provides 
the learner with more advanced 
knowledge and skills than those gained 
within the secondary system. 
 

  متوسط تعليم عالي 

 التعليم الثانوي أو ما يوازيه ، ويزود المتعلّم فوقتعليم 

رات ومعارف متقدمة أكثر مما اكتسب في التعليم بمها

 .الثانوي

GENERAL EDUCATION 
1. Common areas which all pupils should 
know and experience. 
2. Education which aims to equip people 
with a broad range of knowledge and 
skills, usually to enable them to meet their 
responsibilities as citizens and to enable 
them to function in their society. 
 

  تعليم عام 

مواضيع عامة على التالميذ كافة معرفتها واكتساب . 1

  .خبراتها التعلّمية 

التعليم الذي يستهدف تزويد الناس بقاعدة عريضة من . 2

  بمسؤولياتهمالقيامالمعارف والمهارات لتمكينهم من 

 .واإلندماج في مجتمعاتهم ، كمواطنين 

PRACTICAL INSTRUCTION 
Enabling learners to understand how 
skills are applied and how things (such as 
equipment) work. 
 

  تعليم عملي 

تمكين المتعلّمين من تطبيق المهارات ، وكيفية عمل 

 ) .تشغيل المعدات (األشياء 

DISTANCE EDUCATION 
A mode of education in which students 
enrolled in a course do not attend the 
institution, but study off-campus and may 
submit assignments by mail or email. 
 

  تعليم عن بعد 

نمط تعليمي حيث ال يلتحق الطلبة المسجلون في المساق 

يدرسون خارج حرم المؤسسة بالمؤسسة التعليمية، لكنهم 

عن طريق الواجبات / وقد يرسلون التعيينات . التعليمية

  .البريد العادي أو البريد االلكتروني
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NON-FORMAL EDUCATION 
Organised education and training outside 
of the formal education system.  
 

  تعليم غير نظامي 

  .النظاميم التعليم تدريب منظم خارج نظا/ تعليم 

TECHNICAL EDUCATION 
Education which enables learners to 
acquire and practice the skills required for 
occupations and jobs at the technician skill 
level involving the application of science 
and technology. 
 

  تقني / يتعليم فنّ

المتعلّمين من اكتساب المهارات الالزمة تعليم يمكّن 

ويتضمن التقني / فئة مستوى الفنّي المهن / لألعمال 

 ) .التكنولوجيا(تطبيقات العلوم والتقانة 

POST-COMPULSORY EDUCATION 
Education which is received by an 
individual after the minimum legal school 
leaving age (basic education). 
 

  االلزاميبعد التعليم 

 التعليم الذي يقدم لألفراد بعد السن القانونية لترك التعليم

 .)مرحلة التعليم األساسي (

POST-SECONDARY EDUCATION 
Education that is available to learners 
after they have completed secondary 
education. 
 

  الثانوي بعد التعليم 

 . بعد إنهاء مرحلة التعليم الثانوي للمتعلّمينمتاح التعليم ال

OUTCOME-BASED EDUCATION 
An educational system focused and 
organised around clearly defined 
outcomes which students are expected to 
demonstrate upon completion. 
 

  مبني على النواتج / تعليم قائم 

تمحور وينظّم حول نواتج مسبقة يتوقع أن نظام تعليمي ي

  .يمارسها الطالب عند إكمال البرنامج 

INFORMAL EDUCATION 
The acquisition of knowledge and skills 
through experience, reading, social 
contact, etc.  
 

  تعليم ال نظامي 

اكتساب المعرفة والمهارات عبر الخبرة، والقراءة، 

  .ل االجتماعي واالتصا

CONTINUING EDUCATION 
Educational programs for adults, usually 
at the post-secondary level and offered as 
part-time or short courses in personal, 
academic or occupational subject areas. 
 

  تعليم مستمر 

وام جزئي برامج تعليم للكبار في مستوى فوق الثانوي بد

أو بدورات قصيرة تتعلق بمواضيع شخصية أو أكاديمية 

  .أو في مجاالت مهنية

VOCATIONAL EDUCATION 
Education designed to develop 
occupational skills.  
 

  تعليم مهني 

  .تعليم مصمم لتمكين الطلبة من اكتساب مهارات مهنية 

THEORETICAL INSTRUCTION 
Enabling learners to understand and 
internalise theories, principles and data 
relevant to a particular subject, or to 
specific working practices. 
 
 

  تعليم نظري 

تمكين المتعلّمين من فهم النظريات والمبادئ والبيانات 

 .المتصلة بموضوع أو بممارسة شغل معين
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INFORMAL EDUCATION AND 
TRAINING 
Education and training where there is no 
clear definition of teacher and learner , or 
where individuals educate themselves. 
 

  تعليم وتدريب ال نظامي 

/ تعليم وتدريب ال يتحدد فيه دور كل من المدرس 

  .المدرب والمتعلّم ، ويقوم المتعلّم بتعليم نفسه 

VOCATIONAL EDUCATION AND 
TRAINING(VET) 
Education and training which aims to 
equip people with employable or 
occupational skills. 
 

  تعليم وتدريب مهني 

 .ف تزويد الناس بمهارات استخداميةتعليم وتدريب يستهد

INITIAL VOCATIONAL EDUCATION 
AND TRAINING  
That vocational education and training 
which is undertaken before or upon first 
entering an occupation or job. 
 

  تعليم وتدريب مهني أولي 

هو تعليم وتدريب مهني لألفراد قبل أو عند االلتحاق 

  . في مهنة أو عمل بالشغل

COMPENSATION 
1. Total salaries and wages paid or to be 
paid to employees either in cash or in kind 
2. Payment made to a victim by the person 
or firm who is responsible for the damage 
which the victim has suffered. 

  تعويض 

الرواتب واألجور المدفوعة أو التي ستدفع للعاملين . 1

  . نقداً أو عيناً

من شخص أو منشأة رر للمتضدفعات مالية تدفع . 2

 .الضرر به/ نتيجة الحاق األذى 
FEEDBACK 
1. Information generated by a system 
which goes back into the system and 
affects the way the system operates. 
2 The process by which information about 
progress and outcomes is communicated 
to learners and others who have a role in 
helping the learning process. 
 

  تغذية راجعة 

المعلومات التي يجمعها نظام ما وترتد إلى النظام . 1

  .نفسه بحيث تؤثر في الطريقة التي يعمل بها النظام 

 المعلومات المتعلقة بالتقدم في التعلّم توصيلعملية . 2

 .علّمخرين معنيين في عملية التوالنتائج إلى المتعلّمين وآل

ABSENCE  
Instances when persons who usually work 
48 or more hours per week worked less 
than 48 hours during the reference week. 

  تغّيب 

ساعة في  ) 48( حاالت يعمل بها العمال الذين يعملون 

ء األسبوع ساعة في أثنا ) 48(األسبوع عادة ألقل من 

  .األساسي / المرجعي 
COLLECTIVE BARGAINING  
A method by which represent atives of 
employees ( trade unions ) and employers 
determine the condition of employment 
through direct negotiations , resulting in a 
written contract . 
 
 
 
 

  مفاوضة جماعية 

يقة تفاوض مباشر بين ممثلي أصحاب عمل ، طر

وممثلي العمال لالتفاق على ظروف العمل وشروطه ، 

  .وتنتهي بتوقيع اتفاقية أو عقد 
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BLOCK RELEASE 
The release of an employee from the 
workplace for periods of time, usually of a 
week or more, in order to undertake 
related training in an educational 
institution. The term applies particularly 
to apprentices and trainees.  
 

  مرحلي / تفرغ حقبي 

تفريغ عامل من موقع العمل لفترة زمنية تصل ألسبوع 

أو أكثر للحصول على المعلومات ذات العالقة والتدريب 

ى المتدربين في مؤسسة تعليمية ، وينطبق المصطلح عل

  .والتالميذ المهنيين 

DAY RELEASE 
The release of an employee from the 
workplace, usually for one day or two per 
week, in order to undertake related 
training in an educational institution. The 
term applies particularly to apprentices. 
 

   تفرغ يومي

تفريغ العامل من موقع عمله لمدة يوم أو يومين في 

ى تعليم وتدريب في مؤسسة األسبوع للحصول عل

وينطبق هذا تحديداً على برامج التلمذة ، تدريبية / تعليمية

  .المهنية 

ACCEPTABILITY 
The extent to which something will be 
received and adopted by people. 

  تقّبل 

   وتبنيه ، الناس لشيء مامدى قبول

PROGRESSION 
The action of moving from one stage to 
another or from one skill level to another. 

  تقدم

 أو من مستوى إلى إجراء انتقالي من مرحلة إلى أخرى

 .مستوى أعلى
EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
The development, application and 
evaluation of systems, techniques and aids 
to improve the process of learning 
teaching and training. 
 

  التعليم ) تكنولوجيا ( تقنيات 

تطوير النظم واألساليب والوسائل لتحسين عملية التعلّم 

  .وتطبيقها وتقييمها والتدريس والتدريب 
 

STANDARDISATION 
The action of producing a form or system 
of training or education that is uniform for 
a specified target group, or region or 
nation. 
 

  توحيد معايير  / تقنين

تعليمي موحد لفئة / عملية إنتاج شكل أو نظام تدريبي 

  .المملكةمستهدفة أو على مستوى المنطقة أو 

EVALUATION 
The process or results of an assessment or 
appraisal in relation to stated objectives, 
standards, or criteria; in vocational 
education and training may be applied to 
organizations, programs, policies, courses, 
etc. 
 

   تقويم

عملية أو نتائج التقييم المرتبط باألهداف والمستويات 

ر، وفي التعليم والتدريب المهني يطبق التقويم والمعايي

  .على المؤسسات والبرامج والسياسات والدورات

ASSESSMENT 
The process of gathering and judging 
evidence in order to decide whether a 
person has achieved a standard or 
Objective. 
 
 

   تقييم

ات للحكم على مدى تحقيق  البينأوعملية جمع األدلّة 

  .مستوى األداء أو الهدف
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COURSE EVALUATION 
The process of assessing the effectiveness 
and outcomes of a course of study. 
 

  الدورة / تقييم المساق 

  .دورة/ مخرجات مساق /  فاعلية نواتج قياسعملية 

INTEGRATED ASSESSMENT 
An approach to assessment that covers 
multiple elements and/or units of 
competence from relevant competency 
standards. The integrated approach 
attempts to combine knowledge, 
understanding, problem solving, technical 
skills, attitudes and ethics into an 
assessment task with the aim of reducing 
the time spent on testing as well as 
making assessment more ‘authentic’. 
 

  تقييم تكاملي 

 يغطي عناصر عدة أو وحدات كفاية عدة قياسنهج 

ويجمع التقييم التكاملي المعرفة ، . بحسب معايير الكفاية 

والفهم ، وحل المشكالت ، والمهارات الفنية ، 

واالتجاهات ، وأخالقيات العمل بهدف تقليص وقت 

  .وجعل التقييم أكثر موثوقية ، االختبار 

SELF-ASSESSMENT 
A process in which learners or 
organisations assess their own 
performance against particular standards 
or criteria. 
 

  تقييم ذاتي 

أو المنظمة لتقييم المتدرب / يقوم بها المتعلّم قياس عملية 

  .األداء مقارنة بمعايير ومستويات محددة

HEALTH ASSESSMENT 
Check of a person’s health to determine 
their fitness for a job, in a specific 
environment. 
 

  تقييم صحي

لممارسة العمل فحص صحة األشخاص لتحديد لياقتهم 

  .في بيئة محددة

COMPETENCY – BASED ASSESSMENT 
The gathering and judging of evidence in 
order to decide whether a person has 
achieved a standard of competence. 
 

   مبنّي على الكفايات/ تقييم قائم 

البينات والحكم عليها من أجل تقرير أن / تجميع األدلّة 

  . معايير الكفايةقد حصلالفرد 

ACCESS AND EQUITY 
A policy or set of strategies to make 
vocational education and training 
available to all members of the 
community, to increase participation and 
to improve outcomes. 
 

  اإلنصاف والوصول 

سياسة أو مجموعة من االستراتيجيات تستهدف جعل 

فرص االلتحاق في برامج التعليم والتدريب المهني متاحة 

  .مشاركة ، وتحسين النواتجلجميع أفراد المجتمع لزيادة ال

EQUALITY OF OPPORTUNITY 
The provision of opportunities for people 
to influence, access and take up learning 
or opportunities regardless of gender, age, 
ethnic origin and religion. 
 
 
 
 

  تكافؤ الفرص 

 إلى التعلّم أو للتأثير والوصول لألفرادتوفير الفرص 

 واالنخراط فيه بغض النظر عن النوع االجتماعي العمل

  .أو العمر أو العرق أو الدين ) الجنس(
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COSTS 
Costs are the value of the inputs used to 
produce any good or service, measured 
usually in terms of the money spent on 
them. 
 
 

  التكاليف 

وتقاس عادة ،  أو تقديم خدمة قيمة المدخالت إلنتاج سلعة

 .على إنتاجهابالقيمة النقدية المصروفة 

LABOUR INTENSITY 
Some methods of production of a good or 
service require more labour in the 
production process than do others. 
 

  تكثيف العمال 

ة بعض طرائق إنتاج السلع والخدمات التي تستدعي عمال

 .في عملية اإلنتاجأكثر 

SKILL FORMATION 
The development of skills or competencies 
which are relevant to the workforce. 
 

  مهاري ) تكوين (تدريب 

تطوير المهارات والكفايات المرتبطة باحتياجات القوى 

  .العاملة وتنميتها 
APPRENTICESHIP 
A system of training regulated by law or 
custom which combines on-the-job 
training and work experience while in 
paid employment with formal off-the-job 
training. The apprentice enters into a 
contract of training or training agreement 
with an employer which imposes mutual 
obligations on both parties.  
 

  تلمذة مهنية 

نظام تدريبي ينظّمه القانون أو العرف ويدمج بين 

التدريب في موقع العمل والتدريب خارج العمل، 

ويوقّع التلميذ . ويتقاضى المتدرب أجراً في أثناء التدريب

المهني عقداً أو اتفاقاً مع صاحب العمل يحدد التزامات 

  .كل من الطرفين

APPRENTICE 
A trainee (young person) achieves certain 
learning outcomes through a mix of work 
experience and formal education and 
training in order to enter an occupation. 
 

  تلميذ مهني 

متدرب يسعى إلنجاز نواتج تعلّم محددة عبر مزيج من 

رة العملية من أجل االلتحاق التدريب النظامي والخب

  . مهنة /بعمل

  
FUNDING OF VOCATIONAL 
EDUCATION & TRAINING 
1. The system through which funds for 
VET are made available. 
2. The amount of money made available 
for VET. 
 

  تمويل التعليم والتدريب المهنيين 

نظام توفير المتطلبات المالية للتعليم والتدريب . 1

  المهنيين

  المبالغ المالية المتاحة للتعليم والتدريب المهنيين .2

SELF-FINANCING 
The act of paying for something yourself, 
as when individuals pay for all their 
education and training from their own 
resources, or when an organisation 
Generates income sufficient to support its 
activities. 
 

  تمويل ذاتي 

 مقابل شيء ما ، المنظمة/ يدفع بموجبها الشخص عملية 

التدريب من مواردهم الخاصة، أو /  التعليم مثل تكاليف

م منظمة عمل بتوليد دخل كاٍف لتمويل عندما تقو

 .نشاطاتها 
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ECONOMIC COMPETITIVENESS 
The ability to compete in the marketplace. 
In a market economy, goods and services 
compete against other goods and services 
which are partial or perfect substitutes for 
them.  
 

  تنافسية اقتصادية

القدرة على المنافسة في السوق ، ففي اقتصاد السوق 

 تتنافس السلع والخدمات التي تعد بديلة بشكل كلّي أو

  .جزئي لبعضها 

ATTRITION 
A reduction in the number of students as 
a result of dropping out, withdrawing. 
 

  )تساقط ( تناقص 

  .انخفاض عدد الطلبة كنتيجة لالنسحاب والتسرب 

ALTERNANCE TRAINING 
The system of vocational training which 
combines formal training with work 
experience through inplant training. 
 

  تناوبّيتدريب 

التدريب النظامي بالخبرة نظام تدريب مهني يدمج 

  .العملية عن طريق التدريب الميداني

INHALATION 
Breathing of air, gases, vapours, dusts or 
aerosols into the lungs. 
 

  استنشاق

  . واألغبرة إلى الرئتين  الهواء والغازات واألبخرةدخول

IMPLEMENTATION OF A TRANING 
PROGRAMME  
The action of putting a training 
programme into practice. 
 

  تنفيذ برنامج تدريبي

 . التطبيق / إجراء وضع البرنامج التدريبي قيد الممارسة 

MIXED DELIVERY 
A combination of learning modes to 
deliver a course or module, such as 
distance education and face-to-face study 
in classes, tutorials, practical sessions or 
workshops. 
 

  تنفيذ مختلط 

دورة أو / مزيج من أنماط التعلّم يستخدم في تنفيذ مساق 

، والتعلّم وجهاً لوجه، منها التعلّم عن بعد ، موديول 

  .وتعليم خصوصي ، بية وجلسات تدري

FLEXIBLE DELIVERY 
A range of approaches to providing 
education and training, giving learners 
greater choice of when, where and how 
they learn. Flexible delivery may involve 
distance education, mixed delivery, self-
paced learning, self-directed learning, etc. 
 

  تنفيذ مرن 

مسارات عدة لتنفيذ التعليم والتدريب ، بحيث توفر 

للمتعلّم خيارات أكثر تتعلق بأين وكيف ومتى يمكنهم 

وقد يتضمن التنفيذ المرن التعلّم عن بعد ، . التعلّم 

  .والتنفيذ متعدد األنماط ، والتعلّم الذاتي 

ECONOMIC DEVELOPMENT 
Whenever there is a change in the 
composition or quantity of output, or the 
way it is produced, such that there is an 
increase in economic and social welfare. 
 
 
 
 

  تنمية اقتصادية

تغير في تركيبة المنتجات أو جودتها أو في طريقة 

فاه االقتصادي إنتاجها بحيث يؤدي ذلك إلى زيادة الر

  .، يكون هناك ثمة تنمية اقتصادية واالجتماعي 
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PERSONAL DEVELOPMENT 
This is the process whereby an individual 
is seen to acquire, use and find new uses 
for the values, skills and knowledge 
needed to be a member of society, their 
social group and their employment 
situation. 
 

  تنمية الشخصية 

عملية تستهدف مساعدة األفراد على اكتساب المهارات 

والمعارف واالتجاهات الضرورية لكل فرد لالنخراط في 

 أو ، وتطبيقهاالمجتمع أو لفئة اجتماعية أو للعاملين 

 .اكتشاف تطبيقات جديدة لها 

HUMAN RESOURCES 
DEVELOPMENT 
Human resources development comprises 
investment in human skills which can 
help faster economic growth , raise 
productivity , contribute to personal and 
social development and reduce social 
inequality.  
 

  تنمية الموارد البشرية 

ستثمار في مهارات تشمل تنمية الموارد البشرية اال

لنمو االقتصادي وزيادة  التي تساهم في تسريع ااألفراد

، وتساهم أيضاً في التنمية االجتماعية اإلنتاجية

  . االجتماعية العدالةوالشخصية وتؤدي إلى 

PRE-VOCATIONAL EDUCATION & 
TRAINING 
Education and training aimed at 
introducing learners to ideas about work 
and working life, the kinds of occupations 
available, the basic skills required and the 
routes into occupations. 
 

  مسبقةتهيئة مهنية 

تعليم وتدريب يستهدف تعريض المتعلّمين ألفكار تتعلق 

وحياة العمل ، وأنواع المهن المتاحة ، ، بالشغل 

زمة ، والمسارات المهنية لالوالمهارات األساسية ا

 .المتاحة

VOCATIONAL ORIENTATION 
Information and education provided to 
enable learners to learn about working life 
and the variety of choices facing them. 
 

  تهيئة مهنية

المعلومات والتعليم اللذان يستهدفان تمكين المتعلّمين من 

 .م عن حياة الشغل والخيارات المتعددة المتاحة لهمالتعلّ

IRRITANT  
A chemical causing local irritation or 
inflammation of the skin or eyes, or 
irritation of nasal or lung tissues. 
 

  مادة مهّيجة/ مهّيج 

مادة كيميائية تسبب تهيجاً موضعياً أو التهاب في الجلد 

  .أو األنسجة التنفسية والرئوية أو العين 

DEMOGRAPHIC TRENDS 
Demographic trends are continuing, 
broadly consistent changes in the level or 
rate of growth of population, in whole or 
in part, in a given geographical area. 
 

  )ديموغرافية (  السكانية االتجاهات

اصلة بدرجة ثابتة نسبياً في معدل النمو تغيرات متو

 .السكاني بشكل كلّي أو جزئي أو في منطقة جغرافية 

VOCATIONAL GUIDANCE 
Advice and direction given to people to 
enable them to make informed choice 
about the kind of working life for which 
they are suited and which matches their 
aspirations. 
 

  توجيه مهني

 لتمكينهم من الخيار الحر لألفرادالنصح والتوجيه المقدم 

 .وقدراتهمللحياة العملية  التي تناسب إمكاناتهم 
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OCCUPATIONAL PROFILE 
The set of functions and the competences 
required to undertake them, which is 
associated with specific occupations. 
 

  الصفحة المهنية / توصيف المهنة

مجموعة المهام التي تتضمنها المهنة والكفايات الالزمة 

 .ألدائها

SIT/STAND 
A work station that enables the worker to 
alternate between standing and sitting 
while performing his / her tasks. 
 

   وقوف/ جلوس 

محطة عمل تتيح للعامل المبادلة بين الوقوف والجلوس 

  .في أثناء أداء العمل 

SKILLS PASSPORT 
A record of the competencies possessed 
by a person and recognized through 
formal assessment. 
  

  جواز سفر مهاري 

سجل يوثق الكفايات التي يمتلكها الشخص والمعترف بها 

  .) معتمد(قييم رسمي عبر ت

QUALITY OF VOCATIONAL 
EDUCATION AND TRAINING 
The level of satisfaction with and 
effectiveness of vocational education and 
training organisations, their products and 
services, established through conformity 
with the requirements set by clients and 
stakeholders. 
 

   التدريب المهني/  التعليم جودة

منظمات التعليم والتدريب المهني عن  مدى الرضا 

وفاعليتها ومدى مطابقة المخرجات والخدمات لمتطلبات 

  .العمالء والمستفيدين

GUARD  
A screen or cover to prevent access to the 
dangerous part of a machine.  
 

  اجز وقاية ح

شاشة أو غطاء للحيلولة دون الوصول إلى األجزاء 

  .الخطرة من اآلالت 
ACCIDENT 
An event that causes a person to be 
harmed, or might have caused any person 
to be harmed physically or morally. 
 

   حادث

المادي أو حدث أو واقعة قد سببت أو قد تسبب األذى

  . لشخص ما وي المعن

EMPLOYMENT ACCIDENT  
Any event which is not previously 
planned or expected but due to unsafe 
work conditions or act which lead to work 
injury for persons or loss in property . It 
includes transportation from and to the 
wrkplace. 

  حادث عمل 

ة واقعة أو حدث غير مخطط له مسبقاً وغيـر متوقـع     أي

تصرفات عمل غير   أو  /ونتيجة ظروف عمل غير سليمة      

  سليمة مما قد يسبب في وقـوع إصـابات لألشـخاص          

 ويشمل تنقل العامـل مـن       . خسارة في الممتلكات     أو/و

  .موقع العمل وإليه 
EVENT 
The manner in which the injury or illness 
was produced or inflected. 
 
 
 
 

  واقعة / حادثة 

  .طبيعة مسبب اإلصابة أو المرض 
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STATUES IN EMPLOYMENT 
Statues in employment distinguishes 
between three very important and useful 
categories of the total employed,  these are 
(a ) wage and salaried workers or 
employees ; (b) self employed workers or 
employees , and persons working on their 
own accounts ; and (c) contributing family 
workers (unpaid family workers ) . 
 

  الحالة العملية 

  :تميز الحالة العملية بين ثالث فئات مهمة 

  المشتغلون بأجر أو راتب ،. أ

 يعمل لحسابهعامل  أو ذاتيتشغيل / ل صاحب عم. ب

   ،الخاص

  المشتغلون لدى األسرة دون أجر . جـ

MARITAL STATUS 
The civic status of the person classified as 
single , married , widow , divorced and 
separated . 

  حالة زواجيه

، أعزب ، ومتزوج: للشخص وتصنّف في الحالة المدنية 

  .، ومطلق ، ومنفصل وأرمل 
JUVENILE 
Every person, male or female, who 
reached the age of seven and not yet 
eighteen. 
 

  حدث 

، كل شخص ذكراً كان أم أنثى بلغ السابعة من عمره 

  .ولم يتم الثامنة عشرة 

MOBILITY 
Labour market mobility is the extent to 
which people move, or are able or willing 
to move from one job to another. 
 

  حراك

مدى إمكانية األفراد وقدراتهم ورغباتهم للحركة أو 

 .االنتقال من عمل آلخر 

HORIZONTAL MOBILITY 
Horizontal mobility between jobs takes 
place when a person leaves one Job and 
starts another one at the same skill level. 
 

  حراك أفقي

انتقال الشخص من عمل إلى عمل آخر في مستوى 

  .المهارة نفسه 

UPWARD VERTICAL MOBILITY  
Mobility between jobs takes place when a 
person leaves one job and starts another 
one at a higher skill level. 
 

  العمودي / الحراك ألعلى

 .لشخص من عمل إلى عمل بمستوى مهارة أعلىانتقال ا

TURNOVER 
Separation of an employee from an 
enterprise (voluntary, involuntary, or 
other ) . 
 

  دوران/ حركة العمالة 

انفصال عامل من منشأة لسبب طوعي أو قسري 

  .والتحاقه بالعمل في منشأة أخرى

SAFETY BELT  
A belt secured around the waist which 
may include butt or groin straps but 
which is suitable to arrest a free fall. 
 

  حزام أمان 

  .حزام يلف بإحكام حول الوسط للوقاية من السقوط الحر

SEATBELT  
System to restrain a vehicle driver and 
passengers in their seat in the event of an 
accident. 

  حزام مقعد 

في حال وإبقائهم والركاب حزام يحمي سائق المركبة 

  .وقوع حادث 
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ANTI-FATIGUE MATS  
Mats placed on the floor where worker 
stand to work. They are designed  to 
reduse musculoskeletal fatigue associated 
with static standing . 
 

  التعب/ ة اإلعياء حشية مقاوم

وهي ، حشية توضع على األرضية ليقف عليها العامل 

التعب العضلي المصاحب / مصممة لتقليل اإلعياء 

  .اإلستاتيكي / للوقوف الثابت 

TEACHING LOAD 
A teacher’s normal number of teaching 
lessons or class contact hours per week. 

  نصاب تدريس / حمل 

التدريب الصفّي األسبوعية العادية / ات التدريسعدد ساع

  .للمدرس
ANNUAL STUDENT CONTACT 
HOURS 
The total nominal hours (supervised) for 
the subjects undertaken in a year, used as 
a measure of total system delivery. 
 

  الحمل السنوي للطالب 

مقدر ) ت إشراف تح( إجمالي الحمل السنوي االسمي 

دراستها، المتدرب / بالساعات الواجب على الطالب 

  .ويستخدم كمقياس لنظام تنفيذ التدريب

SOCIAL DIALOGUE 
The process whereby social partners are 
Exchanging information between one 
another. 
 

  حوار اجتماعي 

 تبادل المعلومات بين الشركاءعملية التشاور و

 .االجتماعيين

CONFINED SPACE  
Any area with limited entry and exit 
points that may lack oxygen; contain a 
hazardous atmosphere. 
 

  ضّيق / حيز محصور

كل منطقة عمل تكون منافذ الدخول إليها والخروج منها 

واإلنارة الكافية محصورة ، وقد ينقصها األكسجين 

   .جويةويحتوي مخاطر 
NOT IN THE LABOUR FORCE  
Persons 16+ years of age who are neither 
employed nor unemployed. 
 

  خارج القوى العاملة 

 سنة فأكثر وال 16األفراد الذين يبلغون من العمر 

  . ضمن المشتغلين أو المتعطلين يصنفون
WORK EXPERIENCE 
Opportunities given to learners to apply 
what they are learning (or have learned) 
to real jobs in a real working environment. 
 

  خبرة عملية 

فرص تتاح للمتعلّمين لتطبيق ما يتعلّمون أو ما تعلّموا 

 .في أعمال حقيقية في بيئة شغل واقعية 

SERVICES 
Services are economic products which are 
not tangible. They cannot be stored and 
have no physical embodiment. 
 

  خدمات 

الخدمات منتجات اقتصادية غير ملموسة ، وال يمكن 

 . مادي ها، وليس لها حيزتخزين

RISK  
A measure of the likelihood of harms 
occurring. 
 

  خطورة 

  .مقياس لمدى حدوث األذى 

SAFETY HELMET  
Headgear designed to protect the wearer’s 
head. 

  خوذة سالمة 

  .واقي لحماية رأس من يرتديها 
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  ر+د
NEW INTRANTS  
Unemployed persons who never worked 
before, and who are entering the labour 
force for the first time. 
 

  داخلون جدد 

وق عمال متعطلون لم يسبق لهم العمل ، يدخلون س

  .العمل للمرة األولى

DIPLOMA (CERTIFICATE) 
Formal document indicating successful 
completion of a programme or a course of 
study. 
 

  )شهادة ( دبلوم 

وثيقة رسمية  تثبت إنهاء برنامج أو مساق دراسي 

 .وتدريبي بنجاح 

EXTERNAL STUDIES 
See distance education. 
 

  سات خارجية درا

  .انظر تعليم عن بعد

REFRESHER COURSE 
A course which revises or updates 
previously acquired knowledge and skills. 

  دورة إنعاشية 

دورة مراجعة المعارف والمهارات المكتسبة مسبقاً، 

  .وتحديثها
BRIDGING COURSE 
A course designed to equip individuals to 
take up a new subject or course by 
covering the gap between the students’ 
existing knowledge and skills and the 
subject or course prerequisites and 
assumed knowledge. 
 

  دورة تجسيرية 

 مهارات تغطي الشخص إلكسابدورة تدريبية مصممة 

ارف أو مهارات ، الفجوة بين ما يتوافر لديه من مع

  .برنامج الومتطلبات االلتحاق في 

SHORT COURSE 
A course of vocational education and 
training which stands alone and does 
leads to prtaial qualification. A statement 
of attainment may be issued on successful 
completion. 
 

  دورة قصيرة 

تؤدي إلى التدريب المهني قائمة بذاتها لتعليم ودورة في ا

 شهادة تحصيل عند إكمال مخويمكن  . جزئيتأهيل 

  .الدورة بنجاح

EVENING COURSE 
A program of education or training 
offered in the evening. 
 

  دورة مسائية 

  .تدريب يقدم في الفترة المسائية/ برنامج تعليم 

DECIBEL ( DB ) 
Unit used to measure noise. 
 

   ديسيبيل

  .الضوضاء / قياس الضجيج لوحدة 

TRAINING FEES 
A financial payment paid by the trainee to 
participate in a training programme. 

  م التدريب رس

المبلغ المالي الذي يدفعه المتدرب لقاء التحاقه في برنامج 

 .تدريبي
FORECAST 
A forecast indicates the expected future 
behaviour of a whole system or of 
particular variables within it. 

  ) تنبؤ ( رصد 

 السلوك المستقبلي المتوقع للنظام بكامله أو لبعض تحديد

  .متغيراته 
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UPGRADING 
Improving skills, e.g. by further training. 
 

  فاءة رفع الك

  .تحسين المهارات وتنميتها عن طريق تدريب تكميلي 

UPSKILLING 
Training which aims to enable the person 
to gain new skill in his occupational in 
order to advance into a higher skill level . 
 

  رفع المهارة 

تدريب يستهدف تمكين الشخص من اكتساب مهارات 

  . مهنته للتقدم إلى مستوى مهاري أعلى جديدة في

HEALTH MONITORING  
Regular health checks, of employees who 
are exposed to significant hazards. 
 

  رقابة صحية 

لمعرضين للعاملين اتجرى فحوص صحية دورية 

  .لمخاطر عالية
ENTREPRENEURSHIP 
The ability to create and build something 
practically from nothing. It is willingness 
to take calculated risks and then do 
everything possible . 
 

   ريادة

القدرة على ابتكار وبناء شيء ما من ال شيء عملياً ، 

، إنها العزيمة واإلرادة على تقبل المخاطرة المحسوبة 

 .ومن ثم عمل كل شيء ممكن 

ENTREPRENEUR 
An entrepreneur is achievement oriented , 
hard working , strong leader , risk taker , 
flexible , enthusiastic , optimistic and 
independent person . 
 

   ريادّي

شخص ذو توجه يتمركز حول االنجاز وجلود في الشغل 

 .وقائد ومغامر  ومرن ومتحمس ومتفاءل ومستقل 

  
NOMINAL HOURS (SUPERVISED) 
The hours of supervised learning or 
training deemed necessary to cover the 
educational material in a training program 
when undertaken in standard classroom 
or training workshop delivery modes. 

  ) تحت إشراف ( ساعات اسمية 

التدريب تحت إشراف التي يعتقد أنها / ساعات التعليم 

ضرورية لتغطية المادة التعليمية في البرنامج التدريبي 

أو مشغل تدريبي عندما يتم تنفيذه في غرفة صفية 

  .وبصورة معيارية
HOURS OF WORK 
Hours of work is a merger of the time 
devoted to work. Employees can be 
classified according to hours of work into 
three mergers. the first meager relates to 
employed persons who usually work a 
"short" number of hours per week ( those 
whose usual hours of work or below one 
half of the usual weekly hours that is less 
than 24 hours).the second relates to 
persons who usually work "excessive"  
hours per week (above the usual weekly 
hours that is more than 48 hours) . the 
third meager is the average weekly hours , 
48 hours  . 

  ساعات العمل 

إن مقياس ساعات العمل مقياس للوقت المستغرق في 

ويمكن تصنيف العاملين بحسب ساعات العمل . العمل 

يرتبط المقياس األول بالعاملين .  مقاييسةفي ثالث

أقل من نصف ساعات العمل (لساعات عمل قصيرة 

ويرتبط ) .  ساعة 24األسبوعية المعتادة أي أقل من 

أعلى من عدد (اعات عمل مكثفة الثاني بالعمل لس

أما ) .  ساعة 48ساعات العمل األسبوعية أي أكثر من 

الثالث فيتعلق بالعمل بحسب ساعات العمل األسبوعية 

  .) ساعة 48أي (
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WEEKLY HOURS 
The expected or actual period of 
employment for the week usually 
expressed in nomber of hours . 
 
 

  ساعات العمل األسبوعي

الفعلية في األسبوع مقدرة مدة العمل المتوقعة أو 

  . ساعة عمل في األسبوع 48، وتبلغ بالساعات

ORDINARY WORKING HOURS  
The ordinary working hours is eight hours 
per day provided that the total working 
hours do not exceed fourty eight hours 
per week over a maximum of sex days 
whereby the time a located for meals and 
rest and not to be calculated . 
 
 

  ساعات العمل العادية 

ساعات العمل العادية ثماِن ساعات في اليوم لما ال يزيد 

بحيث ال يزيد إجمالي عدد ، عن ستة أيام في األسبوع 

وال يحسب ، ساعة  ) 48( عن ساعات العمل األسبوعية 

  .منها فترات تناول وجبات الطعام واالستراحة 

CURRICULUM HOURS 
The teaching time deemed necessary to 
over the content of a course, subject or 
module when undertaken in standard 
classroom delivery mode. 
 

  ساعات المنهاج 
ع أو الالزمة لتغطية منهاج دورة أو موضوساعات التدريس 

سب نمط الغرف الصفية وحدة تدريبية عند تنفيذها بح

  .المعياري

TOXIC  
Poisonous. 

  ساّم 

  .ذات سمية / مادة سامة 
LOGBOOK, TRAINING 
A record kept by a person of the 
knowledge, skills or competencies 
attained during on- or off-the-job training. 

  سجل التحصيل التدريبي 
سجل يحتفظ به الشخص يتضمن المعارف والمهارات 

والكفايات المتحصلة عن طريق التدريب في موقع العمل 

  .وخارجه 
ACCIDENT REGISTER  
Book for recording serious and non-
serious harm in the workplace. 
 

  سجل حادث

دث الخطرة وغير الخطرة التي سجل توثق فيه الحوا

  .سببت أذى في موقع العمل 
EAR PLUG  
A soft disposable plug inserted into the 
ear to protect from noise. 
 

  سدادة أذن / سطام 

سطام طري يستخدم لمرة واحدة يدخل في األذن للوقاية 

  .الضوضاء / من الضجيج 
SCAFFOLDING  
Temporary framework to support 
workers carrying out construction work. 
 

  سقاالت 

 اللذين العاملينإطارات ومنصات عمل مؤقتة لحماية 

  .يقومون بأشغال اإلنشاء 

  
SUSPENDED SCAFFOLD  
A working platform suspended from 
overhead that can be raised and lowered 
while in use. 
 
 
 

  سقالة معلقة 

منصة عمل معلقة من األعلى ، ويمكن رفعها أو تنزيلها 

  .في أثناء الشغل 
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DANGEROUS GOODS  
Any of the following categories of 
substance: 
1. Explosives 
2. Gases: compressed, dissolved or 
liquefied 
3. Flammable liquids 
4. Flammable solids/substances 
5. Oxidising substances. 
 

  مواد خطرة / سلع 

  :  المواد اآلتية تشمل

  المتفجرات . 1

  .الغازات المضغوطة والمحلولة و المسيلة . 2

  السوائل القابلة لالشتعال . 3

  المواد الصلبة القابلة لالشتعال . 4

  .المواد المؤكسدة . 5

  
MARKET 
A place or institution where buyers and 
sellers meet in order to exchange goods, 
services or assets. 
 

  سوق 

 يلتقي فيه البائعون والمشترون من أجل تبادل السلع وسط

 .والخدمات والموجودات الثابتة 

TRAINING MARKET 
The market  where training services are 
exchanged between those who provide 
them and those who require them. 
 

  سوق التدريب

 يتم فيه تبادل خدمات التدريب بين جهات التدريب وسط

 .والجهات المستفيدة

LABOUR MARKET 
1. A labour market is the market in which 
potential workers seek to sell and 
employers seek to buy labour services. 
Negotiations in the labour market usually 
cover both pay and conditions of service. 
2. The system of relationships between the 
supply of people available for 
employment and the available jobs. 
 

  سوق العمل 

 الذي يبحث فيه العاملون لبيع خدماتهم ، الوسط. 1

 ويسعى أصحاب العمل الستئجارها مقابل شروط

  .وظروف يتفق عليها

،  بين عرض األفراد المتاحين للعملمنظومة العالقات. 2

 .وفرص العمل المتاحة 

OPEN TRAINING MARKET 
A system of open competition among 
public and private institution in the 
provision of vocational education and 
training, giving users greater choice of 
program and institution. 
 

  سوق تدريب مفتوح 

نظام تنافس مفتوح بين مؤسسات التعليم والتدريب 

المهني في القطاعين العام والخاص بحيث يتوفر 

  .للمستفيدين خيار البرنامج والمؤسسة 

POLICY 
The development and/or implementation 
of a range of activities intended to achieve 
a specified objective or objectives. And 
indeed a policy can only be effective if it is 
accompanied by the power of one kind or 
another to carry it through. 
 
 
 
 
 

  سياسة 

تطوير وتنفيذ مجموعة من النشاطات تستهدف تحقيق 

بيق السياسة بفاعلية ويحتاج تط، هدف أو أهداف محددة 

  .إلى قدر من الصالحية والسلطة بشكل أو بآخر 
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ECONOMIC POLICY 
State policies primarily intended to 
influence the use of economic resources 
and the production and allocation of 
economic outputs. 
 

  سياسة اقتصادية 

 تستهدف التأثير في استخدام الموارد سياسات الدولة التي

 .االقتصادية ، وفي توليد العوائد االقتصادية ، وتوزيعها

EMPLOYMENT POLICY 
The policy which sets out goals for the 
development and maintenance of 
employment within an economy. 
 

  سياسة التشغيل 

 تنمية التشغيل السياسة التي تحدد تطلعات وغايات

 .وصيانته في اقتصاد ما 

EDUCATION AND TRAINING 
POLICY 
A policy describing how the aims of 
education and training will be achieved. 

  سياسة التعليم والتدريب 

 كيفية تحقيق غايات التعليم والتدريب سياسة تصف

  .وأهدافهما 
 

RECRUITMENT POLICY AND 
PROCEDURES 
Specified policy about how an 
organization appoints people to fill jobs 
which become vacant and the procedures 
which it follows when it does so. 
 

  سياسة وإجراءات التعيين 

سياسة محددة تتبعها المنظمة في تعيين األفراد لملء 

 .ت المتبعة في ذلك اإلجراءاتحديد شواغر العمل ،  و

GUARDRAIL  
A rail or barrier on a working platform to 
prevent people from falling. 
 

    واقيحاجز 

شبك يركب حول منصة عمل لمنع سقوط حاجز 

  .األشخاص 
COMPETENT PERSON  
A person who can consistently 
demonstrate the skill and knowledge 
required for the type of work they do. 
 

  متقن / شخص حاذق 

شخص قادر باستمرار على إظهار قدرته في مجال 

  .المعارف والمهارات الالزمة لنوع الشغل الذي يؤديه 

SOCIAL PARTNERS 
Tripartite representation of employers, 
represented by various employers’ 
organisations, and workers, represented 
by trade Unions, and the government 
represented by the ministry of labour . 
 

   شركاء اجتماعيون

 أصحاب العمل الممثلين في منظمات تمثيل ثالثي يشارك

، أصحاب العمل ، والعمال ممثلين في اتحاد العمال 

 .والحكومة ممثلة بوزارة العمل  

TRANSPARENCY OF VOCATIONAL 
EDUCATION AND TRAINING 
The extent to which the relationship and 
link between different systems of 
vocational education and training can be 
clearly identified. 
 
 
 

   التدريب المهني  التعليم وشفافية

 أنظمة التعليمبين والروابط مدى إمكانية تحديد العالقة 

  . المختلفة والتدريب المهني
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CERTIFICATE 
A certificate is a document which formally 
records the achievements of an individual. 

  شهادة 

  .الشهادة وثيقة رسمية توثق تحصيل فرد ما 
 

Employer 
Every natural person or corporate body 
that employs, in any capacity whatsoever, 
a person or more against wages. 
 

   عمل صاحب

كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأي صفة كانت 

  .شخصاً أو أكثر مقابل أجر 

EXPORTS  
Domestic goods or services that are sold 
abroad.  

  صادرات 

المباعة في األسواق ) الوطنية ( السلع والخدمات المحلية 

  .لخارجية ا
HEALTH  
Wellness of body and mind. 
 

  صحة

  .سالمة الجسم والعقل 

VALIDITY 
1. The soundness of the interpretation and 
use of the results of an assessment. 
2. The validity of a test is to measure what 
is designed for. 
 

   صدق

  . واستخدامهاصحة تفسير نتائج التقييم. 1

  .صدق االختبار أن يقيس ما صمم لقياسه. 2

TRAINING PROFILE 
A description of the training required for 
practicing a job or Occupation. 
 

  توصيف التدريب / الصفحة التدريبية 

 .ما مهنة / وصف التدريب الالزم لممارسة عمل 

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 
A document describing the properties and 
uses of a substance, health hazard 
information, precautions for use , and safe 
handling information.  
 

  صفحة بيانات سالمة للمادة 

وثيقة تصف خصائص مادة ، واستخداماتها ، ومعلومات 

علومات بالمخاطر الصحية ، واحتياطات االستعمال ،  وم

  . لهاتتصل بالمناولة اآلمنة

FUND FOR SUPPORT OF TECHNICAL 
AND VOCATIONAL EDUCATION 
AND TRAINING ( TVET ) 
Financial resources collected from the 
employers as a levy and made available to 
support the development of technical and 
vocational education and training to 
better serve the quantitative and 
qualitative requirements of the employers. 
 

  صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني 

موارد مالية تجمع من أصحاب العمل عن طريق ضريبة 

التدريب وتخصص لتطوير التعليم والتدريب المهني 

والتقني ليلبي بشكل أفضل احتياجات أصحاب العمل 

  .الكمية والنوعية 

QUALITY CONTROL 
The policies and systems used to bring 
and keep work, materials and technical 
processes within those limits necessary to 
produce the required level of performance 
and reliability. 
 
 

  ضبط الجودة

السياسات والنظم المستخدمة للمحافظة على الشغل 

لإلنتاج والمواد والعمليات الفنية ضمن الحدود المطلوبة 

  . األداء المطلوب والموثوقية بمستوى
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NOISE  
Any sound present in a place of work 
above or less than a specified criteria . 
Voice is measured by decibel unit. 
 

  ضوضاء / ضجيج 

يزيد على أو يقل عن أي صوت موجود في مكان العمل 

  .يقاس بوحدة الديسيبلمعيار محدد و

  ط+ض 
TRAINING LEVY 
A  levy may be a fixed sum (for example a 
percentage of payroll costs) payable by 
employers to create a fund for education 
and training provision. 
 

   تدريب ضريبة

مبلغ ثابت كنسبة مئوية من الرواتب مثالً يدفعه أصحاب 

العمل، ويجمع في صندوق لتمويل التعليم والتدريب 

  .المهني 

QUALITY ASSURANCE 
The systems and procedures designed and 
implemented by an organisation to ensure 
that its products and services are of a 
consistent standard and are being 
Continuously improved. 
 

   ضمان الجودة

 المصممة والمنفذة من قبل منظمة واإلجراءاتالنظم 

جودة نتجاتها وخدماتها تتمتع بمستوى عمل لضمان أن م

  .ثابت، وتتحسن باستمرار

PART-TIME STUDENT 
A student who undertakes less than the 
full-time study program. 
 

  طالب بدوام جزئي 

عن طالب ) ساعات الدراسة ( طالب يقل حمله الدراسي 

  .بحمل كامل
FULL-TIME STUDENT 
A student who has a full-time study load. 
 

  طالب بدوام كامل 

  .الكامل الدراسي طالب متفرغ للدارسة ، ويأخذ الحمل 

OCCUPATIONAL PHYSICIAN  
A medical practitioner who has a post-
graduate qualification in occupational 
medicine. 
 

  طبيب مهني 

 األولى طبيب ممارس لديه تأهيل بعد الدرجة الجامعية

  .في الطب المهني 

TEACHING AND TRAINING 
METHODS 
The means used to achieve teaching and 
training objectives. 
 

  طرائق التدريس والتدريب 

/ الطرائق المستخدمة لتحقيق األهداف التعليمية 

 .التدريبية

PROJECT METHOD 
A strategy which is characterized by the 
use of specially designed project work to 
enable learners to achieve specified 
learning objectives. 
 

   المشروعةطريق

استراتيجية تتسم باستخدام مشاريع عمل مصممة لتمكين 

 .التدرب/ المتعلّمين من تحقيق أهداف التعلّم 

FIRE EXTINGUISHER  
Appliance containing powder or foam for 
extinguishing fires. 

  طفّاية حريق 

 أو رغوة ، يستخدم إلطفاء جهاز يحتوي مسحوق

  .الحريق
HEAT RASH  
Rash caused when sweat cannot 
evaporate from the skin. 

  طفح حراري 

  .الطفح الناجم من عدم تبخر العرق عن الجلد 
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  ع+ط 
FIRST AID KIT  
Items required for first aid treatment, 
which should include a first aid leaflet or 
manual, sterile adhesive dressings, eye 
pads, triangular bandages, safety pins, 
wound dressings, disposable gloves, 
Resuscitation mask, etc. 
 

  طقم إسعاف أولي 

ي ، ويحتوي نشرة البنود الالزمة إلجراء اإلسعاف األول

أو دليل، وضمادات معقمة ، وضمادات عيون ، 

ضمادات جروح ، والضمادات الثالثية، ودبابيس آمنة ، و

  .الخ..... وقفازات ، وكمامات 

DEMAMD FOR WORKERS  
The total number of employed persons . 

  طلب العمالة

  .العدد الكلي للعمالة المشتغلة
LABOUR DEMAND 
Labour demand (the demand for labour) 
is the amount of labour services which 
employers wish to buy. 
 

  العمالة على طلب 

 .عدد العمال الذين يرغب أصحاب العمل في تشغيلهم 

DEMAMD FOR ADDITIONAL 
WORKERS  
Job opportunities resulting from 
employment growth and the need to 
replace workers who leave an 
accupations. 
 

  طلب عمالة إضافية 

احتياجات عن و،  التشغيل فرص عمل تنتج عن نمو

  .اإلحالل مكان العمالة التي تركت المهنة 

VOLATILE  
Able to pass readily into the vapour state. 

  طّيار 

  .على التحول مباشرة إلى بخار مادة قادرة 
OCCUPATIONAL FAMILY 
A set of occupations requiring similar 
nature of skills and competences, even if 
the work roles are classified to different 
occupations. 
 

  عائلة مهنية 

مجموعة مهن تستدعي مهارات وكفايات متشابهة من 

 .حيث طبيعتها 

WORLD OF WORK 
The totality of organisations, institutions, 
relationships and activities involved in the 
production and exchange of goods and 
services. 
 

  عالم الشغل 

مجموع المنظّمات والمؤسسات والعالقات والنشاطات 

  .السلع والخدماتالمشمولة في إنتاج وتسويق 

EMPLOYEE 
Every person, male or female, who 
performs a job against wages and be a 
subordinate to the Employer and at his 
service, This covers the juveniles and 
those under probation or rehabilitation. 
 

  عامل 

 ويكون تابعاً لصاحب ،كل شخص يؤدي عمالً لقاء أجر

 ومن كان قيد ويشمل ذلك األحداث، العمل وتحت إمرته 

  .التجربة أو التأهيل 

PART-TIME WORKER 
A person working less than the normal 
fulltime working hours.  
 
 

  عامل بدوام جزئي 

  .عامل يعمل لساعات تقل عن ساعات العمل المعتادة
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  ع 
FULL – TIME WORKER  
One who usually works 48 hours or more 
per week . 
 

  عامل بدوام كامل 

  .ساعة أو أكثر في األسبوع ) 48(عامل يعمل لمدة 

SKILL SHORTAGES 
Identifying how far the need for skilled 
labour is greater than the supply 
available. 

  عجز مهاري

العرض تحديد حجم النقص في العرض قياساً بحجم 

  .المتاح
LABOUR MISMATCH 
There is mismatch whenever what is 
demanded does not match what is 
supplied.  
 

  عدم تطابق العمالة 

للقوى  لطلب والعرضوضع ال يتحقق فيه التطابق بين ا

  .العاملة 

LABOUR SUPPLY 
The labour supply (supply of labour) 
includes those already employed and 
those who seek employment. 
 

  عرض العمالة 

إجمالي عدد المشتغلين إضافة إلى إجمالي عدد الباحثين 

 .عن عمل

MODERNISATION / REFORM OF VET 
This term is used to describe the goals, 
policies, strategies and processes needed 
to re-align national vocational and 
education (VET) systems to the needs of 
emerging or re-structured market 
economies. 
 

  تطوير التعليم والتدريب المهني / عصرنة 

مصطلح يستخدم في وصف التطلعات والسياسات 

واالستراتيجيات والعمليات الالزمة لجعل أنظمة التعليم 

والتدريب المهني أكثر مواكبة ومالئمة لمتغيرات 

 .اقتصاديات السوق 

WEEKLY HOLIDAY  
Friday of every week is the employees 
weekly holiday unless the nature of work 
requires otherwise. 
 

  العطلة األسبوعية 

يعد يوم الجمعة من كل أسبوع يوم العطلة األسبوعية 

  . إال إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك  ، للعاملين

CONTRACT OF TRAINING 
A legal agreement between an employer 
and a apprentice or trainee, which defines 
the rights and responsibilities of each 
party.  
 

  تدريب عقد 

اتفاقية قانونية بين صاحب العمل والمتدرب أو التلميذ 

  .المهني تحدد حقوق ومسؤوليات كل طرف 

WORK CONTRACT 
An explicit or implicit, verbal or 
written agreement under which the 
Employee undertakes to work for the 
Employer under his supervision and 
Management against wages. The work 
contract can be for a limited or 
unlimited period, specific or non- 
specific work. 
 
 

  شغل/ عمل عقد 

تفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد ا

العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت 

ويكون عقد العمل لمدة . إشرافه أو إدارته مقابل أجر

محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير 

  .معين 
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  ع 
COLLECTIVE WORK CONTRACT 
A written agreement according which the 
terms and conditions of work between the 
Employer or the Employers Association 
from one side, and the group of 
Employees or their Association from the 
other side. 
 
 

  جماعي  )شغل(عمل عقد 

اتفاق خطي تنظم بمقتضاه ظروف العمل وشروطه بين 

، مل من جهة صاحب العمل أو نقابة أصحاب الع

  .ومجوعة عمال أو النقابة من جهة أخرى 

VOCATIONAL TRAINING CONTRACT  
A contract between the trainee and the 
employer determining the obligations and  
rights each of the two parts including the 
training  duration , successive stages and  
the wages payable to the trainee in every 
stage . the trainee who attained the age of 
eighteen shall conclude the contract by 
himself . How ever if he is a juvenile , his 
guardian or legal custodian  shall act for 
him . 
 

  عقد تدريب مهني 

 يحدد حقوق والتزامات  وصاحب العملالمتدربعقد بين 

كل من الطرفين بما فيه مدة التدريب ومراحله المتعاقبة 

ويتولى العامل . واألجور المستحقة للمتدرب بكل مرحلة 

الذي أتم الثامنة عشرة من العمر التعاقد بنفسه ، وأما إذا 

  .كان حدثاً فينوب عنه وليه أو وصيه 

INDUSTRAIL RELATIONS 
The institutional and rule-fixing processes 
of the labour market. 
 

  عالقات صناعية 

  .عملية مأسسة وتثبيت القواعد الناظمة لسوق العمل 

LABOR RELATIONS 
See industrial relations 
 
 
TRAINING ALLOWANCE 
A sum of money paid to trainees for 
participating in training.  
 
 

  عالقات عمل 

  نظر عالقات صناعية ا

  

  عالوة تدريب

 . في التدريب لقاء المشاركةمبلغ مالي يدفع للمتدربين 

ERGONOMICS  
The study of the relationship between 
people and their work. Sometimes defined 
as: “Fitting the task to the person” and 
“Design for human use”. 
 
 

   بين العمل والعاملعلم المواءمة

دراسة العالقة بين الناس وبيئات الشغل ويعرف أحياناً 

  .شخص ، والتصميم لالستخدام البشريمالئمة الواجب لل

WORKERS 
All those who work for a living, whether 
in paid employment or as self-employed. 

  عّمال 

بأجر أو كل أولئك الذين يعملون من أجل العيش سواء 

 ) .تشغيل ذاتي ( للحساب الخاص 
CIVILIAN WORKERS 
The sum of all private and public sector 
workers. Military and agricultural 
workers are extended. 

  عمال مدنيون

مجموع العمال في القطاعين العام والخاص باستثناء 

  .العاملين في القوات المسلحة والزراعة 
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  ع 
EMPLOYMENT BY SECTOR  
Employment by sector breaks down 
employed into three broad groupings, the 
groupings are termed  agriculture , 
industry and services  
 

  عمالة بحسب القطاع 

تصنف العمالة بحسب القطاع في ثالث مجموعات 

  .لخدمات الزراعة والصناعة وا: عريضة يطلق عليها 

EMPLOYMENT IN THE INFORMAL 
ECONOMY  
Is a measure of employment in the informal 
economy   (previously known as informal 
sector ). There is no agreed upon  international 
definition of the term "informal" .Any how 
there are certain criteria that indicate type of 
enterprises , number of employees , the 
absence of legal protection for workers and the 
absence of social security for workers . The 
formal economy is distinguished by high ratio 
of unpaid workers , no levels of wages for 
those who are wage employed and workers 
rely upon their manual skills and use simple 
hand tools , depending on local markets close 
to productionn (goods and service ) sites . 
 

   الالنظاميالعمالة في االقتصاد 

الذي كان يعرف  ( الالنظاميمقياس العمالة في االقتصاد 

وليس هناك اتفاق  ) . الالنظامي في السابق بالقطاع

 ، إال أن هناك الالنظاميدولي على تعريف القطاع 

مؤشرات أو أسس دالّة منها نوع المنشأة وعدد العاملين ، 

وغياب الحماية القانونية للعاملين ، وانعدام الضمان 

 بزيادة الالنظاميويتميز القطاع . االجتماعي للعاملين 

وتدني أجور العمالة ، واعتماد نسبة العاملين دون أجر ، 

العاملين على المهارات اليدوية واستخدام العدد اليدوية 

ة من البسيطة ، واالعتماد على األسواق المحلية القريب

  .مواقع إنتاج السلع والخدمات

UNDEREMPLOYMENT 
This refers to the employed persons of 16+ 
years of age who desire to obtain a new or 
additional job, and available for work. 
Such persons should meet the following 
criteria: 
1. Current work is insufficient in terms of 
salary or incentives. 
2. current work does not suit the 
educational qualifications, and  
3. the hours spent in current work are 
short. 
 

   ناقصة عمالة

يشير هذا المصطلح إلى المشتغلين اللذين يبلغون من 

سنة فأكثر ، ويرغبون في عمل جديد أو في ) 16(العمر 

  :عليهم الشروط اآلتيةويجب أن ينطبق . عمل إضافي

  راتب أو أجر العمل الحالي غير كاٍف. 1

  ال يناسب العمل الحالي المؤهالت . 2

  .ت العمل الحالي قصيرة ساعا. 3

JOB 
The collection of functions, tasks and 
responsibilities which comprises the role 
of a particular worker. 
 

  عمل 

الواجبات والمسؤوليات التي يتكون المهام ومجموعة 

 .منها دور عامل محدد في الشغل 

TEMPORARY WORK 
The work, completion nature of which 
requires a limited period. 
 

  الشغل المؤقت / العمل 

  .العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة 

WORK 
Every mental or physical effort exerted by the 
Employee against wages whether on 
permanent, casual, temporary or seasonal 
basis. 

  شغل/ عمل 

اء أجر سواء د فكري أو جسماني يبذله العامل لقكل جه

  . موسمي كان بشكل دائم أم عرضي أم مؤقت أم
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  ع 
CASUAL WORK 
The work required by contingent 
necessities and completion of which does 
not require more than three months. 
 

  شغل عرضي  /عمل 

وال تزيد مدة ، رئة العمل الذي تستدعيه ضرورات طا

  .إنجازه على ثالثة أشهر 

SEASONAL WORK 
Work in specific seasons every year and 
period of which does not exceed six 
months. 
 

  موسمي شغل / عمل

العمل في مواسم محدودة من كل سنة ، وال تزيد مدته 

  .على ستة أشهر 

LEARNING PROCESS 
The way in which learning is achieved 
and the methods by which learning is 
organised. 
 

  عملية التعلّم 

العملية التي يتحقق بها التعلّم ، والطرائق التي تنظم 

 .التعلّم

CLIENT 
A person or organization using a service. In 
vocational education and training, the client 
may be a student, apprentice, trainee, 
employer, enterprise. 

   عميل

وفي التعليم . شخص أو منظمة تستفيد من الخدمة

والتدريب المهني يتمثل العميل في الطالب، والمتدرب، 

  .والتلميذ المهني، وصاحب العمل، والمنشأة
CORROSIVE  
A harmful agent that causes destruction of 
tissue on contact. 
 

  عناصر أكّالة 

  .عنصر مؤٍذ يسبب تدمير األنسجة التي يمسها 

ELEMENT OF COMPETENCY 
Any of the basic building blocks of a unit 
of competency which describe the key 
activities or tasks of the work covered y 
the unit. 
 

  عنصر كفاية 

يمثل نشاطاً رئيساً أو واجباً وفاية أحد لبنات بناء وحدة الك

  .من واجبات الشغل الذي تغطيه وحدة الكفاية

GLOBALISATION 
1. In economic terms, the process of 
globalization is that of the increasing 
interdependence of market on a world-
wide scale, facilitated by new forms of 
information transmission. It is particularly 
observable in the linkages of financial 
markets throughout the world.  
2.  In social terms, the process of 
globalisation is that of the emergence of a 
global cultural system, involving a 
growing consciousness of the world as a 
single place, with growing homogeneity 
of consumption and cultural Patterns.  
 
 
 
 

  عولمة 

العولمة كمصطلح اقتصادي عملية تنامي االعتماد . 1

ويتم ، المتبادل بين األسواق على المستوى العالمي 

تيسير ذلك عن طريق أشكال جديدة لنقل المعلومات 

ة ذلك بخاصة في الروابط بين وتبادلها ، ويمكن مالحظ

  .األسواق المالية عبر العالم 

العولمة كمصطلح اجتماعي عملية إندماج في نظام . 2

ثقافي يتضمن ازدياد الوعي بأن العالم مكان واحد ، 

 .وتنامي تجانس األنماط االستهالكية والثقافية 
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CHAMBER (OF COMMERCE/  
INDUSTRY) 
A chamber is an association, usually at 
local or regional level, of firms involved in 
the trade / industrial sector . Chambers 
often serve as representation bodies for 
the trade/ industrial sector and provide 
sevices to the client. 
 

  )التجارة / الصناعة ( غرفة 

ة في لية أو إقليمية تجمع المنشآت العامالغرفة منظمة محل

وسيطة التجاري ، وتعمل كهيئة / القطاع الصناعي 

 .وتقدم خدماتها للمستفيدين  ، قطاعلل

EMERGENCY EYEWASH  
Face shower for washing particles, dusts 
or chemical splashes from the eyes. 

  غسول طوارئ للعين 

يئات واألغبرة والرذاذ الكيميائي  الجزإلزالةحمام للوجه 

  .من العينين 

  
COHORT 
A group of people defined by age , that 
make up a particular study . 

  فئة 

 تمثّل مجتمع – تبعاً للعمر تتحدد -مجموعة من الناس 

  .الدراسة المستهدفة 

   
TARGET GROUP 
A group of people that a particular study 
aims at. 

  فئة مستهدفة 

ل المجتمع المستهدف لدراسة جماعة من الناس تمث

  .محددة
PROFESSIONAL SKILL LEVEL 
CATEGORY 
Professional workers classified in this 
categories perform tasks that require high 
level of mental , tachincal and managerial 
skills needed to improve or develop 
concepts , principles theories and 
operational methods , or apply the 
existing knowledge in work and to enable 
them of following  up the implementation 
phase , and to evaluate process , solving 
work and worker's problems . Jobs 
classified in this category require 
education at the university level . 
 

  فئة مستوى االختصاصي 

تشمل فئة مستوى االختصاصي األعمال التي يتطلب 

إنجازها توافر قدر عاٍل من المهارات المعرفية والتقنية 

واإلدارية لدى شاغليها لتمكينهم نم تحسين وتطوير 

ساليب اإلجرائية،  المبادئ والمفاهيم والطرائق واأل

والتقنية في مجال وتطبيق حصيلة المعرفة العلمية 

، ولتمكينهم أيضاً من متابعة العاملين في أثناء الشغل

. از ، وحل مشاكل العمل و العاملينالتنفيذ ، وتقييم اإلنج

ويحتاج العاملون في هذه الفئة إلى تأهيل بمستوى التعليم 

  .الجامعي 

SKILLED WORKER  SKILL LEVEL 
CATEGORY 
Jobs classified in this category require 
practical skills and related knowledge the 
cover a pert of an occupation to be able to 
carry out their functions and tasks upto 
the skill performance of the labour 
market. Workers at this level need 
education and training at the secondary 
level. 
 

  فئة مستوى العامل الماهر 

تشمل فئة مستوى العامل الماهر األعمال التي يتطلب 

إنجازها توافر مهارات عملية ومعلومات مهنية تتصل 

لتمكينهم . وليس بإطار المهنة بكامله ، بجزء من المهنة 

تقان بحسب من أداء مهام العمل وواجباته بدرجة ا

  .متطلبات سوق العمل 

يحتاج الفرد في هذه الفئة إلى تأهيل مهني يوازي مرحلة 

  .التعليم الثانوي 
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CRAFTSMAN  SKILL LEVEL 
CATEGORY 
Jobs classified in this category require 
practical skills and related knowledge 
covering the frame of an occupation to 
enable job holders to carry out their 
functions and tasks up to labour market 
performance standards. Workers in this 
category need training and education 
equivalent to the completion of secondary 
education level as a minimum. 

  فئة مستوى العامل المهني 

مستوى العامل المهني األعمال التي يتطلب فئة تشمل 

إنجازها توافر مهارات عملية ومعلومات مهنية تغطي 

إطار المهنة بشكل كامل لدى شاغليها لتمكينهم من 

جة إتقان المهنة بدر/ العمل ممارسة مهام وواجبات 

،  ولتمكينهم من توزيع بحسب متطلبات سوق العمل

يحتاج . مهاراتهم العمل على المرؤوسين ، وتنمية 

األفراد في هذه الفئة إلى تأهيل وتعليم مهني يوازي إنهاء 

  .مرحلة التعليم الثانوي كأساس كحد أدنى 
LIMITED SKILLS WORKER  SKILL 
LEVEL CAEIGORY 
Jobs classified in this category require 
practical skills and related knowledge that 
cover a narrow part of an occupation, 
workers in this category usually 
undertake routine and repetitive tasks 
require the use of simple hand tools and 
physical effort. Skills usually acquired 
through short training and / or work 
experience. 
 

  ت فئة مستوى العامل محدد المهارا

تشمل فئة مستوى العامل محدد المهارات األعمال التي 

يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومعلومات مهنية 

تتصل بجزء ضيق من المهنة أو األعمال التي تشمل 

مهاماً وواجبات روتينية يتطلب إنجازها استخدام أدوات 

ويمكن اكتساب هذه المهارات . يدوية ومجهود عضلي 

 أو بالخبرة أو بالتعليم ب القصيرعن طريق التدري

  .الذاتي

TECHNICIAN SKILL LEVEL 
CATEGORY  
Technical jobs classified in this category 
are the jobs that include the application of 
principles, concepts and the operational 
methods related to work . Jobs require 
scientific, technical, practical and 
supervisory skills needed to understand 
and the implementation or production 
steps , follow-up and evaluate process . 
Technicians represent the link between 
professionals and workers technician need 
education at intermediate higher 
education level (community college level). 
 

  التقني / فئة مستوى الفني 

التقني األعمال التي يتطلب / تشمل فئة مستوى الفني 

إنجازها تطبيق المبادئ والمفاهيم والطرائق واألساليب 

ويتطلب هذا توافر . اإلجرائية ذات الصلة بالشغل 

اغلي مهارات علمية وفنية وأدائية وإشرافية لدى ش

األعمال ضمن هذه الفئة لتمكينهم من فهم طبيعة األداء 

وتحديد خطوات اإلنجاز ومتابعة تنفيذها . وتحليله 

ويمثل العاملون في هذه الفئة حلقة الوصل بين . وتقييمها 

ويحتاج العاملون في هذه الفئة . االختصاصيين والعاملين 

  .إلى تأهيل بمستوى التعليم الجامعي المتوسط 

KEY ACTORS 
The key actors are those among the 
stakeholders who play an important role 
in making a particular decision on 
reaching a particular set of outcomes. 
 

  فاعلون أساسيون

أشخاص ضمن الفئات المستفيدة قادرون على اتخاذ 

 .قرارات تتعلق بنواتج محددة 

EFFECTIVENESS 
Effectiveness measures or indicates the 
extent to which policy objectives are 
achieved per unit of input.  

   فاعلية

تقيس الفاعلية وتحدد مدى تحقيق أهداف السياسة لكل بند 

 .من المدخالت 
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JOB LOOSER  
Unemployed person who losts his last job 
or had completed a temporary job . 
 

  فاقد عمل 

  .متعطل خسر عمله السابق أو أنهى عمله المؤقت 

LUNG FUNCTION TEST  
A test, using a machine, to measure a 
person’s lung capacity and whether it has 
been affected. 
 

  فحص أداء الرئتين 

الشخص ، اختبار تستخدم فيه آلة لقياس مدى سعة رئتي 

  .ومدى تأثرهما 

BLOOD LEAD TEST  
A test to measure the level of lead in a 
person’s blood. 
 

  فحص الرصاص في الدم 

  .فحص لقياس مستوى الرصاص في دم الشخص 

HEARING TEST  
Test to ascertain if a person has hearing 
loss caused by exposure to excessive 
noise. 

  فحص السمع 

الشخص للقدرة على فقد  للتأكد من إمكانية فحص يجرى

  .السمع بسبب التعرض للضجيج المفرط 
JOB VACANCY  
A job opportunity became available for a 
reason or another , and there is a need to 
fill it. 
 

  فرصة عمل شاغرة 

ك شاغلها فرصة عمل موجودة أصالً في سوق العمل تر

العمل لسبب أو آلخر فأصبحت شاغرة بحاجة إلى من 

  .يشغلها 
DEVELOPMENT TEAM 
A group of qualified persons which works 
together to develop Something. 
 

  فريق تطوير 

يعملون معاً لتطوير شيء المؤهلين مجموعة من األفراد 

 ما
DISCHARGE  
A separation of an employee from an 
establishment that is initialed by an 
employer ; an involuntary separation . 
 

  فصل 

فصل العامل من عمله في منشأة بمبادرة من صاحب 

  . وهو انفصال قسري ،العمل

  
FLAMMABLE  
Capable of being ignited and burning in 
air. 

  قابل لالشتعال 

  .والحرق في الهواء  لالشتعال مادة قابلة

TRAINABILITY 
An individual’s ability to learn specific job 
skills. 

  قابلية التدريب

 .قدرة الفرد على تعلّم المهارات الالزمة ألداء عمل 

ABILITY 
The capacity to carry out a physical or 
mental action with or without prior 
education or training. Ability is a mental 
and physical characteristic. 
 

  قدرة 

يجة التعليم أو استطاعة تنفيذ إجراء عقلي أو حركي نت

  .القدرة خاصية عقلية وجسمية . التدريب أو بدونه

SECTOR 
A sector is a part or a division of the 
activities in an economy. 
 
 
 

  قطاع

 .اطات االقتصادية  من النشالقطاع جزء
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TRAINING SECTOR 
That part of an economy which concerns 
itself with the purpose, need for, 
provision and evaluation of training. 
 

  قطاع تدريب 

جزء من النشاط االقتصادي يتخصص في تصميم 

 .التدريب وتنفيذه وتقييمه 

PRIVATE SECTOR  
The private sector is all that part of the 
economy which is not owned by the 
government. 
 

  قطاع خاص 

يضم القطاع الخاص كل أقسام النشاط االقتصادي غير 

 .المملوكة من قبل الحكومة 

PUBLIC SECTOR  
The public sector is all that part of the 
economy which is not controlled by 
individuals, not-forprofit organisations, or 
privately owned firms. Consequently, it 
includes government at all levels. 
 

  قطاع عام

يمثل القطاع العام كل أجزاء النشاط االقتصادي غير 

المملوكة من قبل األفراد أو المنظمات غير الربحية ، 

 .يات ويشمل الحكومة في كل المستو

POWERED SWINGING STAGE  
A temporary working platform 
suspended on wire ropes from an 
overhead structure on a building, to 
provide access to parts of the building 
 

  قفص آلي التأرجح 

منصة عمل مؤقتة معلقة بحبال سلكية من هيكل فوق 

  .ل إلى أجزاء المبنى رأسي في بناية يتيح الوصو

WORKFORCE 
The collection of people who work in an 
organization. 
 

  قوة العمل 

 .في منظمة ماالمشتغلين فيها / كل المستخدمين 

EMPLOYED LABOUR FORCE 
The employed labour force is that part of 
the labour force which is actually 
employed at any given time. 
 

   المشتغلةقوة العمل 

 . من القوى العاملة في وقت محدد المشتغلالجزء 

LABOUR FORCE 
The labour force is the number of people 
available for work ( employed + 
unemployed ). 
 

  قوى عاملة 

 ويشمل الشغل/ عدد األشخاص المتوافرين للعمل 

 .المشتغلين والمتعطلين

QUALITY MEASUREMENT 
The determination of the level and/or 
amount of quality. 
 

  قياس الجودة

 .أو مقدار الجودة /تقرير مستوى و

VALUE ADDED 
As a good or service moves through the 
various stages of the production chain, 
from extraction of the materials used to 
delivery of the good or service to the final 
consumer, so some value is added by the 
activities of the firm which is responsible 
for each stage. 
 

  قيمة مضافة 

 القيمة اإلضافية الناجمة من النشاطات التي تتم عبر 

ة حركة سلعة أو خدمة عبر المراحل المختلفة من سلسل

اإلنتاج بدءاً من استخراج الخامة إلى توزيع السلع هناك 

قيمة مضافة من النشاطات التي تمارسها كل منشأة 

  .مسؤولة عن مرحلة إنتاجية 
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BOATSWAIN’S CHAIR  
A suspended chair used for work at 
heights, such as painting a building or 
window cleaning. 
 

  كرسي قطر 

سي معلق يستخدم للشغل عند المواقع العالية ، مثل كر

  .دهان المباني وتنظيف النوافذ 

EFFICIENCY  
Efficiency is a measure of intended output 
per unit of input. 
 

  كفاءة 

  .مقياس المخرجات لكل وحدة من المدخالت 

EXTERNAL EFFICIENCY OF 
TRAINING 
External efficiency is a measure of the 
validity and relevancy of the prescribed 
training objective of a training programme 
in relation to labour market qualitative 
requirements . 
 

  خارجية التدريب الكفاءة 

الكفاءة الخارجية مقياس لمدى صدق األهداف التدريبية 

مدى ارتباطها بمتطلبات و، المقررة لبرنامج تدريبي 

 .سوق العمل النوعية 

INTERNAL EFFICIENCY  OF 
TRAINING 
Internal efficiency is a measure the extent 
to which the prescribed training/ learning 
objectives have been met. 
 

  داخليةالتدريب الكفاءة 

/ لتدريبية الكفاءة الداخلية مقياس لمدى تحقيق األهداف ا

  .التعليمية المقررة

VET POLICY EFFICIENCY 
The amount of specified, intended VET 
outputs achieved per unit of expenditure 
on the VET policy which influenced or 
procured their provision. 
 

  كفاءة سياسة التعليم والتدريب المهني 

تدريب المهني المحددة والمستهدفة حجم نواتج التعليم وال

 .التي تم تحقيقها لكل وحدة من نفقات إنتاجها 

KEY COMPETENCY 
Any of several generic skills or 
competencies considered essential for 
people to participate effectively in the 
workforce. Key competencies apply to 
work generally, rather than being specific 
to work in a particular occupation or 
industry. 
  

  كفايات رئيسة 

أي من المهارات العامة أو الكفايات التي تعد أساسية 

وتنطبق الكفايات . لألشخاص لالنخراط في قوة العمل 

الرئيسة على الشغل بعامة وليس للعمل في مهنة أو 

  .صناعة 

COMPETENCE ( COMPETENCY ) 
The ability to undertake a productive 
activity according to labour market 
performance standards. 
 

  كفاية 

مستوى أداء / القدرة على أداء نشاط منتج بدرجة اتقان 

 .بحسب معايير سوق العمل

PORTABLE COMPETENCY 
A competency that can be transferred 
from one work context to another. 
 
 
 
 

  كفاية تبادلية 

  .كفاية يمكن نقلها من سياق شغل آلخر
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CURRENT COMPETENCY 
A competency currently possessed by a 
person. People can lose competence over 
time, and having been competent in the 
past may need further training and 
practice to demonstrate current 
competency. 
 

  كفاية حالية

إذ يفقد الناس . الكفايات التي تتوافر حالياً لدى الشخص 

فقد يحتاجون إلى إعادة تدريب ، الكفايات بمرور الزمن 

  .وممارسة إلظهار كفاياتهم الحالية 

LABOUR COST  
Labour cost stands for the labour cost per 
unit of output . 
 

  كلفة العمل 

  .تعرف بأنها لكل وحدة من المخرجات 

TRAINING UNIT COST 
The monetary cost of delivering a defined 
amount of training, usually one student 
contact hour. 
 

    التدريبوحدةكلفة 

   .مقدرة بقيمة ماليةللمتدرب / كلفة ساعة التدريب 

COLLEGE 
An institution which provides education 
and training for people at post secondary 
level. 
 

  كلية 

 .التعلم الثانويبعد تدريبية لمستوى / مؤسسة تعليمية 

RESPIRATOR  
Device to give protection against 
breathing hazards such as dusts, gases or 
vapours, poisonous contaminants, or lack 
of oxygen. 
 

  كمامة 

مثل األغبرة تنفس مواد خطرة وسيلة وقاية من 

  .والغازات واألبخرة والتلوث السمي أو نقص األكسجين 

SUPPLIED AIR RESPIRATOR 
This supplies clean air from a source 
outside the contaminated area. 
 

   كمامة تزويد هواء

 .تزود الهواء من مصدر خارج المنطقة الملوثة وسيلة 

AIR PURIFYING RESPIRATOR 
This draws inhaled air through a 
purifying filter to remove dusts, or certain 
gases or vapours. 
 

  كمامة تنقية هواء 

 للتخلص من األغبرة مصاٍف تسحب الهواء عبر وسيلة

نة وغازات وأبخرة معي. 

DECENTRALISATION 
The process of decentralization delegates 
the authority for administration to bodies 
at regional or local level. 
 

  مركزية  ال

تعني عملية الالمركزية تفويض الصالحيات لهيئات على 

 .المستوى المناطقي أو المحلي 

TRAINING INSTITUTIONS 
Organisations whose role is to provide 
training. 
 

  مؤسسات التدريب

 .منظمات تمارس التدريب كدور رئيس

ESTABLISHMENT 
The body that provides services or 
operates in the production or distribution 
of commodities. 

  مؤسسة

الجهة التي تقدم خدمات أو تعمل في إنتاج السلع أو 

  .وزيعها ت
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EDUCATIONAL INSTITUTION 
Any establishment providing education, 
including schools, colleges, universities 
and institutes. 

  مؤسسة تعليمية 

 توفر التعليم وتشمل المدارس ، والكليات ، جهات

  .والجامعات، والمعاهد 
INDICATOR 
1. A synthetic (processed) and pertinent 
information considering the domain 
which is analyzed .  
2. An indicator is an observation, or a 
composite of observations, or a series of 
observations of a variable or variables 
which is taken to represent the behavior of 
a specific phenomenon or serious of 
phenomena. 

   مؤشر

وثيقة الصلة ) جتها تمت معال( معلومة تحليلية . 1

  . بالمجال المحلل

المؤشر مالحظة أو مالحظة مركبة أو سلسلة من . 2

المالحظات لمتغير واحد أو أكثر يؤخذ لتمثيل ظاهرة 

  .معينة أو سلسلة من الظواهر 

CATEGORICAL INDICATOR  
Categorical ( or nominal ) indicator simply 
shows whether something specific has 
happened or not . 
 

  مؤشر اسمي 

  .ي  إنجاز أو حدوث شيء محدد أم اليبين المؤشر االسم

PERFORMANCE INDICATOR 
A criterion or measure for monitoring or 
evaluating the efficiency or effectiveness 
of a system or service, which may be used 
to demonstrate accountability and to 
identify areas for improvement. 
 

  مؤشر األداء 

محك مرجعي أو مقياس لمراقبة أو تقويم كفاءة وفاعلية 

نظام أو خدمة، ويستخدم لتحقيق المساءلة وتحديد مواطن 

  .التحسين

ORDINAL INDICATOR  
An ordinal indicator is often an index 
number like the relative price index or the 
index of industrial production. It 
measures whether one observation is a 
greater or less than another , without 
assigning a direct numerical quantity to 
what is observed .  
 

  ر رتبي مؤش

المؤشر الرتبي في الغالب رقم قياسي مثل الرقم القياسي 

ويقيس فيما إذا . لبيع التجزئة أو الرقم القياسي لإلنتاج 

أصغر من متغير آخر كان المتغير قيد البحث أكبر أو 

  . للمتغير المراقب دون تخصيص كمي

CADINAL INDICATOR  
Numerical or quantitative measures such 
as the number of unemployed, the 
number employed in a specific fields or 
the number of graduates from different 
fields of education and training . 
 

  مؤشر عددي

مقياس عددي أو كمي مثل عدد المتعطلين ، عدد 

المشتغلين في مجال محدد ، عدد الخريجين من مجاالت 

  .ية أو تدريبية مختلفة تعليم

UNEMPLOYMENT INDICATORS 
The numbers or proportion of the 
population raw unemployment or of the 
labour force who are unemployed 
 
 
 
 

  مؤشرات البطالة 

) البطالة الخام ( عدد أو نسبة المتعطلين من بين السكان 

   ) .المنقّحةالة البط(  بين القوى العاملة منأو 

  

  



  The English term & definition                                              المصطلح والتعريف باللغة العربية   51
                                                 

 م 
SELF-EMPLOYMENT INDICATORS 
The numbers or the proportions of the 
labour force or of the population who are 
self-employed. 
 

  مؤشرات التشغيل الذاتي 

إعداد أو نسب الذين يعملون لحسابهم الخاص من بين 

 . أو من بين السكانالقوى العاملة

QUALIFICATION 
1. The requirements for an individual to 
enter, or progress within, an occupation, 
2. The educational and training experience 
and attainments which an individual has. 
3. An official record of achievement which 
Recognises successful completion of 
education or training, or satisfactory 
performance in a test or examination. 
 
 

  مؤهل 

المتطلبات الواجب توافرها لدى الفرد لدخول مهنة أو . 1

  .التقدم فيها 

التحصيل والخبرات التعليمية أو التدريبية المتوافرة . 2

  لدى الفرد

/ وثيقة رسمية تثبت إنهاء الفرد برنامج تعليمي . 3

 .ار أدائي ل في اختبتدريبي بنجاح أو األداء المقبو

HAZARDOUS SUBSTANCE  
Any substance that may be explosive, 
flammable, able to oxidise, corrosive, toxic 
or ecotoxic, e.g. fireworks, a gas, an 
industrial solvent or chemical. 
 
 

  مادة خطرة 

نفجار أو االشتعال أو قابلة للتأكسد مثل أي مادة قابلة لال

والمحلول الصناعي أو ، والغازات ، األشغال النارية 

  .الكيميائي 

OXIDISING SUBSTANCE  
A substance that may liberate oxygen or 
cause an oxidizing process and as a result, 
starts a fire in other materials, or promotes 
the combustion of other substances. 
 
 

  مادة مؤكسدة 

مادة قد تحرر األكسجين أو قد تؤدي إلى عملية أكسدة 

وإشعال النار في مواد أخرى كنتيجة ، أو تزيد من 

  .احتراق مواد أخرى

TRAINEE 
A learner who is undertaking training. 
 

  متدّرب

 . يتلقى التدريبشخص

PREREQUISITE 
A requirement for admission to a 
particular course, e.g. satisfactory 
completion of a specific subject or course, 
at least five years in the workforce, etc. 
 
 

  متطلب مسبق 

دورة معينة في التعليم / متطلب لاللتحاق في مساق 

جاح، مثل إنهاء دورة أو موضوع بن، والتدريب المهني 

  .الخ.....أو خمس سنوات خبرة في القوى العاملة

ENTRY REQUIREMENTS 
The qualifications, knowledge, skills or 
experience required for entry to an 
education or training program. 
 
 
 
 
 
 

  الدخول / متطلبات االلتحاق 

المؤهالت والمعارف والمهارات أو الخبرة الالزمة 

  .تدريبي / كشرط لاللتحاق في برنامج تعليمي 
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QUALIFICATIONS REQUIREMENTS 
1. The range and types of qualifications 
needed to meet the aims of education and 
training policy. 
2. The range and type of qualifications an 
individual needs in order to enter an 
occupation or a specific work role. 
 

  متطلبات التأهيل 

مدى ونوع المؤهالت المطلوبة لتلبية أهداف السياسة . 1

  .التدريبية / التعليمية 

مدى ونوع المؤهالت التي يحتاجها الفرد لدخول . 2

 .مهنة أو ممارسة عمل محدد 

UNEMPLOYED 
He is any person of 16+ years of age who 
is without work or job, able to work , is 
available for work and looking fork. 
 

  متعطّل 

سنة فأكثر ، وال يوجد شغل ) 16(هو الفرد الذي عمره 

له أو عمل ، وهو قادر على العمل ومستعد له ويبحث 

  .عنه 
MEAN WAGE 
An average wage. The mean wage of an 
occupation is calculated by summing the 
wages of all the employees in that 
occupation and then deviding the total 
wages by the number of the employees. 
  

  متوسط األجر 

يحسب متوسط األجر لمهنة بجمع أجور جميع العاملين 

في تلك المهنة ، ثم قسمة الناتج على مجموع عدد 

  .العاملين فيها 

  

OCCUPATIONAL FIELD/AREA 
The entire set of occupations which 
requires a similar combination of skills or 
competences. 
 

  مجال مهني 

مجموعة المهن التي تستدعي مهارات وكفايات متجانسة 

 .من حيث طبيعتها 

TECHNICAL AND VOCATIONAL 
EDUCATION AND TRAINING 
COUNCIL 
The council is a tripartite national council 
to enhance the level of technical and 
vocational education and training to 
develop human resource to meet the 
comprehensive development in Jordan. 
 

  مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني 

يل ويهدف إلى االرتقاء المجلس مجلس وطني ثالثي التمث

بمستوى التعليم والتدريب المهني والتقني لتنمية الموارد 

  .البشرية لتلبية متطلبات التنمية الشاملة في األردن

CONCILIATION BOARD  
A board that assumes the task of 
mediation in the settlement of collective 
labour disputes The chairman is 
appointed by the minister of labour , and 
two members or more representing 
employers and employees in equal 
number where each of the two parties 
shall name his representatives on the 
board . 
 
 
 
 
 

  مجلس توفيق 

مجلس يقوم بمهمة الوساطة لتسوية النزاعات العمالية 

الجماعية يعين وزير العمل رئيسه على أن اال يكون من 

ذوي العالقة بالنزاع أو بنقابات العمال أو نقابات 

أصحاب العمل ، ويضم المجلس عضوان أو أكثر يمثّلون 

كالً من أصحاب العمل والعمال بأعداد متساوية يسمى 

ويعقد مجلس . كالً من الطرفين ممثلي في المجلس 

  . في مقر وزارة العمل التوفيق جلساته
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SIMULATOR 
A device used especially in training to 
reproduce the conditions of the working 
situation, enabling tasks to be learned and 
practiced safely and economically. 
 

  مشّبه / محاكي 

وسائل تستخدم في التدريب بتوفير الظروف بحسب 

مواقف العمل الفعلية بحيث تمكّن المتعلّم من تعلّم 

  .المهارات وممارستها بشكل آمن واقتصادي 

ORGANIC SOLVENTS  
A group of liquid petroleum-based 
products, often used as degreasing agents 
and thinners e.g. methylated spirits, 
kerosene. 

  محاليل عضوية 

لمحاليل البترولية تستخدم كمحاليل تنظيف مجموعة من ا

  .وإزالة الشحوم ، مثل المحاليل الميثيلية والكاز 

LEARNING CONTENT 
The topics and activities which make up 
what is learnt by an individual or group 
of learners. 
 

  محتوى التعلّم 

لّم فرد الموضوعات والنشاطات التي تمثل حصيلة ما تع

 .أو مجموعة من المتعلّمين 

WORK STATION  
The entire work area accessed by a worker 
when performing a specific or job cycle . 

  محطة عمل 

 في منطقة عمل العامل عند أداء عمل أو دورة عمل

   .موقع عمله
LABOUR COURT  
A special court constituted from three regular 
judges delegated by the judicial council for 
this purpose upon the requirement of the 
minister of labour and the presided by the 
most senior of them in grade. It may convene 
in the presence of two of its members. If their 
opinion differs, the third judge shall be invited 
to participate in the review of the lawsuit and 
pass decision thereof. The decision is final and 
unappeasable before any judieal or 
administrative party. 
 

  محكمة عّمالية 

محكمة خاصة تصم ثالثة قضاة ينتدبهم المجلس القضائي 

ويرأسها أعالهم في ، زير العمل بناء على طلب و

الدرجة ويجوز انعقادها بحضور اثنين من أعضائها وفي 

يدعى القاضي الثالث لإلشتراك في نظر ، حال اختالفهما 

ويكون قرارها قطعياً غير ، القضية وإصدار القرار فيها 

وتعقد . قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أو إدارية 

  .ي مقر وزارة العمل المحكمة العمالية جلساتها ف

INFORMATION LITERACY 
The ability to identify information need, 
and then to find, collect, organise, 
evaluate, and use the information. 
 
 

  محو األمّية المعلوماتية 

، ومن ثم  غير متوافرةالقدرة على تحديد حاجة معلوماتية

  .تنظيمها ، وتقييمها ، واستخدامهاإيجادها، وتجميعها ، و

CLIENT FOCUS 
A strategy in which the needs of clients 
are the primary focus. 
 

   محورية العميل

بؤرة / إستراتيجية تعتمد احتياجات العميل محور 

  .االهتمام
HAZARD  
An activity, situation or substance that is 
an actual or potential cause of harm. 
 
 
 
 

   مخاطر

نشاط أو موقف  أومادة تشكّل خطراً حقيقياً أو كامناً 

  .لألذى 
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ERGONOMIC HAZARDS  
Work place conditions that place workers 
at increased risk of developing a 
musculoskeletal injury. 
 

   متعلقة بمالءمة العمل للعاملمخاطر 

تضع العمال تحت خطورة التي  العمل ظروف مكان

  .متزايدة لإلصابات العضلية 

REPRODUCTIVE HAZARD  
A chemical or physical agent that affects 
the ability of males and females to 
reproduce normally. 
 

   إنجابيةمخاطر 

عوامل كيميائية أو فيزيائية تؤدي إلى التأثير السلبي على 

  . الذكور و اإلناث على اإلنجاب الطبيعي قدرة

BIOLOGICAL HAZARD  
Hazards in the workplace that include 
viruses, fungi, spores and bacteria, all of 
which can cause illnesses or disease. 
 

  مخاطر بيولوجية 

مخاطر في موقع العمل تشمل الفيروسات والفطريات 

  .تيريا المسببة لألمراض واإلصابات والجراثيم والبك

SAFTEY HAZARD  
Safety hazard results trauma. It evolves 
from a situation in which workers may be 
injures because of electrical, thermal and 
mechanical conditions . 
 

  مخاطر سالمة 

وصدمات ينجم عن مخاطر السالمة رضوض وجروح 

أ من مواقف تعرض العمال إلى اإلصابات بسبب شوتن

  .ظروف كهربائية وحرارية وميكانيكية 

HEALTH HAZARD  
Health hazard is a condition in the work 
place which has the potential to cause 
illness. Examples of health hazards are 
high noise levels, dust. vapoyrs and 
fumes. 
 

  مخاطر صحية

 في موقع العمل كامنةالمخاطر الصحية ظرف أو حالة 

مثل الضجيج عالي  . بمرضقد تؤدي إلى اإلصابة 

  .والدخان ، والبخار ، والغبار ، المستوى 

PHYSICAL HAZARD  
A workplace hazard such as noise, 
vibration, extremes of temperature, 
manual handling movements, and work 
at heights. 

  مخاطر فيزيائية 

. الضجيج ، واالهتزاز: مخاطر في مواقع العمل ، مثل 

ودرجات الحرارة المفرطة ، ومناولة المواد يدوياً ، 

  .والعمل عند المناطق المرتفعة 
CHEMICAL HAZARD  
Any chemical in the workplace that can 
affect health, including ammonia; 
corrosive chemicals, e.g. sulphuric acid 
and others. 
 

  مخاطر كيميائية 

أي مواد كيميائية في موقع العمل قد تؤثر سلبياً على 

الصحة وتشمل األبخرة الكيميائية مثل األمونيا والمواد 

  .وغيرهاالكيميائية اآلكلة وحامض الفسفوريك 

SIGNIFICANT HAZARD  
A hazard that is an actual or potential 
cause of serious harm. 
 
 
 
 
 
 
 

  عالية/ مخاطر مهمة 

  .مخاطر حقيقية أو كامنة تؤدي إلى أذى خطير 
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OUTPUT 
1. The result of an economic process, 
available for sale or use elsewhere. 
2. "Value added " to the total value of 
production minus the value of inputs . 

  مخرج

نتيجة عملية اقتصادية ، متاحة للبيع أو االستخدام في . 1

 .مكان ما 
 قيمة –القيمة المضافة إلى إجمالي قيمة اإلنتاج . 2

  .المدخالت

EMERGENCY EXIT  
Exit to be used in the event of an 
emergency such as fire. 
 

  مخرج طوارئ 

  . عند الطوارئ ، كما في حال الحريق مخرج يستخدم

OUTPUTS OF VET 
As a consequence of vocational education 
and training, people acquire more skills, 
knowledge and understanding than they 
had before. The outputs of VET may be 
regarded as the value added by the 
processes of VET. 
 

  مخرجات التعليم والتدريب المهني 

نتيجة للتعليم والتدريب المهني ، يكتسب الناس مهارات ك

، ومعارف وفهماً أكثر مما كانوا يملكون في السابق 

وبذلك تمثل مخرجات التعليم والتدريب المهني القيمة 

 .المضافة لعملية التعليم والتدريب 

DURATION (OF EDUCATION & 
TRAINING) 
The length of time of the whole or part of 
an education or training programme. 

  مدة التعليم والتدريب 

جزء تدريبي بكامله أو ل/ نامج تعليمي المدى الزمني  لبر

  .منه
VOCATIONAL SCHOOL 
An educational institution that teaches the 
skills and knowledge required for 
particular kinds of work. 
 

  مدرسة مهنية

 المهارات والمعارف الالزمة مؤسسة تعليمية لتدريس

 .ألنواع محددة من الشغل 

MANAGERS 
The managers in an organisation are those 
who are responsible for taking the 
decisions about what the organisation 
should do and how it should do it. 
 

  مديرون 

المديرون في المنظمات هم المسؤولون عن اتخاذ 

ما على األنظمة أن تعمل ، وكيف القرارات المتعلقة ب

 .تعمل

MONITORING 
To monitor a variable, or a policy, or an 
institution, is to observe (and record) its 
behaviour over time. 
 

  مراقبة

مؤسسة ، تالحظ / اقب متغيراً أو سياسة أو مركزاً لتر

 .تصرفه عبر فترة زمنية / وتوثق سلوكه 

MEDICAL AUTHORITY 
The Physicians or the Medical Committee 
approved by the Minister. 
 

  مرجع طبي 

  .الطبيب المعتمد أو اللجنة الطبية المتعمدة من الوزير 

OCCUPATIONAL DISEASE  
Any abnormal condition or disorder , 
other than one resulting from an 
occupational injury , caused by exposure 
to factor associated with employment. 
 

  مرض مهني 

حالة غير طبيعية أو علّة غير ناجمة من إصابة عمل 

  .إنما بسبب التعرض لعوامل مصاحبة للشغل 
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CENTRALIZATION 
In a centralised society, legislation and its 
Administration are carried out at national 
level. No one at regional or local level has 
authority to legislate or to administer 
national legislation without approval from 
the administration at national level. 
 

  مركزية 

تحصر المركزية صالحية التشريع واإلدراة على 

الوطني، وال يتم تفويض صالحية / المستوى القومي 

التشريع أواإلدارة ألي أحد عند المستوى المحلي دون 

  .موافقة الجهة المركزية 

FLEXIBILITY 
1. The ability to change easily, and to 
adapt to different circumstances as they 
occur. 
2. Applied to the workforce, the ability to 
change working practices and skills easily, 
and to adapt to the changing demands of 
the work as they occur. 
 

  مرونة 

  . بسهولة والتكيف مع المتغيرات التغيرالقدرة على . 1

لى تغيير ممارسات الشغل والمهارات قدرة العاملين ع. 2

 .المتغيرة ،  والتكيف مع احتياجات الشغل بسهولة

BENIFITS 
Non – wage compensation provided to 
employees in addition to what is stated in 
the labour law stated in the work contract. 
 

  مزايا 

لعاملون إضافة مكتسبات مادية أو غيرها يحصل عليها ا

إلى ما نص عليه القانون من امتيازات مدرجة في عقد 

  .العمل
TRAINING PROVIDERS 
Organisations and individuals whose 
business is to provide training. 
 

  مزّودو التدريب 

 .منظمات وأفراد تعمل في التدريب كنشاط رئيس 

ACCOUNTABILITY 
People or institutions charged with the 
Authority for undertaking various 
activities are accountable to those 
authorized them. 
 

  مساءلة 

المحاسبة لمن فوضوا الصالحيات وقبلوا تحمل 

  .المسؤولية في تنفيذ مهام عملية 

PATHWAY 
A path or sequence of learning or 
experience that can be followed to attain 
competency. 
 

   مسار

  . للتعلّم والخبرة يتّبع لتحصيل الكفاية خطوات متسلسلة

COURSE 
A structured and integrated programme 
of education or training, usually 
consisting of  number of modules 
(subjects) or shorter programmes, and 
leading to the award of a qualification. 
 

  دورة / مساق 

متكامل ومنظّم يتكون من عدد من تدريب / تعليم برنامج 

/ الوحدات التدريبية، ويؤدي إلى الحصول على شهادة 

  .مؤهل 

EVENING COURSES 
A form of part-time education/ training 
made available in the evenings, usually 
because learners are at work during the 
day. 

  دورات مسائية/ مساقات 

 – في المساء –التدريب بدوام جزئي / شكل من التعليم 

 .في العمل في أثناء النهار يكونون  المتعلّمون ألن
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EQUITY 
Fairness, social justice. In vocational 
education and training, equity policy 
incorporates measures to improve access 
to, participation in, and outcomes of 
vocational education and training for 
those who may be disadvantaged or have 
traditionally been under-represented 
 

   )مساواة(إنصاف 

و في التعليم والتدريب المهني تعني . عدالة اجتماعية

اة فسح المجال أمام جميع الفئات لاللتحاق سياسة المساو

  .والمشاركة في برامج التعليم والتدريب المهني

ACCIDENT PREVENTION  CONSULTANT 
An occupational safety and health officer 
who assists employers to develop safety 
and health management systems. 
 

  مستشار منع الحوادث 

سالمة وصحة مهنية يعاون أصحاب العمل في ضابط 

  .تطوير أنظمة إدارة السالمة والصحة المهنية 

ATTAINMENT 
Reaching a particular level, accomplishing 
goal; (in vocational education and raining) 
successful completion of the requirements 
of a module or course. 

  يل مستوى التحص

وفي ( الوصول إلى مستوى محدد أو إنجاز هدف عام 

 ة التعليم والتدريب المهني استكمال متطلبات وحدة أو دور

  ).تدريبية 
ENTRY LEVEL 
The Entry Level is the point at which an 
individual may join an institution or 
learning programme, or may commence 
employment. 
 

  مستوى الدخول

يمثل مستوى الدخول نقطة البدء في االلتحاق في برنامج 

  .تعليم أو البدء في العمل في سوق العمل 

EMPLOYMENT LEVELS AND TRENDS 
The level of employment is simply the 
number of people who are employed. 
Employment trends are the direction and 
amount, often expressed as a percentage 
rate, in employment over time. 
 
 

  مستويات وتوجهات التشغيل

التشغيل عدد الناس المستخَدمين يعكس مستوى 

وتعكس التوجهات بشكل نسبة مئوية حجم . )عاملينال(

 العمالة ضمن مدى زمني 

SURVEY 
The action of investigating a subject with 
the aim of presenting a structured 
description of it. 
 

  مسح 

موضوع ما يهدف تقديم وصف منظم عملية استقصاء 

 .له

HOUSEHOLD SURVEY  
Household surveys are undertaken to 
provide data on the demographic, social 
and economic characteristics of the 
population. 
 

  مسح أسري 

ي مسوحات األسر لتوفير البيانات المتصلة تجر

 الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية صبالخصائ

  .للسكان 

FIRST AIDER  
Person qualified to give first aid. 
 

  مضمّد/ مسعف 

  .شخص مؤهل إلجراء اإلسعاف األولي 

ECOTOXIC  
Poisonous to the environment. 

  مسّمم

  .يئة يؤدي إلى تسمم الب
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PARTICIPATION 
Taking part in an activity, e.g. 
participation in vocational education or 
training; labour force participation. 

   مشاركة

االشتراك في نشاط مثل المشاركة في التعليم والتدريب 

  .المهني أو المشاركة في القوى العاملة
EMPLOYED 
He / she is any person of 16+ years of age 
who working in the public sector or in the 
private sector, against cash or in kind 
wage or salary . 

  مشتغل 

يزاول عمالً وسنة فأكثر ، ) 16(هو الفرد الذي عمره 

في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص مقابل أجر نقدي 

  .أو عيني 
WAGE OR SALARY EMPLOYED 
He / she is any person of 16+ years of age 
who works in the private sector against a 
monthly based salary or a weekly or daily 
based wage. 
 

   بأجر مشتغل

سنة فأكثر ، ويعمل في ) 16(هو الفرد الذي عمره 

  .راتب شهري أو أجر أسبوعي أو يوميالقطاع الخاص ب

UNPAID FAMILY – OWNED BUSINESS 
He / she are a person of 16+ years of age 
works without payment in a business 
owned by the family or any of its 
members. 

  مشتغل في مصلحة لألسرة دون أجر 

سنة فأكثر يعمل في مصلحة ) 16(هو الفرد الذي عمره 

د أفرادها دون أن يتقاضى خاصة تملكها األسرة أو أح

  .هذا الفرد أي أجر نقدي أو عيني 
SELF-EMPLOYED 
He is any person of 16+ years of age who 
is working in his awned enterprise or 
doesn’t own an enterprise but self 
employed such as: building painter, 
plasterer and tile setter. 
 

  حسابه الخاص مشتغل ل

سنة فأكثر ، ويعمل في منشأة ) 16(هو الفرد الذي عمره 

يملكها أو من أصحاب المهن الذي ال يملك مصلحة 

من أصحاب المهن المتنقلة مثل دهان المباني ( خاصة به 

  ).والقصير والبلّيط وغيرها 

MULTIPLE JOB HOLDERS  
Employed persons who during the 
reference month, either had two or more 
jobs as a wage or salary work , self- 
employed or worked as unpaid family 
worker . 
 

  مشتغلون بأكثر من عمل 

/  أو أكثر في أثناء الشهر المرجعيعمال يشتغلون عملين

 أم العمل صاألساسي سواء بأجر أم بالعمل للحساب الخا

  .لألسرة بدون أجر 

EQUIVALENCE, EQUIVALENCY 
Equality of value, power, efficacy and 
importance of skills or qualifications. 

  معادلة 

 .مة وأهمية المهارات والمؤهالت مساواة قي

STANDARD 
 A standard is the level of achievements 
thought to be acceptable. 
 

  معيار

 .جاز الذي يعد مقبوالًمقياس مرجعي لمستوى اإلن

PERFORMANCE CRITERIA 
The part of a competency standard 
specifying the required level of 
performance in terms of a set of outcomes 
which need to be achieved in order to be 
deemed competent. 
 

   األداء مقياس/ معيار 

ة يوصف مستوى األداء المطلوب جزء من معايير الكفاي

بداللة مجموعة النواتج الواجب تحصيلها من أجل 

  .اإلتقان
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ADMISSION CRITERIA 
Requirements, such as educational 
qualifications, knowledge, skills or 
experience, for entry to a particular 
course. 

  معايير القبول 

المؤهل : ي برنامج تدريبي، مثلمتطلبات االلتحاق ف

  .التعليمي، والمعارف، والمهارات، والخبرة

COMPETENCE STANDARDS 
Represents a description of the 
competence units and elements and 
specifications recognized by a tripartite 
agency including employer's 
organizations, trade unions and training 
institutions. 
 

  معايير الكفاية 

تمثل وصف الكفايات وعناصرها ومواصفاتها المعترف 

بها من هيئة مشتركة تمثل منظمات أصحاب العمل 

  .والعمال والمؤسسات التدريبية

CURRICULUM STANDARDS 
These are measures of the quality of the 
curriculum. They may be set nationally, or 
by individual awarding bodies or 
education and training institutions. 
 

  معايير المنهاج 

مقاييس جودة المنهاج ، ويمكن وضعها على المستوى 

الوطني أو من قبل هيئات إصدار الشهادات أو من قبل 

 .التدريبية / المؤسسات التعليمية

EDUCATIONAL STANDARDS 
Those set nationally as measures of the 
Quality of the educational process and/or 
as measures of the quality of the 
education system’s outputs. 
 

  معايير تعليمية 

الوطني / الموضوعة على المستوى القومي المعايير تلك 

أو مقاييس / كمقاييس مرجعية لجودة عملية التعليم و

 .نواتج النظام التعليمي لجودة 

NORM-REFERENCE  
Norm referenced standards are those 
which specify quality in terms of the 
relative performance of a population, by 
determining a level, degree or point (e.g. a 
pass mark) of satisfactory performance 
based on the range of performances in 
that population. 
 

  معايير قياسية المرجع

المعايير التي توصف الجودة النسبية ألداء أفراد 

مثل ( المجموعة بتحديد مستوى أو درجة أو نقطة 

 األداء مستوىلألداء المقبول قياساً على ) عالمة النجاح 

  .في المجموعة 

CRITERION-REFERENCED 
STANDARDS, 
Criterion-referenced standards are those 
which specify the quality to be achieved 
independently of the population to which 
the standard applies.  
A criterion referenced standard can be 
achieved by everyone (or no-one) in a 
population. 
 

  معايير محكّية المرجع

عايير التي توصف الجودة المطلوب تحقيقها بداللة الم

معايير األداء بصورة مستقلة عن المجموعة التي تطبق 

ويمكن تحقيقها من قبل كل فرد في . المعايير عليها

  .المجموعة أو يمكن أن ال يحققها أحد 

OCCUPATIONAL STANDARDS 
 Occupational standards are measures of 
the extent to which an individual can meet 
the demands of performance. 
 

  معايير مهنية 

المرجعية المقاييس / المعايير المهنية هي تلك المعايير 

  .المتعلقة بقياس مدى تلبية الفرد لمتطلبات األداء 
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PERSONAL PROTECTIVE 
EQUIPMENT  
Any item of equipment used to protect a 
person from hazards, e.g. safety helmet, 
safety goggles and safety belt. 
 

  معّدات الوقاية الشخصية 

 معدة تستخدم لوقاية الشخص من المخاطر مثل خوذة أي

  .السالمة،  ونظارات السالمة ، وحزام السالمة 

UNEMPLOYMENT RATE  
The number of unemployed persons as a 
percentage of the labour force. 
 

  معدل البطالة 

  .عدد المتعطلين كنسبة مئوية من القوى العاملة 

DROP OUT RATE 
The percentage of students starting who 
discontinue a training programme 
through withdrawal or dropping out . 

  معدل التسرب 

الذين لم يكملوا من الطلبة أو المتدربين  النسبة المئوية

 من بين الملتحقين فيه بسبب االنسحاب ياًبرنامجاً تدريب

  .أو التسرب 
ABSENCE RATE 
The ratio of the workers with absence to 
total full - time wage and salary 
employment  
 

  معدل التغّيب 

نسبة العمال اللذين يتغيبون عن العمل من بين أولئك 

  .لون بدوام كامل بأجر أو راتب اللذين يعم

PARTICIPATION RATE 
The proportion of a group within the 
population, which is of working age, and 
which is also within the labour force, is 
the participation rate for that group. 
 

  معدل المشاركة

 الشغل مثال سنفئة سكانية معينة في مشاركة نسبة 

 .ضمن القوى العاملة

ECONOMIC ACTIVITY RATE 
The proportion of the population in a 
given area, which is taking part or is 
trying to take part in economic activity. 

  معّدل النشاط االقتصادي

نسبة السكان في منطقة ما الذين يشاركون أو يحاولون 

  . في النشاط االقتصاديالمشاركة
ANNUAL TURNOVER RATE  
The number of total separations for the 
year divided by the average monthly 
employment for the year. 

  دوران العمالة السنوي / معدل حركة 

مجموع عدد حاالت ترك العمل سنوياً مقسوماً على 

  .لسنة متوسط حجم العمالة الشهري لتلك ا
INACTIVITY RATE  
The proportion of the working age 
population, (16 years and above )  that is 
not in the labour force (i.e classified as 
either employed or unemployed). 
 

  معدل غير النشطين 

نسبة السكان خارج القوى العاملة غير المصنفين ضمن 

ن إجمالي السكان في سن العمل لبطالة من بيالعمالة أو ا

  ). سنة فأكثر16(

STANDARD 
A level or measure of achievement; a 
statement of performance or outcome 
criteria.  
 
 
 
 
 

  مستوى / معيار 

مستوى أو مقياس للتحصيل، أو معيار األداء، أو 

  .النواتج
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SAFETY SWITCH  
A switch which operates the motor of a 
machine only while the switch is held in 
the ON position by the operator. 

  مفتاح أمان 

مفتاح يؤدي إلى تشغيل محرك اآللة عند كبس العامل 

  .على زر التشغيل 

  
LABOUR INSPECTOR  
The person empowered to inspect 
conditions and standards and the 
application of the labour, to collect data 
related to regulation of the labour market , 
and to promote occupational safety and 
health measures in the work place . 

   العمل مفتش

الشخص المفوض بالتفتيش على العمل ويشمل ذلك على 

األحكام القانونية المتعلقة سبيل المثال التحقق من تطبيق 

عملهم ب أثناء قيامهم العمال في بظروف العمل وحماية 

 ، وجمع المعلومات الخاصة بتنظيم أسواق العمل

واالهتمام بتأمين شروط السالمة والصحة المهنية في 

  .العمل مواقع 

  
HEALTH AND SAFETY INSPECTOR 
The person authorized to inspect 
occupational safety and health conditions 
and procedures in workplaces. 
 

  مفتش سالمة وصحة مهنية

الشخص المفوض بالتفتيش على أمور السالمة والصحة 

  .المهنية في مواقع العمل

SYLLABUS 
A concise statement of the subject matter 
of a training or educational programme, 
or part of it. 
 

  مفردات المنهاج 

تدريبي أو جزء / تفاصيل مادة موضوع برنامج تعليمي 

 .منه 

ANTHROPOMETRY  
The study and measurement of human 
physical dimensions. 
 
 

  مقاسات الجسم البشري 

  .دراسة ومقياس الجسد البشري 

TRAINING PLACES 
The number of places on a training 
programme available to learners. 
 

  مقاعد تدريب 

 .عدد المقاعد المتاحة للمتعلّمين في برنامج تدريبي 

CONTRACTOR  
A person engaged by any person (other 
than as an employee) to do any work for 
gain or reward. 
 

   مقاول

شخص يعمل لحساب شخص آخر لغرض الكسب 

  .نه غير مستخدم لديه  ولك ،والمكافأة

QUALITY STANDARDS 
Quality standards often have two 
components – a specification of the 
function of the product or service (its 
intended use and operation); and its form 
(the appearance and presentation of the 
Product or service). 
 
 

  معايير الجودة / مقاييس 

معايير الجودة مكونات يتعلق األول / لمقاييس 

) غرضها وعملها ( بمواصفات وظيفة السلعة أو الخدمة 

وطريقة تقديم السلعة أو المظهر (ويتعلق الثاني بالشكل 

  .)الخدمة 

  

  



  The English term & definition                                              المصطلح والتعريف باللغة العربية   62
                                                 

 
 

  م

KEY PERFORMANCE MEASURE 
One of a set of measures used to monitor 
or evaluate the efficiency or effectiveness 
of a system, which may be used to 
demonstrate accountability and to identify 
areas for improvement. 
 

  مقياس أداء رئيس 

المقاييس المستخدمة في / واحد من مجموعة المعايير 

مراقبة أو تقويم كفاءة نظام وفاعليته، ويستخدم لغرض 

  . اءلة، وتحديد مواطن التحسين المس

ASSESSOR 
A person qualified to carry out 
assessment. 
 

   مقّيم

  .شخص مؤهل إلجراء عملية التقييم 

PUBLIC EMPLOYMENT OFFICES 
A public office aiming to secure 
employment for Jordanian workers. 

  مكاتب التشغيل العامة 

تشغيل األردنيين أو الوساطة في مكتب عام يستهدف 

  .تشغيلهم
PRIVATE EMPLOYMENT OFFICES  
A private office seek to find employment 
opportunities for Jordanian workers in the 
private sector inside and outside workers . 
 

  مكاتب خاصة للتشغيل 

  تشغيلمرخص من وزارة العمل غرضهمكتب خاص 

  .خارجها واألردنيين في القطاع الخاص داخل المملكة 

PLACE OF WORk  
Any place where a person is working or is 
to work.  
 

  مكان العمل 

  .أي مكان يمارس أو سيمارس العامل فيه عمله 

LABOUR OFFICE 
A labour office is an institution set up by 
Government to match (bring together) the 
demand for and the supply of labour in a 
locality. 
 

  مكتب عمل 

 رسمية حكومية تسعى لتحقيق التوافق يبن طلب جهة

 .العمالة وعرضها في منطقة محلية 

LABEL  
Information on a container that identifies 
the substance in the container, and 
includes basic information to allow the 
safe use of the substance. 

   ملصق

عبوة يحدد المادة /  معلومات يثبت على حاوية بطاقة

العبوة ، ويتضمن معلومات / الموجودة في الحاوية 

  .أساسية تتيح االستعمال اآلمن للمادة 
OWNERSHIP 
 The right to exclusive use of an asset . 

  ملكية

صريح لموجودات أو أصول لكامل في استخدام الحق ا

 .ما
OCCUPATIONAL HEALTH NURSE 
A registered nurse who specializes in 
occupational health. 
 

   صحة مهنية ممرض

  . في الصحة المهنية ممرض مسجل مرخص

MANUAL HANDLING  
Any activity requiring a person to lift, 
lower, pushes, pull, carry, move, hold or 
restrain an object. 
 

  مناولة يدوية 

أي نشاط يتطلب قيام الشخص برفع أو تنزيل أو سحب 

  .أو حمل أو دفع أو تحريك األجسام واألشياء 
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THE ENTITLED 
The beneficiary or beneficiaries from the 
Employees family stated in the Social 
Security law in force. 
 

  المنتفع

 من عائلة العامل المنصوص عليهم في فرد أو أفراد

  .قانون الضمان االجتماعي المعمول به 

CERTIFICATION 
The formal acknowledgement of 
successful achievement of a defined set of 
outcomes. 
 

  منح الشهادة 

 إنجاز مجموعة من/ االعتراف الرسمي بتحصيل 

  .النواتج المحددة 

EDUCATIONAL GRANTS 
Financial assistance which enables an 
individual to meet all or part of the cost of 
their education. 
 

  منح تعليمية

مساعدة مالية تمكّن األفراد من تغطية كلفة التعليم بشكل 

  كامل أو جزئي 

CONCILIATION REPRESENTATIVE  
A person or more appointed by the 
minister of labour to assume the task of 
mediation in the settlement of collective 
labour disputes for the area he defines 
and the period he deems appropriate. 
 

  مندوب توفيق 

ة يعنينهم وزير العمل للقيام بمهم/ شخص او أكثر يعينه 

الوساطة في تسوية النزاعات العمالية الجماعية وذلك 

  .للمنطقة التي يحددها والمدة التي يراها مناسبة 

ENTERPRISE 
An organization which brings together 
natural resources or other materials, 
labour and capital in order to produce 
outputs of goods or services. 
 

  منشأة 

منظمة عمل تجمع معاً الموارد الطبيعية أو مواد أخرى 

 .والعمالة ورأس المال بهدف إنتاج سلع أو تقديم خدمات 

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 
(SMES) 
MICRO – ENTERPEISE: An enterprise 
that employs 1-4 workers. 
 Small enterprise: An enterprise that 
employs 5-19 workers. 
MEDIUM ENTERPRISE: An enterprise 
that employs 20 -99 workers. 
 

  منشآت صغيرة ومتوسطة

  . عمال4- 1منشأة تستخدم من / منشأة صغرى . 1

  . عامالً 19-5منشأة تستخدم بين : منشأة صغيرة. 2

 . عامالً 99-20منشأة تستخدم بين / منشأة متوسطة . 3

PUBLIC ENTERPRISE 
Firms which are within the public sector. 

  منشأة عامة

  .منشأة ضمن القطاع العام
EMPLOYERS’ ASSOCIATIONS / 
ORGANISATIONS 
Employers’ associations are intermediary 
bodies  to which firms belong in their capacity 
as employers and which represent the member 
firms in dealings with other employers’ 
associations, or government, or trade unions, 
etc. 
 
 
 

  منظمات أصحاب العمل

هيئات وسيطة تنتمي إليها الشركات والمنشآت بصفتها 

صاحبة عمل ، وتمثل المنظمة أعضائها لدى المنظمات 

  .واتحادات العمال، والحكومة ، األخرى 
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ORGANISATION 
An organisation is a collection of people who 
join together in some formal association in 
order to achieve group or individual 
objectives. 
 

  منظمة 

 معاً بطريقة يلتقونتمثل المنظمة مجموعة من األشخاص 

 .يق أهداف الجماعة أو أهداف فرديةمنظمة من أجل تحق

SYSTEM 
A structured or patterned relationship 
between any number of elements or units, 
such that a single entity is formed. 
 

  نظام / منظومة 

عالقة منظمة بين عدد من العناصر أو الوحدات بحيث 

 .تشكّل وحدة متكاملة 

VOCATIONAL EDUCATION & TRAINING 
(VET) SYSTEM 
The system of VET includes all the institutions 
which develop and maintain VET, and the 
relationships between them. 

  منظومة تعليم وتدريب مهني

تضم منظومة التعليم والتدريب المهني كل المؤسسات 

التي تطور التعليم والتدريب المهني وتصونه ، 

 .والعالقات فيما بينها
ACCESS (TO EDUCATION AND 
TRAINING) 
The opportunities for individuals, groups of 
people and enterprises to access VET 
provision. 
 

  )للتعليم والتدريب ( منفذ 

الفرص المتاحة لألفراد والجماعات من الناس والمنشآت 

  .للوصول إلى التعليم والتدريب المهني 

CURRICULUM 
The specifications for a course or subject 
module) which describe all the learning 
experiences a student undergoes, generally 
including objectives, content, intended earning 
outcomes, teaching methodology, 
recommended or prescribed assessment tools . 
 

   منهاج

ق أو موضوع تصف مجموع الخبرات مواصفات مسا

. المتدرب / الطالب قبل التعلّمية الواجب المرور بها من 

ونواتج التعلّم ، والمحتوى ، ويتضمن المنهاج األهداف 

  .وأدوات التقييم، وطرائق التعليم ، المستهدفة 

CORE CURRICULUM 
That part of the curriculum which is 
considered essential for all students, and is 
usually compulsory. 
 

   محوريمنهاج 

جزء من المنهاج يعد أساسياً لجميع الطلبة ، ويكون 

  .إجبارياً 

NATIONAL CURRICULUM 
A standardised curriculum which applies 
across an education and training system, so 
that what learners achieve in one institution, 
or less than one educational regime, can be 
equated with what others learn elsewhere, so 
that learners may transfer within the system 
from one part to another. 

  منهاج وطني 

تدريبي بحيث / منهاج قياسي يطبق في نظام تعليمي 

تدريبية / ي مؤسسة تعليمية يوحد ما يحقق المتعلمون ف

وما يحققه آخرون في مؤسسة تعليمية أخرى ، وبذلك 

يتمكن المتعلّمون من االنتقال من مؤسسة إلى أخرى 

 .ضمن النظام نفسه 
BASIC SKILLS 
1. The skills that allow people to adapt 
themselves to the demands of a working life. 
2. The skills that people need in order to 
function in their society. 
3. A fundamental skill that is the basic of later 
learning or is essential for employment. 

  مهارات أساسية 
مهارات تمكن األفراد من التكيف مع متطلبات الحياة .1

  .العملية

  .ج مع مجتمعاتهمالمهارات التي يحتاجها األفراد لإلندما.2

  .مهارة تشكّل أساساً لتعلّم الحق أو أساسية للتشغيل . 3
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KEY SKILLS 
See “Core Skills” 
 

  رئيسةمهارات 

 .مشتركة / محوريةانظر مهارات 

TRANSFERABLE SKILLS 
The skills individuals have which are 
relevant to jobs and occupations other 
than the ones they currently have, or have 
recently had. 
 

  تبادلية / مهارات انتقالية 

/ األفراد التي تلبي متطلبات أعمالالمهارات التي يمتلكها 

 .مهن تفوق األعمال التي يمارسونها

CORE SKILLS 
The skills needed to remain employable, 
whatever one’s occupation. 
 

   محوريةمهارات 

العمل مهما / المهارات الالزمة لالستمرار في الشغل 

 .كانت مهنة الفرد أو عمله 
SKILL 
An ability to perform a particular mental 
or physical activity which may be 
developed by training or practice. 
 

  مهارة

القدرة على أداء نشاط عقلي أو جسدي، ويتم تعلّمها عن 

  .ق التدريب أو الممارسةطري

GENERIC SKILL 
A skill which is not specific to work in a 
particular occupation or industry, but is 
important for work, education and life 
generally, e.g. communication skills, 
mathematical skills, organizational skills, 
computer literacy, interpersonal 
competence, and analytical skills.  
 

  مهارة عامة 

مهارة ال تتعلق بالعمل في مهنة أو صناعة محددة ، 

مهارات : لكنها مهمة للشغل والتعليم والحياة ، مثل 

االتصال ، ومهارات الحساب ، والمهارات التنظيمية ، 

ة ، ومهارات ومحو األمية الحاسوبية، والعالقات البيني

  .التحليل 

ENTRY-LEVEL SKILL 
A skill required to commence 
employment in an organization or more 
generally, to aim entry into the workforce. 
 

   مهارة مستوى الدخول

المهارات التي تعد أساسية للبدء في الشغل في منظمة 

  .ة عمل أو االنخراط في قوة العمل بعام

FUNCTION  
An integrated productive , self contained 
part or role of the work which could be 
undertaken independently . 
 

  مهمة

 الشغل قائم بذاته يؤدي إلى جزء أو دور متكامل من

  .، ويمكن أداؤه من قبل شخص مستقل منتج

OCCUPATION 
The entire jobs at different skill levels 
which require a similar combination of 
skills and competences. 
 

  مهنة

مجموعة األعمال من مستويات مهارة مختلفة تستدعي 

 .مهارات وكفايات متجانسة من حيث طبيعتها 

DEMAND OCCUPATION 
An occupation in which there is an actual 
or expected shortage of qualified workers. 
 
 
 

  مهنة مطلوبة 

  .مهنة تواجه نقصاً حقيقياً أو متوقعاً في العمالة المؤهلة
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REGULATED PROFESSION 
A profession where entry is formally 
controlled by certification, and sometimes 
by further regulation too.  
 

  مهنة منظمة

ا توافر شهادات ، وتلبية متطلبات مهنة تستدعي ممارسته

 .بعض األنظمة أحياناً 

LOOSE MATERIALS  
Solid material in particle form that is 
capable of subsiding or flowing in such a 
manner as to trap or engulf a person, e.g. 
sand, grain. 
 

  مواد سائبة 

 قابلة لالنسياب مواد صلبة بشكل جزيئات غير متماسكة

  .قد تؤدي إلى انحباس األشخاص مثل الرمل والحبوب 

HUMAN RESOURCES 
Those people who already have or which 
they potentially can bring to their work. 

  موارد بشرية 

أولئك الذين تتوافر لديهم الكفايات أو اإلمكانات الالزمة 

 .للشغل 
FACILITATOR (LEARNING) 
A teacher, trainer or other person which 
increases the ease with which something 
is learnt, or reduces the barriers to 
learning which a learner experiences. 
 

  ) التعلّم( مّيسر 

مدرس أو مدرب أو شخص آخر يعمل على زيادة 

 التعلّم التي عوائقمن سهولة تعلّم شيء ما أو يقلل 

 .يواجهها المتعلّم 

BIOMECHANICS  
The study of the effects of internal and 
external forces on the human body in 
movement and at rest. 
 

  ميكانيكا حيوية 

دراسة آثار القوى الداخلية والخارجية في الجسم البشري 

  .والراحة في أثناء الحركة 

OUTCOME OF EDUCATION / 
TRAINING 
A result or consequence of participation 
in, or completion, of an education or 
training programme, e.g. employment, 
promotion, higher salary, further study. 
 
 

  تدريبي/  تعليمي ناتج

شاركة في أو إنهاء برنامج النتائج المترتبة على الم

، الراتبترقية وظيفية، أو زيادة :  تدريبي، مثل/تعليمي

  .أو استكمال الدراسة

Collective labour Dispute 
Every dispute that arises between a group 
of Employees or labour Union on one 
hand and the Employer or Society on the 
other hand about the application or 
interpretation of a collective work contract 
or pertains to the circumstances and 
conditions of work. 
 
 

  نزاع عمل جماعي

كل خالف ينشأ بين مجموعة من العمال أو نقابة العمال  

وبين صاحب عمل أو نقابة أصحاب العمل من ، من جهة

جهة أخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي أو تفسيره أو 

  .لق بظروف العمل وشروطه يتع

PARTICIPATION IN FORMAL 
EDUCATION  
The percentage rate of students aged 6 and 
over in the population ages 6-29 years. 
 
 

   النظامينسبة المشاركة في التعلّم 

سنوات فأكثر إلى  ) 6( النسبة المئوية للطالب في سن 

  .عاماً  ) 29- 6( إجمالي السكان من فئة 
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LABOUR FORCE PARTICIPATION RATE  
1. The labour force participation rate is a 
measure of  country's working age population 
( 16 yars and above )  which is economically 
active. 
2. The proportion of a defined group of people 
who are in the labour force. 
 

  نسبة المشاركة في قوة العمل 

تمثل نسبة المشاركة في قوة العمل مقياساً للنشطين . 1

  .) سنة فأكثر16(ان في سن العمل اقتصادياً من بين السك

  .نسبة مشاركة فئة محددة من القوى العاملة . 2

EMPLOYMENT RATE  
The quotient rate resulting from dividing the 
total employed by the relevant labour force 
which itself is the seem of the employed and 
the nonemployed. 

  نسبة المشتغلين 

النسبة المحسوبة الناتجة من قسمة عدد المشتغلين على 

إجمالي القوى العاملة التي تشمل عدد المشتغلين وعدد 

  .المتعطلين
EMPLOYMEANT – TO – PUPULATION 
RATIO 
The percentage of the population of  working 
age   ( 16 years and above )  that is employed . 
 

  نسبة المشتغلين إلى السكان 

/  العمل سننسبة المشتغلين من بين السكان من فئة 

  ) . سنة فأكثر 16(الشغل 

SUCCESS/GRADUATION RATES 
The percentage of those who start an 
education or training  course who complete it 
successfully. It is measured over a specified 
time period. 

  التخرج/ نسبة النجاح 

تخرجوا من بين الملتحقين في / نسبة الذين نجحوا 

 فترة زمنية في أثناءتدريبي ، وتقاس / برنامج تعليمي 

 .محددة 
SAFETY GLASSES/GOGGLES  
Glasses or goggles with toughened lenses to 
protect the eyes from flying particles or 
objects. 
 

  نظارات واقية 

عدسات مقواة لحماية العينين من / نظارة بزجاجات 

  .الجزيئات أو القطع المتطايرة 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
A management system designed to ensure that 
an organisation’s products and services 
always meet or exceed defined quality 
standards and are subject to Continuous 
improvement. 
 

  نظام إدارة الجودة

نظام إدارة مصمم لضمان أن منتجات المنظمة وخدماتها 

تمدة، تطابق بشكل مستمر أو تتجاوز معايير الجودة المع

  .وتخضع إلى تحسين مستمر

CREDIT SYSTEM 
This is the system whereby learners are able to 
acquire portions of qualifications over time 
from a variety of different learning 
opportunities. 
 

  نظام اعتماد 

نظام يتيح للمتعلّمين الحصول على أجزاء من المؤهالت 

 . مراحل عبر الزمن عن طريق فرص تعلّم مختلفة على

EMPLOYMENT SYSTEM 
1- The employment system includes all the 
institutions which generate and maintain 
employment for Jordanian and the 
relationship between them 
2- The employment system that deals with 
non Jordan workers. 
 
 
 
 
 

  االستخدام / نظام التشغيل 

الهيئات والمؤسسات التي تولد يضم :   نظام التشغيل -1

  .، وتصونها والعالقات فيما بينهالألردنيينفرص الشغل 

 .نظام يتعلق بالعمالة الوافدة:  نظام االستخدام -2
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  ن
EDUCATION SYSTEM  
1. The system of teaching people , usually 
in an institution , such as a school or 
college . 
2. The system of enabling the people to 
learn the knowledge skills and attitudes to 
develop their potential in society. 
 

  نظام التعليم 

نظام تعليم الناس في مؤسسة تربوية عادة في مدرسة . 1

  .أو كلّية 

م يمكن الناس من تعلّم معارف ومهارات نظا. 2

  .واتجاهات لتطوير إمكاناتهم في المجتمع

EDUCATION AND TRAINING 
SYSTEM 
The pattern of relationships between all 
the institutions and processes concerned 
with education and training in a society, 
or part of it. 
 

  م والتدريبنظام التعلي

نمط العالقة بين المؤسسات والعمليات ذات العالقة 

 زء منه ليم والتدريب في المجتمع او في جبالتع

INDUSTRIAL RELATIONS SYSTEM 
The industrial relations system is the set 
of institutions and the relations between 
them which are involved in ageing the 
rules within which the labour market 
operate . 
 

  نظام العالقات الصناعية

يشمل مفهوم نظام العالقات الصناعية الهيئات المعنية 

بوضع القواعد التي يعمل في ظلها سوق العمل ، 

  .بينهافيما والعالقات 

STANDARD INDUSTERIAL 
CLASSIFICATION (SIC) SYSTEM  
The ( SIC ) is used to group 
establishments into industries , the SIC 
Division Structure makes it possible to 
collect and calculate establishment data by 
broad industrial divisions . 

  نظام تصنيف معياري للصناعة

يستخدم نظام التصنيف المعياري للصناعة لتجميع 

ح هيكلية أقسام التصنيف وتتي. المنشآت في صناعات 

وإجراء ، إمكانية تجميع البيانات المتعلقة بالمنشآت 

وتقديمها بشكل أقسام صناعية ، الحسابات المتصلة بها 

  .واسعة 
STANDARD OCCUPATIONAL 
CLASSIFICATION  
This system is used to classify workers 
into occupational categories for the 
purpose of collecting , calculating , and 
present  data related to workers and 
occupations. 
 

  نظام تصنيف معياري للمهن

يستخدم هذا النظام لتصنيف العاملين في مجموعات 

وإجراء الحسابات ، مهنية ألغراض تجميع البيانات 

   .، وعرضهاالمتعلقة بها 

LOCAL EXHAUST VENTILATION 
System for removing harmful fumes from 
a worker’s breathing zone. 
 

  عادم محلّي تهوية نظام 

خنة الضارة من منطقة تنفس نظام للتخلص من األد

  .العامل
DUAL SYSTEM 
A system of training which combines 
formal education and training with work 
experience. 
 
 
 

  نظام ثنائي 

م تدريبي يجمع بين التعليم والتدريب النظامي نظا

  والخبرة العملية في مواقع العمل
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 هـ+ن 
LABOUR MARKET INFORMATION 
SYSTEM 
The systematic collection, analysis and 
presentation of  information on a regular 
basis in a local labour 

  نظام معلومات سوق العمل 

على  جمع البيانات الخاصة بسوق العمل نظام يستهدف

بطريقة منظمة المستوى المحلي ، والمناطقي ، والوطني 

 .وتحليلها وعرضها 
SOCIETY OF EMPLOYERS 
The body which represents the 
Employers. 

  نقابة أصحاب العمل 

  .الهيئة التي تمثل أصحاب العمل 

LABOUR SHORTAGES 
Shortages occur when the demand for 
workers for a particular occupation is 
greater than the workers who are 
qualified , available and willing to that  
job.  
 

  نقص العمالة

يحدث نقص العمالة عندما يزيد حجم الطلب على العمالة 

في مهنة ما على حجم العمالة المؤهلة والمتاحة الراغبة 

  .عمل في تلك المهنة في ال

BASE POINT  
A point in time used as a reference point 
for comparison with sum latter period. 

  المرجع/ نقطة األساس 

فترة زمنية محددة تستخدم كأساس للمقارنة مع فترة 

  .الحقة 
ECONOMIC GROWTH 
An increase in the amount of activity 
which takes place in the whole or a part of 
an economy. 
 

  نمو اقتصادي 

زيادة حجم النشاط االقتصادي في قطاع  من االقتصاد أو 

 .كلّه 

MODULER TRAINING APPROACH 
A training approach based on actual job 
and functional analysis . the training 
content is divided into modular units , 
each of them is self contained and 
independent .  
The modular units can be grouped to meet 
the individual and the employment needs  
 

  نهج الوحدات النمطية

 نهج تدريب يتم فيه بناء البرامج التدريبية وتطويرها بناء

م محتوى على تحليل العمل ومهاراته ، ويتم فيه تقسي

. التدريب إلى وحدات نمطية كل منها مستقل قائم بذاته 

ويمكن تجميع الوحدات النمطية معاً للحصول على 

برنامج يلبي احتياجات الفرد من جهة ومتطلبات التشغيل 

  .من جهة ثانية 
OUTCOMES OF POLICY / 
PROGRAMME 
The extent to which it has met its 
objectives, together with any other 
consequences which it has in fact had. 
 

  برنامج/ نواتج سياسة 

مدى تحقيق أهداف السياسة أو البرنامج ، ومدى ما تم 

 .تحقيقه من نتائج 

QUALITY AND QUANTITY OF 
SKILLED LABOUR FORCE 
The numbers of skilled workers in the 
labour market and the level and relevance 
of the skills they have. 
 

   الماهرةالقوى العاملةنوعية وحجم 

عدد العمال الماهرين في سوق العمل ومستوى مهاراتهم  

 .وارتباطها

AEROSOL  
Airborne particulates in the workplace, 
including dusts, and fumes. 

  جوي غبار / هباء 

وتشمل ، في موقع العمل جزيئات دقيقة يحملها الهواء 

  .األغبرة واألدخنة 
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 و + هـ 
OBJECTIVE 
1. Something you are trying to achieve, 
create or bring about 
2. Information based on facts and things 
that can be assessed by a third party 
3. Behaviour which is fair and based on an 
Assessment which is free from personal 
bias. 
 

  موضوعي / هدف 

  .أو الوصول إليهشيء تسعى إلى إنجازه أو ابتكاره . 1

معلومات قائمة على الحقائق واألشياء التي يمكن . 2

  .قياسها من قبل طرف ثالث 

سلوك عادل يقوم على القياس والتقييم / تصرف . 3

 .وبعيداً عن االنحياز الشخصي 

TRIPARTITE BODIES 
A tripartite body is an organisation whose 
council or governing body is made up of 
representatives of government, employers 
associations and trade union. 

  هيئة ثالثية التمثيل 

الهيئة الثالثية منظمة ، يضم مجلس إدارتها ممثلين عن 

نظمات أصحاب العمل ، الحكومة، وممثلين عن م

  .وممثلين عن اتحاد العمال 
 

OCCUPATIONAL STRUCTURE 
Statistics describing the numbers and 
characteristics of those who are qualified 
for or who are employed in particular 
occupations. 
 

  هيكل مهني 

 إحصاءات تصف أعداد وخصائص األشخاص المؤهلين

 .للعمل أو العاملين في مهن محددة 

TASK 
One of a series of activities undertaken to 
carryout a function. 
 

  واجب

 . إلنجاز مهمةمن سلسلة النشاطات التي تجرىواحد 

IMPORTS 
Goods or services sold in the local market 
that ere produces abroad. 
 

  واردات 

 منتجة في الخارج وتباع في األسواق سلع أو خدمات

  .المحلية 
FACE SHIELD  
Transparent shield to protect the face and 
eyes from flying particles or chemical 
splashes. 
 

  واقي وجه 

واٍق شفاف يستخدم لوقاية الوجه والعينين من الجزيئات 

  .المتطايرة والرذاذ الكيميائي 

EAR MUFFS  
Devices worn over the ears to protect 
from noise. 
 

  واقيات أذن 

/ وسيلة تركّب خارج األذن للوقاية من الضجيج 

  .الضوضاء 
HEARING PROTECTORS  
A device worn or inserted in the ears to 
reduce a person’s noise exposure. 
 

  واقيات السمع 

ا لخفض أثر تعرض وسيلة تركب خارج األذن أو بداخله

  .الضوضاء / الشخص للضجيج 
UNIT OF COMPETENCY 
 A unit of competency is a statement of a 
key function or role in a particular job or 
occupation. 
 
 
 

  وحدة الكفاية 

تمثل وحدة الكفاية مهمة رئيسة أو دوراً رئيساً من أدوار 

  .ة محددةشغل العامل في عمل أو مهن
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  ي+و  
MODULE 
1. A  unit of education or training which 
can be completed on its own or as part of 
a course. Module may also result in the 
attainment of one unit of competency. 
2. A training / teaching unit that includes 
the knowledge , skills and attitudes 
required to learn a competence or under 
take a function. 

   لمود يو/ وحدة تدريبية 

وحدة تعليم أو تدريب يمكن استكمالها منفردة أو . 1

ق الوحدة التدريبية بوحدة دورة، وتتعل/ كجزء من مساق 

  .كفاية

تعليمية تغطي المعارف والمهارات / مادة تدريبية . 2

ت الالزمة لتعلّم كفاية أو إنجاز مهمة من مهام واالتجاها

  .العمل 

SELF-CONTAINED BREATHING 
APPARATUS 
This supplies air from a compressed air 
bottle worn by the user. 
 

  وحدة تنفس اصطناعي 

تزود هذه الكمامة التي يضعها الشخص على أنفه الهواء 

 .من أسطوانة هواء مضغوط 

MODULAR UNIT 
A part of training programme. Following 
the modular approach, which covers an 
identifies part / role of the work (function 
or task). 
 

  وحدة تدريبية متكاملة / وحدة نمطية 

يبي على وفق نهج الوحدات جزء من برنامج تدر

  ).مهمة( لعمل حدداً من ادوراً م/ ، يغطي جزءاً النمطية

MEDIATION 
The process of acting as an intermediary, 
Intervening to reach a settlement between 
parties through  negotiation . 
 

  الوساطة

عملية التصرف كوسيط يجري المقابالت بهدف الوصول 

 .إلى تسوية بين طرفين 

LOCK OUT DEVICE  
A mechanical locking system to prevent a 
machine being started while repairs are 
being carried out. 
 

  وسيلة إقفال 

نظام قفل ميكانيكي يحول دون تشغيل اآللة في أثناء 

  .اإلصالح 

STANDARDS SETTING 
This is the process of developing and 
agreeing the standards which should 
apply. 
 

  المعايير وضع 

 . واالتفاق عليها  ،عملية إعداد المعايير الواجب تطبيقها

JOB OPENING 
A specific position at an enterprise,  and 
there is work available for that position.  
 

  وظيفة جديدة

مركز وظيفي محدد في منشأة ، وهناك شغل قائم لذلك 

  .المركز
HIRE  
Any addition to an enterprise payroll, 
including newly hires and rehired 
employees. 
 

  يعّين 

أية إضافة للعاملين في منشأة سواء عن طريق التعيين 

  .الجديد أم إعادة التعيين 


