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  مقدمة 
ً،ًروحتديداً يفًاألادنًمستابلهرًوًرواا ًالقااييةًحل ًرواق ًالتللي منًالرؤيةًامللكيةًاليتًطرحتهاًاألًانطالقاً 
إىلًضررواةًاالعرتافًبالتحدياتًًاللاقةًالسابلةًاليتًدعاًفيهاًجاللةًامللكًعبدًاهللًالثاينًتًبهماًجاء

ًقدمتهاً ًاملقطلااتًاليت ًرويفًضلء ًمبلاجهتها، ًروالبدء ًالتللي  ًقطاع ًيلاجهها ًروالصللباتًاليت رواملشاكل
ًايتملتهًمنًبرامجًنلعيةًيفًجماَلً التللي ًاللال؛ًًالتللي ًاللا ًرًواخلطةًاللطقيةًلتقميةًامللاادًالبشريةًروما

ًرواالجتم ًاجمللسًاالقتصادي ًفإّن ًيف ًسياساتًعامة ًبلاقة ًيتاد  ًاعي ًسياساتًالتللي ً"جما  إصالح
ً.تقميةًامللاادًالبشريةفكااًروالارامجًاليتًطرحتهاًاخلطةًاللطقيةًللةًلألىًأنًتكلنًمكمًّيتلخًًّ"اللال
 ًرومتللًّنًأّنًإعدادًجيلًمتمكًًّ؛ًفالًيكًّامللاصرةيفًبقاءًالدرو ًرواجملتملاتًًأساسياً ًاجلاملاتًاكقاً ًتلدًّ
يفًصقاعةًقادةًاجملتم ؛ًروعلىًهذاًًالزارويةًةًهلًحجرً يقي ًسللكيةًرومهاااتًملرفرًوقيةًتلجهاتًمهً ًديهل

لبقاءًًةيفًاملسامهةًيفًإعدادًالكفاءاتًروالاادًدرواهاممااسةًقهاًمنًيمكًّاألساسًفإّنًإصالحًاجلاملاتًس
ًلدرولة.امستابلًأفضلًللمجتم ًرًو

ًهيئاتًتداي ًتكلين ًكفؤةإّن ًمبثابةًسية ًاحلايايًهل ًامللرفًاجلسر ًدرواةًإًةلقال ًتتحاق ًروهقا ىلًالطلبة،
جتذيرهًيفًديقاميكيةًالتللي ًاللالًهلًتلميقًالبحثًالللميًرًوًنًّأكماًً،ىلًجيلإانتاا ًامللرفةًمنًجيلً

ًترتايًمهقياً األً،ساسًامللضلعيًلبقاءًجمتم ًامللرفةاأل ًالذيًيبينًجتاابًتراكمية خالقيا ًبأعضاءًأرًوًمر
ً.اعيًاللطينًرويثريًاحلياةًاللامةزًاأسًاملا ًاالجتماًيلزًّممً،التدايسًيفًاجلاملاتهيئاتً

القااشًروالتفكريًاليتًيااكًفيهاًجمملعةًمنًخاراءًالتللي ًاللالًًجلساتهذهًاللاقةًخالصةًسلسلةًمنً
ًامللا ًتقمية ًروخاراء ًالبشرية ًأاد ًجاملاتًمن ًرواؤساء ًخمتلفة ًروغريه رًوجيا  ًاأي ًقادة متًهذهًتاختً رًو،

ًاستمرتًيلم ًاجللساتًخبللة ًحنل ًعً روخبرياً ًجاملياً ًستاذاً أ70ًنيًيااكًفيها ًمنً، ًجمملعة رضتًفيها
صياغةًخالصاتًعلىًًعملتً ًعملً ًروتب ًذلكًتشكيلًجمملعةً ً،متلددةًزةًيفًحماروارواا ًاللملًاملركً أ

ًية.رواقةًالسياساتًاحلاليفًًرضتًيفًاجللساتًالقااييةًرواخلللةاألفكااًاليتًعً 
ً



 
 

3 
 

 إصالح التعليم العالي في األردن

 

 
   قات الخلفية العامة والمنطل 

ًلادًاستطاعًالتللي ًاللالً ًاألًالً شكًّمحتايقًمجلةًمنًاإلجنازاتًاللطقية، ًالرافلة ًاللطقيةساسية ًللتقمية
خال ًًرواضحاً ًتراجلاً ً-لألسف–يهدًًهرولكقًعلىًمدىًاللالدًالثالثةًاليتًتلتًتأسيسهًيفًاألادن،

ًالذيًانلكسًاألخريين،اللادينً ًروالتحديثعلىًًاألمر ًً،جماالتًالتقمية ًالدرولة يفًالايا ًروعلىًقداة
ً،بأيكا ًمتلددةًعلىًقدااتًاجملتم ًاألادينرًّثًأميكنًإنكااًأّنًتراج ًالتللي ًقدًبلاجباهتاًبكفاءة،ًروالً

ً.أيضاً ًروعلىًعالقةًاجملتم ًبالدرولةً،الهًالبشريروعلىًاأمس
ًتقطلقًمنًاال ًاللاقة ًهذه ًباألعرتافًإّن ًاليتزمة ًاللالًيشهدها ًالتللي  ًاالنتظااًالًميكنًًرواليت، تارير

ًهذهًخلطلاةيليبًرًوًإدااكًامسيًمثةرًوً،الًميكنًالصمتًحيالهًاً حدًًّبلغتًبلدًأنًروالرتيثًيفًملاجهتها
ً ًاللا  ًالتللي  ًقطاع ًيشهدها ًاليت ًأيضاً األزمة ًعن، ًتكشف ًًرواضحً ًعجزً ًرواليت ًالرؤىًيف حتليل

ًللتطبيقإىلًسياساتًفلً ضلتًااساتًاليتًروً رواالسرتاتيجياتًروعشراتًالد ًقابلة يفًاللقتًالذيًً،لية
ًكفاءةًالتللي ًًفيهًتبدرو اجًإىلًروضلحًحتترًوروخمرجاتهًمسألةًمصرييةًللتقميةًروملستابلًالبالدًمسألةًاستلادة

ً.اادةًسياسيةسياسيًروإ
حتديدًأبرزًرًوً،لادًروصلتًخالصاتًالدااساتًروجمملعاتًالتفكريًإىلًروصفًرواق ًاجلاملاتًاألادنية

ً:ًحتدياتًأساسيةًعلىًالقحلًالتالًتسلةحتديدًًروتًًّ،التحدياتًاليتًتلاجهها
 
ً: تحدي الستقالليةلا أو 

ً ًروتلريف ًرواضحة ًاؤية ًغياب ًمن ًاألادنية ًاجلاملات ًالستاالليمتلافًَتلاين ًعليه ًأّنًتهاق ًإدااك ًروم  ؛
قدًيهدتًاخرتاقاتًرواسلةًروتدخالتًًاملاضية؛ًفإّنًالسقلاتًلاةمطً نسبيةًروليستًاملطللبةًاالستاالليةً

ًروسياسية ًاملستلياتًمنًجهاتًأمقية ًرومنًقلىًاجتماعيةًعملتًعلىًرومنًمؤسساتًمتثيليًًّمتلددة ة
،ًروأحلاتًالضراًبكفاءةًاألداءًاألكادمييًرواألداءًاإلداايًللجاملاتًاألكادمييةًرواإلداايةةًبقيالإضلافً

ً.ًروغاياهتاًهدافهاأيفًحتايقًروكفايتهاًاليةًاجلاملاتًأحلاتهًبفلالضراًالذيًعداًً،كافةًًاملستلياتعلىً
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ً ًإّن ًاملختلفة،التًخالتدهذه ًًبأيكاهلا ًإىلًملق ًاإلدااة،ًالكفاءةًرونفتاديًأيخاصأّدتًإىلًصللد
مماًحا ًًيفًاجلاملة،ًيفًاملستلياتًاملختلفةًيةداًاأيخاصًعلىًياكلته ًمللءًالشلاغرًاإلبًروالذينًجاءروا

ًكثريةاًتقفيذًدرون ًيفًأحيان ًاملرسلمةً،لالاننيًرواألنظمة ًعنًأهدافها ًاجلاملة رتاج ًالرًوً،رواحنرافًمسرية
الىًسياسيةًلًا ًمتزايداً ذًلنفًيهدتًاجلاملاتًمبلازاةًذلكرًوًملاادها،روهداًً،لاضحًيفًنلعيةًخمرجاهتاال

ًرواجتماعية ًًمتلددة،ًروأمقية ًامتّد ًبرزت،ًًاتًاإلداايةاراًاإىلًالتأثريها ًامرًاًكما ًداخل ًنفلذ جملتملاتًكز
ً.ًاجلاملية

ً
ًً: تحدي الحاكميةثانياا 

 ًفيهاًصقًَأحدهاًيكمنًيفًالطرياةًاليتًتً ًخمتلفة،ًمستلياتعلىًًتراجلاً ًلادًيهدتًاجلاملاتًاألادنية
ًبقاءًالادااتًاإلداايةًروتطليرهاً،ًرويللدًبلضهاًلضلفًاإلداااتًروالتلقفًعنروت  ّتَخذًالاراااتًالسياسات
جملسًالاس ًمنًتشّلهًمقظلمةًاحلاكميةًيفًاجلاملاتًإذًيبدأً.ًلقملًاملهينًللجهازًاألكادمييروإغفا ًا

يرتافقًذلكًًم ًرًوً.إىلًجملسًاألمقاءًاجلاملة،ًروصلالً جملسًمثًمجلسًاللمداءًفجملسًالكليةًميتدًإىلًرًو
ً.ًرًاستارااهامً عً رًصًَروقً ًتراج ًجلدةًالتشريلات

،ًإضافةًإىلًأروضاعًجمالسًاألمقاءًروصالحياهتاًمنًعد ًاالستارااًيفًةمتبايقلجاتًمباجلاملاتًًمرتلادً
؛ًفأصبحتًاملساءلةًالفاعلةًروغيابًنظ ً،اجملالسًروأعضائهايااًاؤساءًاختاخلاصةًبلايريًاملعد ًروضلحً

ًاجمل ًالسًملقليةهذه ًاملًروختّلتًعن، ًتمثلًيفًدرواها ًاجلاملة ًلالاتااءًً،تحايقًأهدافهالمساندة رودفلها
ً.هتا،ًروقيادةًعمليةًالتقميةًيفًحميطهامبخرجا

ً
ً: التوسع الكميثالثاا 

ً: ًجهلدًتطليرًجلدةًالتللي ؛ًروايتملًذلكًعلىلًتلاضً ماابًكبرياً ًًياً كمًًًّلاً يهدًالتللي ًاللالًتلسً 
جاملةًحكلميةًروخاصة،32ًًًففيًاألادن :مؤسسات التعليم العاليالجامعات و التوسع في إنشاء . أ
ًائيسة.ًمؤسسةًتللي 73ًرو ًعا  



 
 

5 
 

 إصالح التعليم العالي في األردن

 

ختصصاً 947ًلجدًاليل ًيفًاجلاملاتًاألادنيةًيًالتخصصات والبرامج األكاديمية:التوسع في . ب
دااسياً  ًً.اةرًوملظمهاًبرامجًمتشاهبةًرومكًرروبرناجماً 

م ًسيا ًالتطلاًًتقسج الًًكبريةطلبةًاجلاملاتًقفزاتًًًيهدتًأعدادً:التوسع في قبول الطلبة. جـ
لبةًروطً،السكانًمن%2.8ًًلحنًطلبةًالداجةًاجلامليةًاألروىلتًنسبةً؛ًإذًروصلاالقتصاديًرواالجتماعي

ًدرونمنً(،ًرًو2015ًعا ًأعدادًالالجئنيًروفقًتلدادًيفًاحلسبان)م ًاألخذً%3.4ًالدااساتًالللياً
عربيةًدرو ًبًنسبةًعاليةًمااانةًيروهً،%3.2ًتزيدًلتصلًإىلًأكثرًمنالقسبةًًفإنالالجئنيًًاحتساب
.ًبيقماًروصلًامللد ًاإلمجالًلاللتحا ً(%2.5)بريطانياًدرو ًغربيةًمثلًرًوً(،%2.3)ًمثلًتلنسأخرىً

روهلًبذلكًًً(ًسقة،22-18جمملًالسكانًيفًالفئةًاللمريةً)ًمن%40ًالتللي ًاجلامليًيفًاألادنًب
ًزًامللد ًاإلقليمي.يتجارًو

ًالتلسً والتكرار التشابه .د ًإّن ًال: ًاجلاملاتًروالارامج ًالكبريًيفًإنشاء ًروالتخصصاتًرواملراكزً  دااسية
،ًرومثا ًذلكًزروالتميً ًعالتجديدًروالتقلً ًإىلًاألع ًًّيفًاألغلبًرافتارًوً،االستقساخًمقهجيةًًَملًيغاداالبحثيةً

ًًأنًّ ًروأهدافًجاملاتًطرحتمثة ًًاً فلسفة ًالساخمتلفة ًئعن ًتأسيسهاد ًختّلتًعقهاًمثً،عقد ًما ًسرعان
ًمقتشرةًيفًاًساباةجتاابًًخًااستقساكتفتًبرًو ًتارزًظاهرة ًكما  ًيفًالتخصصاتًاملكراةًالتلسً لساحة.

ً ًيف ًالكلياترواملتشاهبة ًروخباصةًًملظ  ًرًو، ًروأقسامها ًالرتبلية ًالللل  ًكليات احلاسلبًروتكقلللجياًأقسا 
ً.ًتًغريًاملداروسةالسياسالةًاليتًتسببتًفيهاًاملشكًفداحةعلىًًامللللماتًاليتًتلّدًمثاالً 

ًيتشّوه نظام القبول الجامعً.هـ ًتشلًّي: ًالابل  ًنظا  ًاليتًكثريةهاتًًشهد ًاالستثقائية ًالالائ  ًأبرزها ،
ًبًتستأثر ًمن ًاجلاملاتًاملااعدًثلثأكثر ًالقظا ًنًّأًكما،ًًيف ًيراعيًهذا لضًاجملاالتًبًةحاجًال

ًأّنًإاّلًًبلضًالالائ ًاالستثقائيةًرواغ ًروجلدًمارااتًعادلةًيفً،الطلبةحمّددةًمنًنلعيةًإىلًروالتخصصاتً
ً.ًتهًروأفادهًاللدالةًروالتقافسيةبرمًّ ًيفًجماالتًاالستثقاءاتًروطرياةًتطبياهاًأخّلًبقظا ًالابل ًالتلسًّ

 
ًً: المشكلة المالية ومديونية الجامعاترابعاا 
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سقليًًعجزًمالًثمةف،ًمستدامةًفشلتًاجلاملاتًاألادنيةًيفًبقاءًمنلذجًاقتصاديًناجحًيلتمدًمصاداًَ
يفًجلبًتلاض ًاملبادااتًالذاتيةًعداًً(،10من7ًًاتًاحلكلميةً)%ًمنًاجلامل75رومتكراًلدىًحنلً

ًً.لتشّلهًيفًهيكلةًالرسل ًاجلامليةباإلضافةًإىلًاًاالستثمااًروتلزيزًمفهل ًاجلاملةًاملقتجة.جذبًالتمليلًرو
 
ًًضعف ممارسات ضبط الجودة في المدخالت والعمليات والمخرجات :مساا خا

،ًرواغ ًأّنًملظ ًللتحسنيًاملستمرًروملًتتحل ًإىلًممااسة ًرفًَيلااًيً جمردًاجللدةًيفًاجلاملاتًماًتزا ً
ًل ًداجلاملات ًإاّلًيها ًروالتطلير ًللجلدة ًجهلدمكاتب ًالاراجميًًهاًأّن ًاالعتماد ًعلى ًاحلصل  ًيف ترتكز
اجلاهزةًروروصفاتًامللاجلةًًاللصفاتً ًيفًالغالبًتلدىيهذهًاملكاتبًالًًماًتال ًبهّنًأكماًرواملؤسسي.ًً

 ملاطنًالضلف.االختالالتًرًوًكشفًعن ًحايايًللضًَبً استخدا ًمً روالتجميلًالظاهريًدرونًالسريلةً
 

ً: بناء أعضاء الهيئات التدريسية والبحثية وتكوينهمسادساا 
 ًيفًالابل ًاجلامليًنتيجةًالتلسً رونلعيتهاًيفًبقيةًاهليئاتًالتدايسيةًًيهدتًاجلاملاتًاألادنيةًتشّلهاً 

ًالقلعيةًقزيفًحاّدًيفًالكفاءاتًالللميةباجلاملاتًًتبيأصف،ًيةامجًالدااسرويفًإنشاءًالتخصصاتًروالاًر
ىلًأسلا ًاللملًاإلقليميةًنتيجةًاإلغراءاتًاألرو ًاهلجرةًإً؛مستلينيًذلكًعلىًمنًاألكادمييني،ًروحدثًَ

ً.اللاصمةًروحميطهااملاتًاخلاصةًرواحلكلميةًيفًاملالية،ًروالثاينًالقزيفًمنًجاملاتًاحملافظاتًإىلًاجل
ًاألروضاعًإىلًممااساتً ًأّدتًهذه ًاللقتًالذيًروقد ًيف ًمشّلهة ًًتراجلتً إحاللية ًاالبتلاثًفيه برامج

ًاخلااجي ًًرواإليفاد ًاجلاملات ًحدًّيف ًإنًًّكبري،ًًإىل ًبل ًا ًالكلياتًمتاماً تلّقفت ًبلض اإلنسانيةًًيف
ًاهليئاتًالتدايسيةًخال ًعادً رواالجتماعية ًفلادًتضاعفتًأعدادًأعضاء الًيتمتللنًًسنيمداًّبتلينيًً،

،ًيفًحنيًفشلتًمراكزًتطليرًأعضاءًاهليئاتًالتدايسيةًيفًاألدىنًمنًامللايريًاألكادمييةًبالكفاءةًروباحلدًّ
ًاليتًتلدًّ ًاألساسية ًالفئة ًيفًتأهيلًهذه ًتلليميًإحداثًحتلالتًنلعية ًنظا  ًاألساسًيفًأّي ،ًحجر

ًاليتًأً  ًاللاق ًعلىًاهليئاتًالبحثية ًالبحثًالللميًروحتللتًإىلًمقفذًنشئتًلتطرويقسحبًهذا ًبقية لير
ً.ًإىلًاجملتم ًاألكادمييًقلًتأهيالً فئاتًأًلتسر ب
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ً: تحدي المواءمة مع سوق العمل والحاجات التنموية الوطنيةسابعاا 

ً،نًاللملمًلاطلنيالنظا ًيزيدًمنًحج ًًإىلً،خال ًاللالدًاألخريةيفًاألادنًالتلليميًًقظا ال ًلادًحتلًّ
 الكفؤة.ًاحلا ًيفًنظ ًالتللي ًيكماًهًًفرصًجديدةخلقًًنعًرويلجز
إىلًضمانًتادميًًصراحةً للقًبالتللي ًاهلدفًالراب ًاملتًيشري،2030ًأهدافًالتقميةًاملستدامةًًمنًبني

 ًمدىًاحلياةًللجمي ،ًروبقظرةًسريلةًإىلًبقيةًالالىًاللاملةًيفًتللي ًجيدًمقصفًروياملًم ًتلزيزًالتللًّ
ظًأّنًمثةًتشّلهاتًيفًالحًَيً  ًرومتطلباتًالاطاعاتًالتقملية،ًلقلعيةًبنيًخمرجاتًالتللًّاألادنًروالفجلةًا

ًإذًيشكلًحًَ ًالالىًاللاملة، ًبقية ًلة ًنسبتهًيهادة منًحج ًً%ًتاريباً 27البكاللايلسًعلىًاألقلًما
%،ًروالباية11ًًالثانليةًاللامةًيهادةًلةحًَ%،ًرو6ماًنسبتهًالدبلل ًاملتلسطًيهادةًلةًحًَالالىًاللاملة،ًرو

70ً ًاللالًماًياربًمنًيمؤسساتًالتللفيهًيفًاللقتًالذيًتطرحً%،ًرًو53منًدرونًالثانليةًاللامةً
ًكّلًعا ؛ًفإّنًعددًفرصًاللملًاجلديدةًاليتًتً  ألفًفرصةًعمل50ًًحبدرودًًثًسقلياً ستحدًَألفًخرّيج

ًالثانليةًاللامة.ًًعنلتلليميًمستلاه ًاًلذينًيالًّ%ًمقهاًتذهبًل50،ًملاً ًيفًالاطاعنيًاللا ًرواخلاص
،ًإذًتراجلتًملاافًف ًهب ًاجلاملاتًإىلًأسلا ًاللملجينيًالذينًتديفًنلعيةًاخلرًًّانلكسًاالحندااًهذا
%ًمنًالشبابًيلمللن73ًأّنًً،مركزًتطليرًاألعما هاًعدًّأجينيًرومهاااهت ؛ًروقدًبيقتًنتائجًدااسةًاخلرًّ

ًكتابةًالتااايرًرواملراسالتًالرمسية94ًتخصصاهت ،ًروأّنًبًالًعالقةًهلايفًمهنً %ًمقه ًغريًقاداينًعلى
ً ًإىل ًرواإلجنليزيةً إتاانًضلفباإلضافة ًاللربية ًبيئةًًاللغتني ًيف ًالتلاصل ًأساسيات ًأه  ًتلّدان اللتني

ًًالدااساتكشفتًروًً.عما األ ًالاطاعية ًبنيًمثةأّن ًنلعية ًمستلىًجانيَبًًفجلة ًاللر ًروالطلبًعلى
ً.(2016ً،املركزًاللطينًلتقميةًامللاادًالبشرية) ًاللملًبهاًسًلملظ ًاملهنًاليتًيطل

ً
ًً: فعالية العملية التعليمية وجودتهاناا ثام
ًفلاليتهاًإنًّ ًرومدى ًالتلليمية ًاللملية ًجلدة ًأهدافهاًسؤا  ًاملرءًًَ،يفًحتايق ًًي ليد ًما ًداخلثًدً يً إىل

ًًاجلامليًالصفًّ ًامللرفةًهنً روًَمن ًحداثة ًفً،ميّس ًروالتلليميةاًيفًضلفً ثمة ًرواستبلادً ً،للملياتًالرتبلية
ً:دًفيماًيليمالمحًهذاًالتشّلهًت رصًَروأبرزًً .عمليةًالتللً لدمجًالتكقلللجياًيفً
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ًآلية .1 ًيلينً،الدااسيةًاخلططًتطليرلًرواضحةًةيسسًؤمًغياب ًعنًمما ًاخلطط ًةملاءمًقصلا
 ضلفًملاكبتهاًللتطلااتًيفًالللل ًاملختلفة.ًرًومتطلباتًالتخصص،ً

 الدرواًالقظريًعلىًحسابًاجلانبنيًاللمليًروالتطبياي.ًغلبة .2
 لللملياتًاليتًتت ًداخلًالغرفةًالصفية.التايي ًاملتابلةًرًوًضلفًنظ  .3
 .رواملهقيةًيفًإدااةًالصفًاجلامليًعد ًروضلحًالالاعدًاألخالقية .4
5. ًً ًبااء ًعن ًاملخرجاتاحلديث ًرًوًنلعية ًيف ًاجللدة ًإلاًأسريًًَ،الصفملايري ًكادميياألنشاء

 .ًاتلاًاشروال
 

 توظيف التنموي والسياسي للجامعات: تحدي التاسعاا 
ًلًحمارولةً يفًًملظ ًاحملافظاتًإنشاءًجاملاتًيفإىلًًاملتلاقبةًاحلكلماتًجلأت يفًتلليضًالفشلًمقها

ًال ًهلًتقميةخطط ًاحملافظات،امللّجهة ًًذه ًمن ًاملالئمةًروحدثًهذا ًروامللااد ًاالقتصادية ًالبيئة ًتلفري درون
ًاجلامالستدام ًاجملتملاتً.لاتة ًتلانيه ًروما ًتفاق ًاألروضاعًاالقتصادية ًباتتًاجلاملاتًًروم  يفًاحمللية،

تًلاستفحرًوً،تادميًاخلدماتًالتلييقاتًباللظائفًأروًسلاءًيفً،لتفريغًاملطالبًالشلبيةًأداةً ًاحملافظات
ًتلزي ًالفرصًفيها ًروعدالة ًروكانتًالقتيجةممااساتًاالسرتضاءًعلىًحسابًالكفاءة اهليئاتً ًتضخً ً،

ًًللجاملات.ًلاادًاملاليةاملالستقزافًًاحلايايً ًاخلطرًًَأصبحيًذالًاإلدااية
 

 السياسات اإلصالحية المقترحة 
 
 :ستراتيجي إلصال  التعليم العاليالهدف ال 
وقادر على إحداث التغيير في نوعية حياة  وديمومتها الجودةضمان نظام تعليم جامعي قائم على  

 األردنيين.
القظا ًالتلليميًً؛ًاألروىلًإصالحنيًللتغيريصالحاتًاملارتحةًيفًهذهًاللاقةًتال ًعلىًأساسًفرضيتًَإّنًاإل

ً ًاخلرًًّاليتًتقلكسًروخمرجاهتاًروعملياهتاًمدخالتًاجلاملاتمجي ًا ًطييفًاجلاملاتًمبا ،ًنيجييفًنلعية
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اًيالدًإىلًفرضيةًالتغيريًمم،ًميةرواستدامةًالتقًالبشريةًيفًحتديثًالدرولةًرواجملتم درواًامللاادًًباإلضافةًإىل
ً.اإلصالحًاللطينًالشاملًللالًيفدرواًالتللي ًاًرواملتمثلةًيفالثانيةً

 
 فرضية التغيير األولى )النتقالت الكبرى( 

 
 الوطني الشامل(  ير الثانية )التعليم يقود اإلصال   فرضية التغي

 
 
 
 

 استقاللية  
 ونظم   وحاكمية  

جودة تقود 
النتقال 

العامودي في 
 .التعليم الجامعي

 

النتقال من 
تنافسية محلية 

محدودة إلى 
فسية إقليمية تنا

 .ودولية
 

النتقال من 
الستدامة إلى 

بناء مراكز 
 .زالتميّ 

 

النتقال من 
مجتمعات 

أكاديمية متأثرة 
وناقلة للخبرة إلى 
مجتمعات مؤثرة 

  .ومنتجة للمعرفة

النتقال من 
مع الموظفين مجت

إلى مجتمع 
الرياديين 

 والبتكاريين
القادرين على 

خلق فرص 
 العمل.

 

إصال  
 التعليم. 

اإلصال  
الوطني 
 الشامل.

إعادة بناء 
 ة.الثقة العام

التحديث 
القتصادي 

 والجتماعي.

تحسين نوعية 
 حياة األردنيين.

 

مؤشرات 
تنمية بشرية 

 .متقدمة
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 : سياسات الستقاللية والحاكمية الرشيدةالحزمة األولى
م حاكمية رشيدة ومساءلة ة في حدود القانون تتمتع بنظ  جامعات أردنية مستقلّ  :الهدف العام

ً.شفافة
ًًكي لستقاللية الجامعاتمل  ميثاق  :أولا 

السلطاتًرواإلداااتًالتقفيذيةًًمجي لًستاالليةًاجلاملاتًروميق ًتدخً يضمنًاإّنًمنًيأنًهذاًامليثا ًأنً
ًهًفيماًيتيحاّلًإً،بشكلًمبايرًأروًغريًمبايرًعليهاًهاأروًتأثرًيًاملاتاجلًيفًعملرواملؤسساتًالسياديةً

ً.ًالاانلنًروالاضاء
ًكافةًإىلًاؤساءًالسلطاتًرومديريًًائيسيتمثلًذلكًيفًاسالةًيلجههاًجاللةًامللكًبصفتهًرًو السلطات

ًيدعله  ًاألمقية ًأيًًّفيهاًاملؤسسات ًممااسة ًعد  ًسللكًإىل ًأرو ًتدخ لًفلل ًعلى عملًًيفًيقطلي
ً.ًداايةًروالطالبيةهيئاهتاًاألكادمييةًرواإلتلجهاتًرًوإداااهتاًيؤثرًعلىًقراااتًًروأجلاملاتًا

 
كما ورد في الستراتيجية الوطنية   البشرية لتنمية الموارد علىإنشاء المجلس األاإلسراع في : ثانياا 

ً.لتنمية الموارد البشرية
 

 طنية: السياسات التنظيمية الو ثالثاا 
ً.علىًاألقلًّ ًيفًإنشاءًاجلاملاتًاحلكلميةًملدةًعشرًسقلاتًالتلسً إصدااًقرااًبلقفً .1
جراءً،ًروإرولةاالنتاا ًمنًمفهل ًاجلاملةًاحلكلميةًإىلًمفهل ًاجلاملةًاللامةًأروًمفهل ًجاملةًالد .2

 .ًالتحّل التلديالتًالتشريليةًاليتًيتطلبهاًهذاً
 .ىلًالدرواًالتقظيميإليرايفًروالرقايبًإا ًاللالًروالبحثًالللميًمنًالدرواًانتاا ًدرواًروزااةًالتللي .3
ً،لتقسيقًالسياساتًروتباد ًاآلااء،ًعلىًاألقلًفصلّياً ًيلتالنًفيهًإنشاءًمقتدىًلرؤساءًاجلاملات .4

ًكلًمرةًمنًقً حبيثًيت ًاستض ًاملقتدىًرًو.ًاتاملإحدىًاجلبلًافةًامللتاى ًًالًيتمّت اغ ًأّنًهذا
ًكثافةًاللااءاتًاإاّلًً،أّيًصفةًتقفيذيةب يفًحتسنيًنلعيةًً-الضررواةب–ملمقهجةًرواهلادفةًتساه ًًأّن

 ي.احللااًبنيًالرؤساءًروتلملًعلىًإغقاءًالتجربة،ًروحتسنيًاألداءًالكلًّ
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ًمقتد .5 ًًياتإنشاء ًمليقة ًعلمية ًحال  ًالكلياتًيف ًاملثا )للمداء ًسبيل ًعمداءًًً:على مقتدى
ًكلياتًالصيدلة ًمقتدىًعمداء ًكلياتًالللل ، ًفصلياً يلتالنًفيه(، ًلىًاألقلعًا لتباد ًاآلااءً،

ًمثلرواخلاراتًيفًجماالتً ًاألكادمييةًمتقلعة ًللارامج ًاستضافةًً،االعتماداتًالدرولية حبيثًيت 
ً.اتاملإحدىًاجلبلًامللتاىًكّلًمرةًمنًقً 

 
 :جراءات التاليةباتخاذ اإل: إصال  هياكل مجالس األمناء رابعاا 
1. ً ًالتدايسية ًاهليئة ًاجلاملةأمقاجملسًًيفضمانًمتثيلًأعضاء روفقًملايريًًمنًخال ًاالنتخابًء

اجلاملاتًاليتًًإىلًبالقسبةًيفًاجمللسًبلضلًرواحدًجينيرًّاخلرومتثيلًً،يددهاًجملسًالتللي ًاللال
 .فلاجأأكثرًمنًعشرةًخّرجتً

 ،ًروضمانًمتثيلًخاراءًمشهلدًهل ًبالكفاءةًروالقزاهة.ًضمانًمتثيلًاجملتملاتًاحمللية .2
ًللمجلسالاانلينًجملالسًالشركاتًاحلكلمية،ًحبيثًيكلنًًلاتًاللض ًَإعطاءًجمالسًأمقاءًاجلام .3

روفاا ًلرسالتهاًروخطتهاًاالسرتاتيجية،ًللجاملةًشؤرونًاألكادمييةًروالتشغيليةًالالسلطةًيفًالبّتًيفً
روضمنًاألطرًاليتًيرمسهاًجملسًالتللي ًًرواملتابلةًروالتايي رواحللافزًرويفًظلًنظا ًمالئ ًمنًاملساءلةً

 .اللال
 داايًتتب ًجمللسًاألمقاء.اإلالًرًواملتدقيقًالرقابةًرًوللإنشاءًروحدةً .4
 ً.يًالشكاروىًمنًالطلبةًروأعضاءًاهليئتنيًاألكادمييةًرواإلداايةتطليرًنظا ًتلاًّ .5
ًًإصداا .6 ًاألمقاء ًرواملاليةًسقليّاً ًتاريراً جملس ًرواإلدااية ًاألكادميية ًاجللانب ًيف ًاجلاملة ًأداء ،ًعن

يفًخذًروإذاًماًأً ًبلدًإقرااه.لللامةًروي لَلنًهذاًالتاريرً،ًداءًائيسًاجلاملةلتايي ًأًفيهًحملاً ًخيص ص
اللجلءًإىلًخاراءًيتّ ًتكليفه ًمنًخااجًإنًأّنًأعضاءًجمالسًاألمقاءًليسلاًمتفرغني؛ًفًاحلسبان

 .ًروالًغىنًعقهًمطللبًاجمللسًأمرً 
ً
ً
ً
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 : الحاكمية والستقالل األكاديمي خامساا 
1. ً ًإىلًاالنتخابإصالحًجمالسًاجلاملة ًاألعضاء ًالتلينيًيفًاختياا رويشملًً،باالنتاا ًمنًمبدأ

ىلًذلكًجملسًالاس ًروجملسًالكليةًروجملسًاللمداءًروجملسًاجلاملة؛ًمبلىنًأنًيالدًهذاًالتطلاًإ
 ً.يفًاملستابلانتخابًعمداءًالكلياتً

لة،ًعلىًأنًيت ًتلديلًالتشريلاتًمباًجيللًجملسًاجلاملةًهلًجملسًاحلاكميةًاألساسيًيفًاجلام .2
يشملًمتثيلًأعضاءًهيئةًالتدايسًروالطلبةًبشكلًدمياراطي،ًرواإلبااءًًحبيثًتطليرًآليةًتشكيله

 .يفًالشؤرونًاألكادمييةًالصرفةًعلىًجملسًاللمداءًللبتًّ
شااكةًدرواه ًيفًاملًروتفليلً،االنفتاحًحنلًاملزيدًمنًالتمثيلًالطاليبًيفًاحتاداتًالطلبةًروجمالسه  .3

 .يؤرونًاجلاملةاملسؤرولةًيفً
4. ً ًاهلتطلير ًالتقظيمية ًياكل ًللجاملات ًمرن، ًبشكل ًأن ًللقجاحًًرتتلافعلى ًاملطللبة الشرروط

 .يفًكلًجاملةًرواحلاكميةًالرييدة
ًروالباحثنيًرواللاملنيًيفًاجلاملاتًمدروً ًإقراا .5 ًاهليئاتًالتدايسية ًللسللكًاملهينًألعضاء ًروطقية نة

 .تؤكدًقي ًاالستاالليةًرواحلاكميةًفيها
 

 والمالية دارية : الستقالل والحاكمية اإلدساا سا
 علىًأساسًالكفاءة.ًًسةً إجراءًتلديالتًتشريليةًجتللًاحلمايةًاللظيفيةًلللاملنيًمؤسً  .1
 زًروالتحسنيًاملستمرًيفًاألداء.ًروض ًنظا ًحلافزًللهيئةًاإلداايةًقائ ًعلىًالتميًّ .2
نزعًالصفةًاإللزاميةًإلبااءًامللظفنيًيفًاللظائفًالاياديةًيفًملاقله ًأروًيفًملاق ًإداايةًعلياًيفً .3

ً ًدقياةًيفًحا اجلاملة ًروفقًمراجلة ًكفاءهت  ًروتدرويرًنًرويفافروتايي ًسقليًمللًًَثبتًعد  ،
ًرًوال ًدقياة، ًملايري ًروفق ًرواإلدااية ًهًحتديدلظائفًالايادية ًكما ًًيمّدهتا ًلرؤساء قسا ًاألاحلا 

 رواللمداء.
رويرج ًإليهًهًإدااةًاجلاملةًبًتسرتيدًيفًاجلاملاتًروض ًدليلًألسسًاحلاكميةًاملاليةًروملايريها .4

 .ًمقاءجملسًاأل
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 الادااتًاإلداايةًروالتدايب.ًً%ًمنًملازنةًاجلاملاتًلبقاء1حتديدًنسبةً .5
طلبًالرًوً،األكادمييةًاهليئةأعضاءًاهليئةًاإلداايةًماابلًًأعضاءًاعتمادًملادلةًروطقيةًملزمةًللدد .6

 .لاتًاللصل ًإليهاًخال ًمخسًسقلاتمنًاجلام
ًالقًّ .7 ًاملاإعادة ًبالقظا  ًظر ًممل ًرواالستفادة ًاإلدااية ًللهيئة ًنظا  ًيف ًرواد ًاملدنيةا الفصلً)ًاخلدمة

 .املتللقًبالررواتبًرواللالروات(السادسً
 

 استقاللية الجامعات الخاصة وحاكميتها :سابعاا 
ًت.اجلاملاًاتاجلاملاتًاخلاصةًروإداًاكًاخلًيفًالصالحياتًرواملسؤرولياتًبنيًماّلًاالاتباطًروالتدًفكًّ.1ً
ًيتللقًبإنشاءًاجلاملاتًاخلاصةًمباًيضمنً.ًم2 استاالليةًالارااًاألكادمييًراجلةًقانلنًالشركاتًفيما

ًفيها.
ً
ً

 : سياسات القبول والبرامج والتخصصات الدراسيةالحزمة الثانية
 .كافة  ألردنيينلعادلة وذات جودة  تعليم عال  : توفير فرص الهدف العام .1

 
 : سياسات القبول أولا 
تراعيًملايريًاجللدةًًستيلابيةًاليتاجلاملةًبطاقتهاًاالالتلليميةًيفًبالارامجًالطلبةًاملابللنيًابطًأعدادً.1ً
عقدًإصدااًقلائ ًًجملسًالتللي ًاللالًااللتزا ًهبذهًاألعدادًمنًروالطلبً،هيئةًاالعتمادًةًمنًق َبلددً احمل

أعضاءًهيئةًالتدايسًرواملختاراتًروالااعاتًالتدايسيةًرواملكتبةًًمرتبطةًبتلفرروهذهًامللايريًً.دالابل ًامللحً 
 .يًالذيًيصداهًجملسًأمقاءًاجلاملةروالساحاتًرواألنشطةًاخلدماتيةًاألخرى،ًبقاءًعلىًالتاريرًالسقًل

ًمث%ًمنًجمملعًالطلبةًاملابللني،15ًاروزًالًتتجيثًالابل ًاالستثقائيًروتقظيمهاًحباحلّدًمنًقلائ ً.2ً
إىلختفيضًهذهًالقسبةًتداجيياً  علىًقائمةًرواحدةًلألقالي ًرواحملافظاتًروالالاتًاملسلحة،ًًهااًاقتصاًروصلالً 

ًة.روحبيثًتكلنًمرتبطةًبقظا ًصاا ًللشفافي
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ماابلًالتلس ًً،ةًامللاادًالبشريةكماًروادًيفًاالسرتاتيجيةًاللطقيةًلتقميًروقفًالارنامجًامللازيًتداجيياً .3ً
ً.يفًاستاطابًالطلبةًاللربًرواألجانب

ً.يفًبلضًالتخصصاتًيفًاجلاملاتًاللامةًرواخلاصةًروبشكلًتداجييًاف ًاحلّدًاألدىنًللابل .4ً
مرحلةً ًعلىًتاديرًجيدًعلىًاألقلًيفًًلاحلصًتشرتطتطليرًملايريًالابل ًيفًالدااساتًالللياًحبيثً.5ً

روعلىًً،هجستريًللمتادمنيًلداجةًالدكتلااملايفًمرحلةًاًعلىًاألقلًتاديرًجيدًجداً ًروعلىً،البكاللايلس
 ً.هللبدءًيفًإعدادًاسالةًاملاجستريًأروًأطرروحةًالدكتلااًيرطاً بقجاحًاالمتحانًالشاملًاجتيازًأنًيكلنً

 
 : سياسات اعتماد التخصصات والبرامج الدراسية ثانياا  
طةًروطقيةًللتخصصاتًيجلدهتاًروض ًخًرضمانًساتًالتللي ًاللالًرًوالطلبًمنًهيئةًاعتمادًمؤس.1ً

اًتال ًعلىًأساسًامللاءمةًم ًحاجاتًسل ًاللملًروتطلًًّ،كلًثالثًسقلاتًًمرةًاجلامليةًيت ًمراجلتها
ًة.صاديةًاإلقليميةًروالدرولياالقتصادًاللطينًروالتحلالتًاالقت

ملدالتًالابل ًرومستلىًالفاعليةًًمراجلةًإغال ًالتخصصاتًالراكدةًيفًاجلاملاتًأروًجتميدهاًبلد.2ً
عد ًالتخليًعنًجمملعةًمنًامللادًيفًالفقلنًًم ًاألخذًيفًاحلسبانً،كّلًثالثًسقلاتيفًأسلا ًاللملًً

ًة.كسبًالطلبةًمهاااتًضرروايةًأثقاءًالدااساحلرةًروالللل ًاالجتماعيةًعلىًسبيلًاملثا ،ًرواليتًتً 
ًحت3 ًاجلاملاتً. ًمليل ًاحملافظاتًإىل ًللتميًّيف ًراكز ًكلياتًروختصصاتًحمددة، ًيف ًحبثيرًوز ًيفًمراكز ة

ًً.ةجاملكلًاليتًتلجدًفيهاًًًةالبيئ،ًمباًيتفقًم ًطبيلةًجماالتًحمددة
 

 الهيئات التدريسية والبحثيةإعادة بناء  :الحزمة الثالثة
ودة : تكوين هيئات تدريسية كفؤة قادرة على نقل المعرفة وإنتاجها وفق محددات الجالهدف العام

 .التطورات في مجالتها المعرفية ومواكبة
 

: إطالق برنامج وطني لالبتعاث الخارجي في الدراسات العليا واإلحالل من أجل إعادة بناء أولا 
ًً.كاديميةالهيئات األ
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يابًأادينًللحصل ًعلى2500ًًإليفادًً،بالتلارونًم ًاجلاملاتًالارنامجهذاًاحلكلمةًًتتبىنرويقبغيًأنً
ًً.لقةًيفًاللاملًعلىًمدىًمخسًسقلاتمرمًمنًجاملاتًهااداجةًالدكتًل

 :لًعلىلمًَرويستدعيًهذاًاملشرروعًال
تشكيلًجملسًلارنامجًاالبتلاثًرواإلحال ًللهيئاتًاألكادمييةًيفًاجلاملاتًمنًاؤساءًاجلاملاتً.1ً

 .مؤسساتًاجملتم ًالدرولروإيراكًًروالبحثًالللميًروروزااةًالتللي ًاللال
حاجاتًاالقتصادًاللطينًًيفًاحلسباناألخذًم ًًصاتًاملطللبةًروطقياً طةًللتخصيًرروض ًخ.2ً

ًة.رواالقتصاداتًاإلقليميةًروالتحلالتًاللاملي
ً.بقاءًحتالفًمنًالداعمنيًالدروليني.3ً
ًة.بقاءًحتالفًمنًاجلاملاتًاللامليةًالداعم.4ً
ًروض ًنظا ًللرقابةًروالتايي ًقائ ًعلىًاجللدةًروالقزاهةًرواملساءلة.ً.5ً
 

 : سياسات الحوافز ألعضاء هيئة التدريس والباحثين ثانياا 
ملعةًمنًامللايريًجملًه ًتبلاً روض ًنظا ًللحلافزًألعضاءًاهليئاتًالتدايسيةًيال ًعلىًدع ًارواتب.1ً

ً:أبرزها
 اإلنتاجًالللميًاملقشلاًيفًجمالتًعاملية. 
  ًلة.ًالاداةًعلىًجلبًاملشااي ًاململ 
 ًّز.ًالاداةًعلىًاالبتكااًروالتمي 
 ً. اإلجنازاتًيفًخدمةًاجملتم 
 يفًالتللي ًاحلصةًالتطبياية. 

ئةًالتدايسًروابطًالتطليرًالذايتًللضلًهيً،ة ًتايي ًأعضاءًهيئةًالتدايسًيفًكلًجاملتطليرًنظً .2ً
ًص.بقظا ًللحلافزًروالفًر

علىًاتبًرًويتيحًاجملا ًالعتمادًالًر ًارواتبًأعضاءًاهليئاتًالتدايسيةًروض ًنظا ًأكثرًمررونةًلسلً .3ً
ً.رواحلاجةمهيةًالتخصصًألًروفااً عالدً
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 .تدايسًمتميزينًمنًخلفياتًثاافيةًمتلددةاستاطابًأعضاءًهيئاتًًةمقحًاجلاملةًصالحي.4ً
 

 ة: ضبط نوعية المدخالت األكاديميثالثاا 
ًملق ًتسلً . 1 ًتدايسًمنًخّرجييًبلضًاجلاملاتًاألادنيةًروض ًضلابطًروملايريًصاامة ًهيئة لًأعضاء

ً.اللربيةًرواللامليةًذاتًالارامجًاألكادمييةًالضليفةرواجلاملاتً
2ً ًالتدايسًاجلدد. ًهيئة ًأعضاء ًأسسًقبل  ًياّد ًً،مراجلة ًللتلينيًأن ًاملتاّد  ًي شرتطًعلى ًأن على

حماضرةًعامةًتتللقًمبلضلعًختصصهًالرئيسيًأما ًأعضاءًهيئةًالتدايسًروالطلبةًيفًالاس ًاملقليًتلييقهً
ً.فيه
إجراءًعمليةًبروإلزا ًعضلًهيئةًالتدايسًً،جاتًالتلّل ًعقدًتصمي ًاخلططًالدااسيةالرتكيزًعلىًنتا.3ً

ً.التلّل ًسهاًللتأكدًمنًحتاياهاًنتاجاتً التايي ًالذايتًللمساقاتًاليتًيداًّ
ًاةًبقظا ًممااسةًاللملًاألكادميي.التشريلاتًاملتللًّإقرااًضررواةًاإلسراعًيفً.4ً
ً

 الهيئات التدريسية وضمان التحسين المستمر : سياسات تطوير قدرات أعضاءرابعاا 
1ً ًكلًًمطالبة. ًالتدايسًيف ًهيئة ًأعضاء ًيفًأعداد اجلاملاتًبلض ًخططًلللصل ًإىلًملايريًاجللدة

ًيفًالكل ًالطلبة ًم ًأعداد ًروالكلياتًالقظريةبرنامجًدااسيًباملااانة ًرًوياتًالتطبياية ًدليلًعملً، إصداا
 .هلذهًالغاية

2ً ًجتًر. ًيف ًالقظر ًالتدايسيةإعادة ًاهليئة ًأعضاء ًتطلير ًمراكز ًبلضًروحتً،بة ًيف ًفشلها ًأسباب ديد
ًت.اجلاملا

ًكلًجاملة.3ً طًبسياساتًاالعتمادًربًَت ًً،روض ًبرامجًللتدايبًروالتطليرًألعضاءًاهليئاتًالتدايسيةًيف
ًقً رواجلًل ًمن ًدة ًهيئة ًجلدهتابل ًروضمان ًاللال ًمؤسساتًالتللي  ًروالتاعتماد ًالتللي  ًعلى ًروالرتكيز  ًللً ،

ً.رويناإللكرًت



 
 

17 
 

 إصالح التعليم العالي في األردن

 

4ً ًيً . ًاليت ًامللايري ًمن ًحزمة ًخال  ًمن ًالتدايسية ًاهليئات ًأعضاء ًتأهيل ًهيئةًطلًَإعادة ًعضل بًمن
ًخال ًمد ًإليها ًحمدً التدايسًاللصل  ًزمقية ًة ًأرو ًدة ًاخلدماتقبل ًيفًً،لغاياتًالرتقيةًإناء ًالقشر مثل

ًً.متليلًملشااي ًحبثيةاحلصل ًعلىًًجمالتًعلميةًأرو
ً
 

 الرابعة: التمويل واقتصاد الجامعات  الحزمة
 .جامعات قادرة على الستدامة الذاتية والستمرار في التطوير :الهدف العام

 : سياسات الرسوم الجامعية أولا 
ًكلًً(ًمنًقانلنًاجلاملاتًاألادنيةًاليتًتقص11ًّتفليلًاملادةًاق ً).1ً علىًصالحيةًجملسًاألمقاءًيف

ًة.روطقيةًللرسل ًاجلاملياسيةًم ًروض ًملايريًجاملةًيفًحتديدًالرسل ًالدًا
ًكً حتدًًّإعدادًدااسةًروطقيةًياملة.2ً يفًكلًجاملةًروامللد ًاللطينًًيفًاألادنفًالتللي ًاجلامليًلًَدًبدقة
رويفًضلءًذلكًتطّلاًملادلةًروطقيةًالتلليمية،ًلًعلىًاللمليةًمً ًحتً اّلًاليتًجيبًأدًملدالتًاهلداً،ًروحتدًّهلا

ًة.هيكلًالرسل ًاجلامليًإلصالحًديهاسرتيا
3ً ًالطلبة. ًصقدرو ًدع  ًأداء ًإدااتهًتطلير ًيف ًللشفافية ًنظا  ًالدااروتطلير ًاملقح ًقاعدة ًروتلسي  سيةً،

 .ًللطلبةًاحملتاجنيًرواملتفلقني
 

 : سياسات استقطاب الطلبة العرب واألجانبثانياا 
ت بىنًعلىًأساسًًحبيثً،جانبروض ًخطةًروطقيةًلزيادةًجاذبيةًاجلاملاتًاألادنيةًللطلبةًاللربًرواأل.1ً

ًة.حتتليًعلىًخطةًفرعيةًلكلًجاملرًوًتكامليًروطين
للًمنًاجلاملاتًرومباًجيًللقاطانيًبغريها،ًاللربيةًمراكزًتللي ًاللغةًعددًمنروض ًخطةًفرعيةًلتطليرً.2ً

ً .لًاملراكزًالدروليةًيفًهذاًاجملااألادنيةًمنًأفض
3ً ًال. ًالطلبة ًالستاطاب ًالرترويج ًتربط ًخطة ًالتميً روض  ًمبراكز ًرواألجانب ًملرب ًاليت ًاألكادميي نًز

ًكلًجامل ًة.املفرت ًأنًتتميزًهبا
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4ً .ً ًروض  ًفرعية ًاجلاملاتًاألادنيةًًًإصالحتربطًبنيًخطة ًيف ًروالدااساتًاإلسالمية كلياتًالشريلة
ًبلدً  ًمناذجروتطليرها ًامللتدلةًها ًاإلسالمية ًامللرفة ًاإلسالمًبنيرًوً،إلنتاج ًالدرو  ًمن ًاللديد ًيةحاجة

 ً.إلصالحًنظمهاًالتلليميةًالشرعية
ً
ً

 : سياسات الستثمار ثالثاا     
/ًتلليماتًإلنشاءًالصقاديقًاللقفيةًمنًأجلًالتللي ًروفقًأفضلًاملمااساتًاللامليةًإصدااًنظا .1ً

إىلضمنًفاعليتهاًرومباًي  .احلاكميةًالرييدةًرواالستدامةًأسسًاستقاداً 
2ً ًإجراء .ً ًآللياتًعمل ًجذاية ًاجلاملاتمراجلة ًيف ًاالستثماا ًروآليةًً،صقاديق ًأنظمتها روتلديل

ًص.ل ًروبقاءًيراكاتًم ًالاطاعًاخلاعملهاًمنًأجلًدجمهاًيفًالس
ًت.ةًالصقاديقًاالستثماايةًللجاملاتلزيزًاستااللي.3ً
4ً .ً ً)إلزا  ًالقظيفة ًالطاقة ًعلى ًإىلًاالعتماد ًمبايرة ًبالتحل  ًاجلاملاتًاحلكلمية الشمسيةًالطاقة
ًا.اًعنًطرياه(ًرواالستثمالرياحاطاقةًرًو
لدع ًقدااتًً،بالتقسيقًم ًجملسًالتللي ًاللالًإنشاءًروحدةًيفًروزااةًالتخطيطًروالتلارونًالدرول.5ً

،ًروتلريفًاجلاملاتًبالفرصًاملتاحةًارونًم ًاملؤسساتًالدروليةًاملاحنةاجلاملاتًيفًبقاءًيبكاتًالتل
ًامل ًعلى ًاحلصل  ًيف ًاملقافسة ًعلى ًقدااهتا ًيفًجماالتًالبحلثًرواالستشاااتًشاًاروزيادة ًالدرولية ي 

 .ًبًروالصقاعاتًامللرفيةًروالثاافيةًروالتقميةروالتداي
 

  : السياسات المالية الداخليةرابعاا    
1ً ًيف. ًخطط ًبلض  ًاجلاملات ًاالستهالكيمطالبة ًاإلنفا  ًمن ًللحّد ًاضلخهاًافة ًمن ًروالتاليل ،

ًة.ليعاًاً كلفًعليهاًبترتًًّاليتجتماعيةًللضغلطًاال
لتحل ًإىلًمفهل ًمطالبةًاجلاملاتًبلض ًخططًلتحملًمسؤروليتهاًيفًالتمليلًالذايتًمنًخال ًا.2ً

ً.ًرويفًضلءًدااسةروجماالتًاالختصاصاتًاليتًتلفرهاًطبيلةًالبيئةًاليتًتلجدًفيهالًتبلاً ،ًاجلاملةًاملقتجة
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هذهًاملكاتبًروفقًأسسًحياءًطلبًمنًاجلاملاتًإعادةًإ،ًيً ابًفشلًمكاتبًاالتصا ًم ًالصقاعةأسب
 ة.جديد

لقظافةًرواألمنًروالتغذيةًمثلًخدماتًاً،التحل ًحنلًيراءًاخلدماتًاللامةًمنًخال ًالاطاعًاخلاص.3ً
ً .رواملطاع

ً
 الحزمة الخامسة: العملية التعليمية والبيئة الجامعية

أسواق امعي مؤهل ويتمتع بمعارف ومهارات مالئمة لحاجات جيج الوصول إلى خرّ الهدف العام: 
 .العمل الحالية والمستقبلية

 تطوير البرامج األكاديمية والخطط الدراسية.: سياسات أولا 
لىًساعةًملتمدةًع21ًلكيًتشتملًً،اخلططًالدااسيةًيفًالارامجًروالتخصصاتمأسسةًتطليرً.1ً

 .سًباللغةًاإلجنليزيةاألقلًتداً 
2ً ًاإلجنليزية. ًيفًاللغة ًاإلجبااية ًمتطلباتًاجلاملة ًالذي12ًإىلًًزيادة ً)للطلبة ًملتمدة ًنًملساعة

ً.امتحانًاملستلى(ًاجيتازرًو
ًة.ساعاتًملتمد9ًللغةًاللربيةًإىلًزيادةًمتطلباتًاجلاملةًاإلجباايةًيفًمهاااتًاالتصا ًبا.3ً
4ً .ً ًهيكلة ًللتطلباتًااملإعادة ًرواالختيااية ًإلجبااية ًحاجاتًالتقميةًمبً،الكليةرًوجاملة ًم  ًيتفق ا

 :ًالدااسيةًاآلتيةًامللادًًَاملتطلباتذهًعلىًأنًتشتملًهً،تًاالقتصاديةًاللامليةحلالروالتًاللطقية
 الفلسفةًرومقاهجًالتفكري.ً 
 الرتبيةًامللللماتيةًرواإلعالمية.ً 
 امللاطقةًروالرتبيةًاملدنية.ً 
 مهاااتًاحلياة. 
اليتًًتلكأروًةًالتطبيايةًذاتًالطبيلسلاءًً؛التخصصاتًمجي زيادةًاحلصةًالتطبيايةًرواللمليةًيفً.4ً

.ًرويفًكلًاألحلا ًجيبًأنًللحياةًرومليدانًاللملًأكثرًقرباً ًمنًخال ًجللًالطلبةً،تلصفًبالقظرية
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ًامللاًيشتمل ًًدتايي  ًالقظرية ًالكليات ًيف ًالالدااسية ًما ًحتديد ًعنعلى ًلللاجبات25ًًًيال %
ً.اللملية

 .تهاًروحتديثهاًبشكلًدروايًّيت ًمراجلداخليةًجللدةًاللمليةًالتلليميةًيفًكلًقس ًتطليرًخطةً.5ً
 
 
 

 : سياسات تطوير برامج العلوم اإلنسانية والجتماعية وتخصصاتهاثانياا 
1ً ًملدالتًالابل ًتداجيياً . ًرواالجتماعيةًاف  ًبتشكيلًذاتًاًيفًالتخصصاتًاإلنسانية ًاملبايرة لصلة

تخصصاتًالرتبليةًروالاانلنًمثلًالً،احلياةًاللامةًروالرأمسا ًاالجتماعيًروأمناطًالتفكريًاالجتماعيمالمحً
ً .ساتًاإلسالميةًروالصحافةًرواإلعالروالشريلةًروالداا

علىًاألقلًكتب10ًًًإطال ًبرنامجًروطينًللرتمجةًيفًالللل ًاإلنسانيةًرواالجتماعيةًيستهدفًترمجةً.2ً
ً ًقً سقليا  ًجاملةمن ًكل ًاإلنسانيةًًروخباصةً،بل ًاجملاالت ًيف ًالتخصصات ًختد  ًاليت ًاحلديثة الكتب
ًكتباً رواالج ً.(Text book)مرجليةًًتماعيةًرواليتًيلتمدًبلضها

ًة.ادنيإنشاءًدااًنشرًروطقيةًللجاملاتًاأل.2ً
ًة.روابطهاًباحلياةًاللاماإلنسانيةًرواالجتماعيةًالتخصصاتًزيادةًاحلصةًاللمليةًيفً.3ً
ةًخال ًالارامجًالدااسيًمجي يفً،ًروجللهاًأكثرًملاكبةًالنشغاالتًاللصرًديثًاخلططًالدااسية.ًحت4
 .عا 
االنتاا ًمنًأساليبًالتلانيًرونالًامللرفةًالتاليديةًإىلًاألساليبًاألكثرًحداثةًرواليتًتزيدًمنًقداةً.5ً

ًعل ًالتللً الطلبة ًالقاديى ًروالتفكري ًالذايت ًدًا  ًخطة ًكل ًتشتمل ًرولذلكًجيبًأن ًأساليبً، ًعلى اسية
 .ًالتللي ًروالتلل 
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 البيئة الجامعية سياسات إصال : ثالثاا 
نظا ًروطينًلإلايادًاملهينًيفًمؤسساتًًإلنشاءًاجلاملاتًمتهيداً هينًيفًاملايادًاإلمكاتبًًتفليل.1ً

ً.التللي ًاللال
ًإ2 ًيً . ًخااجي ًطاليب ًتباد  ًبرنامج ًالطلبةًعداد ًخارات ًتلسي  ًيضمن ًمما ًاجلاملة ًخال  ًمن داا

ًى.رواالطالعًعلىًثاافاتًأخًر
ًاجلاملات.ًًإنشاءًمرصدًملراقبةًاللقفًاجلامليًيف.3ً
ً
 

 سياسات التحول نحو ربط التعليم بالتكنولوجيا  :رابعاا 
1ً ًحللسب. ًروحدة ًكلًجاملةًالتللي ًةإنشاء ًيف ًالرقمي( ًيفً)التللي  ًالتجاابًاللاملية ًمن ًرواالستفادة ،

ً.اللطقيةً"إدااك"ةًاتًتلليميةًعلىًغرااًمقصًّمقصًًّإنشاء
2ً .ً ًنسبة ًحتليل ًاألقسا  ًاملًمقاسبةالطلبًمن ًًلادمن ًاخلاراءالدااسية ًعليها ًالرقميًًيّتفق إىلًالتللي 

 Online Classesًً(MOOC.)التفاعلي
ً.لالختباااتًاحمللسبةًيفًكلًجاملةنشاءًبقكًروض ًخطةًإل.3ً
ً
 

 : إصال  البحث العلمي والدراسات العلياالحزمة السادسة
حديث القتصاد علمي في تالتحول نحو مساهمة فعلية وملموسة للبحث ال :الهدف العام

 .المجتمعو 
 : سياسات إصال  البحث العلمي ولا أ
اجملاالتًتلكسًاللاق ًرواحلاجاتًالتقمليةًاملستابليةًًمجي روض ًخرائطًلألروللياتًالبحثيةًاللطقيةًيفً.1ً

ًاجمللسً ًمثل ًاألخرى ًبنيًاجلاملاتًرواملؤسساتًالبحثية ًتقسياية ًآلية ًروض  ًخال  للللل ًًاألعلىمن
 .روغريهروالتكقلللجياً
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 .تطليرًقدااتًالباحثنيًمنًخال ًبرامجًالتدايبًروتباد ًاخلاراتًالداخليةًرواخلااجية.2ً
 حتفيزًإنشاءًالفر ًالبحثيةًروجمملعاتًالتفكريًاملتخصصة..3ً
4ً ًللتميًّ. ًأكثر ًأرو ًمركز ًجاملةإنشاء ًكل ًالبحثًالللميًيف ًيف ًالفرصًً،ز ًتاد  ًروطقية ضمنًخطة

 .ًتكرااًفيهاهلذهًاملراكزًرومتق ًالروالدع ً
5ً ًبرامجً. ًبنيًاجلإنشاء ًمشرتكة ًروطقية ًاللطقيةحبثية ًروتشكيلًفر ًحبثيةًاملاتًرواملؤسساتًالبحثية ،

إدااةًامللاادًزينًيفًاجلاملاتًيفًجماالتًمثلًالطاقةًرواملياهًرونالًالتكقلللجياًرًوقطاعيةًمنًالباحثنيًاملتميًّ
 .رواالستثماا

6ً ًتً . ًروالتشريلاتًاليت ًاألنظمة ًللباحثنيًلىنتطلير ًاحللافز ًاجلاملاتًحبيثًتلفر ًبالبحثًالللميًيف
 .ًيزينًروتليدًإصالحًهيئاتًالباحثنياملتم
تًعلىًآليةًتشكيلًهيئاتًالتحرير،ًتطليرًعملًاجملالتًالللميةًاللطقيةًمنًخال ًإجراءًتلديال.7ً

 ،ًروآلياتًالتحكي ًروروقته.ًروملايريًالقشرًالللمي
ً.املالئمةعما ًيفًالتخصصاتًاتًاألالتلس ًيفًإنشاءًحاضق.8ً
 
 سياسات إصال  الدراسات العليا  :ثانياا  
برامجًالدااساتًالللياًاليتًالًحتاقًيرروطًاالعتمادًروالًيتلفرًفيهاًاألساتذةًروفقًامللايريًًمجي روقفً.1ً

 أروًإلغاؤها.ًً،املطللبة
دماتًاالستشاااتًروالتدايبًإصدااًتلليماتًمشددةًملراقبةًاملراكزًرواملؤسساتًاخلاصةًاليتًتاد ًخ.2ً

روالطلبًمنًاجلهاتًالرقابيةًً،بلضًاألكادميينيروالطباعةًروتال ًبإعدادًالبحلثًلطلبةًالدااساتًالللياًرًو
ًرًو ًاألمقية ًاجلهاتمراقبة ًاجلرائ ًعملًهذه ًيفًاجلاملاتًلكشفًهذه ًداخلية ًآلية ًتطلير ًبالتزامنًم  ،

 .ًيةًروتغليظًاللالباتًحبقًمرتكبيهاالللم
ًعلميةًهالدكتلاااطًنشرًحبثنيًعلمينيًقبلًالتخرجًلطالبًايرًت.3ً ًعلىًًيفًجملة ًأحدمها ملرتفًهبا؛

 .ًعلميةًملرتفًهباًلطالبًاملاجستريةًروايرتاطًنشرًحبثًرواحدًعلىًاألقلًيفًجملً،األقلًباللغةًاإلجنليزية
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رااًمثلًهذهًالارامجًملق ًتكً،روطقيةًمشرتكةًفيماًبيقهاًهبرامجًدكتلااتشجي ًاجلاملاتًعلىًإنشاءً.4ً
 روتطليرًجلدةًالتللي ًرواإليرافًعلىًالرسائلًاجلاملية.

 
 

 : إصال  سياسات إدارة ضمان الجودةالحزمة السابعة
رة ضمان الجودة الفعلية في المؤسسة الجامعية والنتقال إلى التحول إلى إدا :الهدف العام

 . إلقليمية والدوليةالمنافسة ا
ً ًالسياسات ًتادمي ًت ًمقظًللاد ًمن ًالساباة ًرواللملياتًاإلصالحية ًاملدخالت ًيف ًاجللدة ًضبط ا

ًاملسًأماً،رواملخرجات ًعلى ًاجللدة ًضمان ًإدااة ًفتلر ًفاط ًاحلزمة ًاملستلىهذه ًروعلى ًاللطين ًتلى
ً.ًالداخلي

 : سياسات إدارة الجودة على المستوى الوطني أولا 
حبيثًً،عنًاإلدااةًالتقفيذيةًللهيئةًلدهتاروضمانًجًفصلًجملسًهيئةًاعتمادًمؤسساتًالتللي ًاللال.1ً

ًيفًعضلاً ًالتقفيذيةًاإلدااةًائيسًعلىًأنًيكلنً،لسًمنًخااجًاإلدااةًالتقفيذيةاجمليكلنًمجي ًأعضاءً
 .جملسًاهليئة

االعتمادًمنًالرتكيزًعلىًملايريًً،جلدهتاضمانًانتاا ًهيئةًاعتمادًمؤسساتًالتللي ًاللالًروضمانً.2ً
ًمليةالكمًّ ًإىل ًاجللدة، ًضمان ًًايري ًالقتاًدةامللتمً القلعية ًلضمانًعلى ًاللاملية ًامللايري ًم  ًرواملتلافاة ئج

ًاجللدة.
3ً ًتطبياه. ًقاعدة ًروتلسي  ًاجلاملية ًالكفاءة ًامتحان ًتطلير ًعلى ًاجلاملاتًبتلديلًً.اللمل ًتال  روأن

للتخًيهادةتلليماتًمقحً  ًنتيجةًرجًروأنًتلضًَالبكاللايلسًحبيثًيصبحًامتحانًالكفاءةًاجلامليةًيرطاً 
 هذاًاالمتحانًعلىًكشفًعالماتًالطالب.

4ً ًاللال. ًمؤسساتًالتللي  ًاعتماد ًهليئة ًرواملساءلة ًآلياتًالرقابة ًجلدهتاًتالية ًجلدةًً،روضمان على
 .اعملياتًبرامجًمؤسساتًالتللي ًاللالًروخمرجاهت
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5ً ًروطينًياق. ًنظا  ًبإنشاء ًاالعتماد ًهيئة ًمللللماتًاجللدة  ًاملت؛ ًأنًلقً رومن خمرجاتًهذاًًمنيكلنً 
 :ًالقظا 
 ًًقداة ًرواالبتكااًيفًاألادن،ًيشتملًعلىًمااانة ًالبحثًروالتقمية ًتاريرًسقليًعنًحالة إصداا

ألغرا ًاملااانة.ًعد هااألادنًروأدائهًباجلهاتًالدروليةًاليتًميكنً مرجلياً   إطاااً 
 ًيلًر ًروتلزيله ًإصدااًتاريرًسقليًعنًأحلا ًالطلبةًيفًاجلاملاتًاألادنية  ًخصائصًالطلبة

ًرًولًتبلاً  ًالتاريرًرويرصدً.سبًمستلىًالتحصيلحبلجاملاتًروالكلياتًروالتخصصات، أبرزًًهذا
 مثلًاللقفًالطاليبًرواللملًالتطلعيًرواملسؤروليةًاجملتملية.ً،الظلاهرًاالجتماعيةًروالسللكيةًللطلبة

 .إصدااًتاريرًسقليًعنًتقافسيةًاجلاملاتًاألادنية 
 جييًاجلاملاتًاألادنيةًروعالقته ًبسل ًاللمل.ليًعنًأحلا ًخرًّإصدااًتاريرًسق 

 
 : سياسات إدارة الجودة الداخلية في الجامعة ثانياا 

للممااساتًاألكادمييةًرواإلداايةًاليتًًا ًللجلدةًالداخليةًيتضمنًميثاقاً إلزا ًاجلاملةًباعتمادًنظ.1ً
لكلًروحدةًتتسقًم ًملايريًضمانًاجللدة،ًروروجلدًآلياتًللمتابلةًروال تايي ًالذايتًالذيًجيرىًسقلياً 

بلًجهاتًحياديةًآللياتًعملهاًأكادمييةًروإداايةًيفًاجلاملة،ًروروجلدًآلياتًللتدقيقًاخلااجيًمنًقً 
 روجلدةًخمرجاهتا.

ً.صداًتااايرًسقليةًمتخصصةلليميةًيً إنشاءًنظا ًملللماتًاجللدةًيفًكلًمؤسسةًت.2ً
 زرويدهاًباملتخصصني.ًإعادةًهيكلةًمكاتبًضمانًاجللدةًروتً.3
 تطليرًملايريًلتايي ًأداءًأعضاءًاهليئاتًالتدايسية..4ً
ًاملاااناتًاملرجليةً).5ً روعادًاتفاقياتًلقالًاخلاراتًً،(ًلكلًجاملةBenchmarkingإجراء

ًاً رواليتًتلينًحتديدًعددًمنًاجلاملاتًاليتًتشكلًنااطً،بنيًاجلاملاتًاللطقيةًرواجلاملاتًاملرجلية
نًإذًميكنًحتديدًناطةًمرجليةًعلىًاملستلىًاللامليًجلاملةًيت ًاالستفادةًمًجًناجحة،مضيئةًرومناًذ

ً.خاراهتا
 


