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امللخص التنفيذي

هدفت االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية ( )2025-2016إلى تطوير
منظومة متكاملة واستراتيجية وشاملة وواضحة املعالم لتنمية املوارد البشرية ،تؤطر
عمل القطاعات املعنية بالتعليم ،وتنسجم مع مخرجات الرؤية االقتصادية للسنوات
ّ
تغطيها االستراتيجية .وعملت هذه االستراتيجية على رسم خريطة طريق
التي
أمام املعنيني ألولويات اإلصالح والتأهيل يف النظام التعليمي (بشقَّ يه العام واخلاص)
وبتفصيل كبير يف قطاع التعليم العالي.
واستهدفت االستراتيجية يف قطاع التعليم العالي عدد ًا من املوضوعات ،كان أبرزها:
احلاكمية ،وتعديل أسس القبول يف اجلامعات الرسمية ،وتنظيم استثناءات القبول
اجلامعي والبرنامج املوازي ،وذلك من خالل حتقيق األهداف االستراتيجية اخلمسة:
إتاحة الفرص (توفير فرص قبول عادلة للطلبة املؤهلني) ،واجلودة (رفع معايير
مخرجات األبحاث العلمية وجودتها ومستوى التدريس والتعلم) ،واملساءلة (حتفيز
حتمل مسؤولية أكبر يف حتقيق األهداف الوطنية) ،واالبتكار (متكني
اجلامعات على
ُّ

تبني أفضل املمارسات الدولية يف التدريس والتعلم) ،وأمناط التفكير (زيادة وعي اجلهات
املعنية بأهمية التعليم العالي).
وقد أشارت االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية يف مقدمة محور التعليم
العالي إلى وجود فجوات كبيرة ،منها :أسس القبول التي تعيق ضمان مدخالت مالئمة
للتعليم اجلامعي ،وتدني الدعم املادي للجامعات ،ووجود فجوة بني املخرجات اجلامعية
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وسوق العمل ،ومحدودية البحث العلمي وتنمية االبتكار .واقترحت االستراتيجية
العديد من األنشطة واحللول لتجسير هذه الفجوات ،وقد تناولها تقرير حالة البالد

لعام  2018بشيء من التفصيل والدقةّ .إل أن بعض هذه األنشطة واحللول لم تكن قادرة

يف واقع األمر على ّ
حل املشكلة التي ُوضعت من أجلها ،فعلى سبيل املثال :عملية تهيئة
بيئة جامعية مناسبة ومحفّ زة لإلبداع والتميز ،أغفلت متام ًا موضوع البحث العملي

واستمطار األفكار ،وتعزيز الطلبة املبدعني علمي ًا ،واهتمت اهتمام ًا سطحي ًا باالنتماء

وببعض جوانب اإلبداع األدبي.
املدة ( )2019-2016على تنفيذ االستراتيجية الوطنية
وعملت وزارة التعليم العالي يف ّ

لتنمية املوارد البشرية من خالل إعداد خطة استراتيجية خاصة بها لألعوام (-2019
املوحد وإقرار نظام السنة
 ،)2021وقد حققت عدد ًا من اإلجنازات يف مجاالت القبول
َّ
التحضيرية للطلبة والبدء بتطبيقها تطبيق ًا جزئي ًا ،وقد عملت الوزارة على زيادة
مقاعد املكرمة امللكية للفئات املستهدفة ،ونشطت يف مجال توجيه الطلبة نحو وظائف
املستقبل ،وعملت على إشراك القطاع اخلاص يف صندوق دعم الطالب يف اجلامعات
األردنية الرسمية ،وبدأت بتطبيق قرار مجلس التعليم العالي يف التخفيض التدريجي
للتخصصات الراكدة واملشبعة ،ومت استحداث مراكز تطوير قدرات ألعضاء هيئة
التدريس يف اجلامعات ،ومت وضع أنظمة وتعليمات خاصة بهذه املراكز ،وأصدرت الوزارة
نظام ممارسة العمل األكادميي ،ويجري حالي ًا وضع تعليمات لتنفيذ أحكام النظام.
كما ُأجنزت املرحلة الثانية من مشروع تطوير وحدات التطوير األكادميي يف اجلامعات،
فعملت الوزارة على توجيه هذه اجلامعات لتفعيل نظام املعلومات اإلدارية للتعليم
العالي ( ،)HE-MISوإنشاء قاعدة بيانات بحثية للجامعة .وتتم املتابعة مع اجلامعات
حتمل مسؤولية أكبر جتاه تقدمي
بهذا اخلصوص ،وبخصوص حتفيز اجلامعات على
ّ

مساهمات ملموسة يف حتقيق األهداف الوطنية االقتصادية واالجتماعية ،فقد صدر
نص على تخفيض
قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )17لسنة  ،2018والذي ّ
عدد األعضاء ّ
مجلسي التعليم العالي واألمناء إلى تسعة أعضاء ،كما صدر قانون
لكل من
َ

اجلامعات األردنية رقم ( )18لسنة  ،2018ومت فيه إقرار نظام مساءلة أداء القيادات
ورفع إلى مجلس الوزراء
األكادميية وتقييمها يف اجلامعات من مجلس التعليم العاليُ ،

الستكمال اإلجراءات التشريعية .كما متّ ت املوافقة من مجلس التعليم العالي على

املوحدة لتقييم رؤساء اجلامعات الرسمية
اعتماد معايير ومؤشرات لألداء والنماذج
ّ

 2017مبوجب القرار رقم ( ،)227ومت إقرار مشروع نظام تنظيم العالقة بني هيئة
ورفع املشروع إلى مجلس الوزراء
املالكني واجلامعة اخلاصة من مجلس التعليم العاليُ ،

الستكمال اإلجراءات التشريعية.
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وقد لوحظ أن الوزارة -بالشراكة مع اجلامعات والهيئات املضطلعة بشؤون التعليم العالي-
ما زالت تعمل على تنفيذ متطلبات حتقيق األهداف االستراتيجية الواردة يف خطتها
لألعوام (ّ ،)2021-2019إل أن الضرورة تقتضي العمل على تطوير إطار تقييم ومتابعة

املتضمنة بها ،ليتم بعد ذلك متابعة تنفيذ اإلجراءات وفق أسس
للخطة واملشاريع
َّ
علمية وعملية .كما عملت الوزارة على التوجه نحو حتقيق االستقالل املالي واإلداري
بد من
املنتجة ،فكان ال ّ
ملؤسسات التعليم العالي ،وذلك من خالل تبني فكرة اجلامعة ِ
تطوير املناهج الدراسية وأساليب التدريس مبا يتوافق مع متطلبات العصر الرقمي وثورة

املعلومات والتعليم للمستقبل ،وبناء الشراكات الفاعلة مع املجتمعات احمللية واملشغّ لني يف
إقرار األولويات والبرامج واخليارات ،وحتسني أساليب اتخاذ القرارات ،وتنمية اإلحساس
باملسؤولية ،وتخصيص املوارد املالية على النحو األفضل ،وتوفير أطر التقييم ملؤسسات
التعليم العالي ومتابعتها ومساءلتها وفق معايير أكادميية محددة للجودة ،وحتديث
التشريعات واالستراتيجيات النافذة يف اجلامعات ملواكبة املستجدات .كما أصدرت الوزارة
حددت الشروط الواجب توافرها يف
تعليمات مزاولة العمل األكادميي لسنة  2018التي ّ

َمن ميارس العمل األكادميي يف اجلامعات ،وأصدرت كذلك تعليمات دعم البحث العلمي

واالبتكار لسنة  ،2018والتي عزّ زت من دور أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات يف تأصيل
البحث العلمي والسعي إلى التجديد واإلبداع واالبتكارّ ،إل أنها لم تعالج موضوع الترقيات

األكادميية يف اجلامعات احلكومية واخلاصة.
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التقديم

َ
ُ
اللجنة الوطنية لتنمية
احلكومة يف  24آذار ،2015
استناد ًا إلى التوجيهات امللكية ،شكّ لت

املوارد البشرية التي عملت على بناء استراتيجية وطنية ( ،)2022-2016ووضعت
ُ
احلكومة عدد ًا من اخلطط اإلجرائية التنفيذية ،وإطار ًا عام ًا لتقييم ومتابعة كل محور
من محاور اخلطة.
وتهدف االستراتيجية الوطنية للموارد البشرية بحلول عام  2025إلى حتقيق رؤية
األردن وإميانه بضرورة حصول جميع األطفال على تعليم مبكر عالي اجلودة ،وحتقيق
جتارب تسهم يف تطويرهم واالرتقاء بجاهزيتهم لاللتحاق مبرحلة التعليم األساسي،
وبالتالي تأمينهم باحلياة الصحية والرفاهية يف املستقبل ،وضمان حصول جميع الطلبة
منصف ذي كفاءة وجودة عاليتني يشمل طلبة املرحلتني األساسية والثانوية،
على تعليم ْ

مبا يضمن احلصول على مخرجات تعليمية فاعلة ومتماشية مع متطلبات احلياة وسوق
العمل ،وحتقيق زيادة كبيرة يف أعداد الشباب والبالغني ممن ميتلكون املهارات الفنية
والتقنية املتوافقة مع احتياجات سوق العمل ،ومتكينهم من احلصول على وظائف مناسبة،
وفتح املجال أمامهم للدخول يف عالم ريادة األعمال ،واحلرص على إتاحة الفرصة العادلة
لهم يف االلتحاق بالتعليم العالي بكلف مناسبة وجودة عالية.

األهداف االسرتاتيجية للتعليم العايل ضمن خطة تنمية املوارد
البرشية (.)2025-2016
بناء على
 .1توفير فرص عادلة مبنية على أسس تتمتع باملساواة للطلبة املؤهلني كافةً ،
اجلدارات والقدرات.

 .2رفع مخرجات األبحاث العلمية وجودتها ومستوى التدريس والتعلم يف أنظمة التعليم
العالي مبا يتوافق ويتماشى مع أفضل األساليب واملعايير يف اجلامعات املتطورة.
حتمل مسؤولية أكبر جتاه تقدمي مساهمات ملموسة يف حتقيق
 .3حتفيز اجلامعات على ّ
األهداف الوطنية االقتصادية واالجتماعية.

 .4االبتكار للتمكّ ن من تبنّ ي أفضل املمارسات الدولية يف التدريس والتعلّم التي من شأنها
دعم حتقيق مستويات أفضل يف إتاحة فرص التعليم واجلودة.
 .5زيادة وعي اجلهات املعنية املستفيدة من أهمية التعليم العالي وما يعكسه من مكاسب
وطنية بهدف تعزيز مشاركتها يف عملية التعليم العالي.
وقد انعكست األهداف االستراتيجية على عدد من احملاور يف قطاع التعليم العالي ،أبرزها
احلاكمية ،وتعديل أسس القبول يف اجلامعات الرسمية ،وتنظيم استثناءات القبول
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َ
العمل على
اجلامعي والبرنامج املوازي .وبخصوص محور احلاكمية فقد تضمنت األهداف
تعديل قانوني اجلامعات األردنية والتعليم العالي والبحث العلمي ،على النحو التالي:
إعادة النظر يف تشكيل مجلس التعليم العالي ليضم يف عضويته  8أعضاء إضافة إلى
الرئيس ،وتخفيض عدد أعضاء مجلس األمناء من  13يف اجلامعات الرسمية و 15يف
اجلامعات اخلاصة إلى  9أعضاء مبن فيهم الرئيس -علم ًا أن هذه التعديالت على أعداد
أعضاء مجالس األمناء ال تعطي مؤشر ًا حقيقي ًا على جتويد أداء هذه املجالس ،-والتأكيد
على تفعيل دور مجلس األمناء ضمن الصالحيات األكادميية واملالية واإلدارية .إضافة إلى
أن يكون تعيني رئيس اجلامعة الرسمية وفق ًا لنظام يصدر لهذه الغاية ،ويحدد النظام

َ
آلية التعيني عن طريق جلنة استكشاف ،وجلنة اختيار ترفع تنسيبها بثالثة مرشحني

ملجلس التعليم العالي الذي ُينسب بأحدهم ملجلس الوزراء بحسب النقاط.
كما ُوضعت أنظمة من بينها نظام مزاولة ممارسة مهنة التعليم ،ونظام حتديد العالقة بني
مالكي اجلامعات اخلاصة وإداراتها األكادميية ،ونظام أداء القيادات األكادميية واإلدارية

يف مؤسسات التعليم العالي .وتتضمن هذه األنظمة مساءلة رؤساء اجلامعات والرقابة
على أدائهم.
وتضمن محور تعديل أسس القبول يف اجلامعات الرسمية ،ربط عملية التعليم بقدرة
ّ

الطالب ورغبته يف التخصص ،فال يكون امتحان شهادة الثانوية العامة هو املعيار الوحيد

للقبول يف اجلامعة ،إذ تأخذ اجلامعات دور ًا يف وضع معايير إضافية تضمن املواءمة بني
قدرة الطالب ورغبته يف التخصص الدراسي املالئم له ،وميكن تطبيق ذلك إما من خالل
امتحان الثانوية العامة إضافة إلى السنة التحضيرية ،أو امتحان الثانوية العامة إضافة
ويقره مجلس أمنائها.
إلى معيار تضعه كل جامعة
ّ
أما محور تنظيم استثناءات القبول اجلامعي ،فقد تضمن العمل على زيادة منح املكرمات
ألبناء القوات املسلحة واألمن العام واملخابرات العامة والدفاع املدني بنسبة %10
توجه النسبة املضافة البالغة %10
سنوي ًا ،لتصبح نسبة منح االستثناء  %30على أن ّ
إلى التعليم التقني .وكذلك إضافة زيادة منح املكرمات ألبناء العاملني يف وزارة التربية
توجه
والتعليم بنسبة  5باملئة سنوي ًا لتصبح نسبة منح االستثناء الكلية  ،%10على أن َّ

النسبة املضافة إلى االلتحاق بالتعليم التقني.

وبخصوص املدارس ذات الظروف اخلاصة (األقل حظ ًا) ،تضمنت االستراتيجية ضرورة
مدة ال تتجاوز  10سنوات ،لالرتقاء بأداء هذه املدارس إلى
تصحيح أوضاعها خالل ّ

املستوى املطلوب خالل السنوات السبع األولى ،ليتم بعدها معاجلة «الظروف اخلاصة»
نهائي ًا .كما تضمنت االستراتيجية العمل على إنشاء هيئة مستقلة خاصة باسم «هيئة
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تأهيل املدارس» ،تشمل يف كادرها تربويني واجتماعيني ومهندسني وإدارينيُ ،يعهد إليها
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واحلكام اإلداريني ودوائر الدولة تنفيذ البرنامج وفق

أسس موضوعية تتناول املعلم واملدرسة والبيئة املدرسية والبنية التحتية واملواصالت،
ويتم تدريجي ًا حذف املدارس ذات الظروف اخلاصة من االستثناءات قبل إمتام البرنامج.
وتضمنت االستراتيجية كذلك فصل «كشوفات أبناء البادية األردنية» أو ما ُدرج على
تتولى
تسميته «أبناء العشائر» متام ًا عن كشوفات املدارس ذات الظروف اخلاصة ،على أن ّ
جلنة خاصة متثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ومستشارية شؤون العشائر
وآخرين من ذوي العالقة ،وضع قواعد موضوعية ومهنية ومع َلنة لكشوفات أبناء البادية.

َ
الطلبة من
وبهذا يتم اختيار الطلبة من كشوفات أبناء البادية األردنية ليشمل ذلك

مدارس البوادي الشمالية والوسطى واجلنوبيةَ ،
وفق قواعد التنافس بينهم واستناد ًا إلى
تسلسل عالماتهم .كما يتم قبول الطلبة يف اجلامعات من خالل مجلس التعليم العالي،
ويتم شمول هذه املدارس يف برنامج تصحيح أوضاع املدارس ذات الظروف اخلاصة.
وبخصوص احملافظات واأللوية ،تضمنت االستراتيجية تخصيص مقاعد إضافية
لتخصصي الطب وطب األسنان يف السنة التحضيرية للمحافظات واأللوية أو ما يعادلها
ّ

ابتداء من العام الدراسي  ،2018/2017يف حني يلتزم الطلبة املستفيدون من القبول
بالعمل يف محافظاتهم وفق تعليمات توضع لهذه الغاية من وزارة التعليم العالي.
ابتداء
ويف ما يتصل باالستثناءات األخرى ،تضمنت االستراتيجية إعادة تنظيمها
ً
من كليات الطب وطب األسنان من العام الدراسي  ،2019 /2018على أن تتبع لها بقية
التخصصات املهنية الحق ًا ،إضافة إلى إعادة النظر يف استثناءات أبناء العاملني يف
اجلامعات الرسمية عام .2020

 .1اإلنجازات يف قطاع التعليم العايل

تعد االستراتيجية الوطنية للموارد البشرية ( )2025-2016مبثابة خريطة طريق
ّ
للقائمني على قطاع التعليم العالي بأهدافها اخلمسة :إتاحة الفرص (توفير فرص قبول
عادلة للطلبة املؤهلني) ،واجلودة (رفع معايير مخرجات األبحاث العلمية وجودتها
حتمل مسؤولية أكبر يف
ومستوى التدريس والتعلم) ،واملساءلة (حتفيز اجلامعات على
ُّ

حتقيق األهداف الوطنية) ،واالبتكار (متكني تبني أفضل املمارسات الدولية يف التدريس
والتعلم) ،وأمناط التفكير (زيادة وعي اجلهات املعنية بأهمية التعليم العالي).
وقد أشارت االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية يف مقدمة محور التعليم
العالي إلى وجود فجوات كبيرة ،منها :أسس القبول التي تعيق ضمان مدخالت مالئمة
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للتعليم اجلامعي ،وتدني الدعم املادي للجامعات ،ووجود فجوة بني املخرجات اجلامعية
وسوق العمل ،ومحدودية البحث العلمي وتنمية االبتكار .واقترحت االستراتيجية
العديد من األنشطة واحللول لتجسير هذه الفجوات ،وقد تناولها تقرير حالة البالد

لعام  2018بشيء من التفصيل والدقةّ .إل أن بعض هذه األنشطة واحللول لم تكن قادرة

يف واقع األمر على ّ
حل املشكلة التي ُوضعت من أجلها ،فعلى سبيل املثال :عملية تهيئة
بيئة جامعية مناسبة ومحفزة لإلبداع والتميز ،أغفلت متام ًا موضوع البحث العملي
واهتمت اهتمام ًا سطحي ًا باالنتماء
واستمطار األفكار ،وتعزيز الطلبة املبدعني علمي ًا،
ّ

وببعض جوانب اإلبداع األدبي.

وقد عملت وزارة التعليم العالي مع اجلامعات واملؤسسات والهيئات على البدء بتنفيذ
للمدة ()2025-2016
متطلبات اخلطة االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية
ّ
ً
متثيال شمولي ًا.
محاور العمل
وفق األهداف االستراتيجية اخلمسة احملددة لها والتي مثّ لت
َ
وعند مراجعة اخلطة االستراتيجية للوزارة لالعوام ( )2021-2019والوثائق التي
ُتظهر منجزات الوزارة يف املشاريع املطروحة يف اخلطة الوطنية لتنمية املوارد البشرية،
مت الوصول إلى التالي:

ً
أوال :نظام القبول املوحد وتوفير فرص املساواة بني الطلبة

الهدف هو إنشاء نظام موحد على أساس اجلدارة لاللتحاق باجلامعات ،وحتقيق املساواة

املنصفة وإلغاء
وتكافؤ الفرص من خالل تنظيم االستثناءات وإلغاء االمتيازات غير ْ

البرنامج املوازي .إذ مت يف هذا املجال اإلجنازات التالية:

 .1صدور قرار مجلس التعليم العالي باملوافقة على األسس العامة للسنة التحضيرية
بتاريخ .2018/1/25
لتخصص ّي الطب وطب األسنان على الطلبة
 .2البدء بتطبيق السنة التحضيرية
َ
املقبولني يف اجلامعة األردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا مع بداية العام الدراسي
 2018/2019وبزيادة  %20على الطاقة االستيعابية للتخصصني ،فتم قبول 635
طالب ًا من خالل وحدة تنسيق القبول املوحد على البرنامج العادي ،و 523طالب ًا على
البرنامج املوازي ،يف كلتا اجلامعتني.
 .3صدور قرار مجلس التعليم العالي رقم ( )2019/27املتضمن حساب السنة التحضيرية
ً
وتطبق عليها تعليمات منح درجة البكالوريوس ،وكذلك توجيه
سنة دراسية أولى
َّ

اجلامعات للبدء بإعادة تصميم اخلطط الدراسية للسنة األولى يف جميع البرامج
ً
سنة حتضيرية مبا
والتخصصات لدرجة البكالوريوس ،إذ ُتثّ ل فيها السنة األولى
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يضمن نتاجات تعليمية ذات جودة عالية ،على أن ُتطبق السنة التحضيرية بداية
مواد يف السنة التحضيرية
الفصل األول من العام الدراسي  ،2020/2019وإدراج
ّ
تتطلب تفوق ًا علمي ًا أساسي ًا وقدرات دراسية ،على أن يتم استخدام وسائل تدريس
متقدمة يتخللها عمليات تقييم ومتابعة دورية ،وتصميم امتحانات ُم َش ّددة قادرة

على تقييم استعداد الطلبة يف نهاية السنة التحضيرية لالنتقال إلى السنة الثانية.

تخصصي الطب وطب األسنان بالتعاون مع وزارة الصحة
 .4دراسة حاجات احملافظات من
ّ
واملجلس الطبي األردني وديوان اخلدمة املدنية.

 .5صدور قرار مجلس التعليم العالي بزيادة مقاعد املكرمات ألبناء القوات املسلحة واألمن
العام واملخابرات العامة والدفاع املدني بنسبة  %10على مدار خمس سنوات وبنسبة
توجه النسبة املضافة 10
 %2سنوي ًا ،لتصبح نسبة مقاعد االستثناء  %30على أن َّ
 %إلى التعليم التقني ،وتضمني ذلك يف سياسات القبول.

 .6دراسة تعليمات قبول أبناء البادية واملناطق األقل حظ ًا ،إذ مت فصل الفئتني (فئة
أبناء املناطق األقل حظ ًا ،وفئة أبناء البوادي :الوسطى والشمالية واجلنوبية)،
وتضمني ذلك يف سياسات القبول.
 .7الطلب من وزارة التربية والتعليم حصر حاجاتها من املعلمني املؤهلني يف التخصصات
التربوية وملدة عشر سنوات قادمة.
 .8إقرار معايير اجلودة يف برامج إعداد املعلمني التي تقدمها كليات التربية يف اجلامعات
األردنية ونتاجات التعلم لتلك البرامج.
 .9إقرار خطة تطوير كليات التربية.
ّإل أنه لوحظ يف هذا املجال أن السنة التحضيرية مت تطبيقها لسنة واحدة ،وال يوجد ما
املنجزات،
يشير إلى تعميمها واستمرار العمل بها ،وكذلك لم َتظهر النتائج املشار إليها يف
َ

تخصصي الطب العام وطب األسنان ،مع أن
وخاصة يف ما يتصل بحاجة احملافظات من
ّ
املخزون املتوافر لدى ديوان اخلدمة املدنية يشير إلى تضخم يف أعداد خريجي كليات

الطب سواء على املستوى احمللي أو على مستوى الدراسة خارج األردن ،والوزارة تقول إنها
قامت بإجراء دراسة حلاجات احملافظات من تخصصي الطب وطب األسنان بالتعاون
مع وزارة الصحة واملجلس الطبي األردني وديوان اخلدمة املدنية ،وسيتم إيجاد آلية
مناسبة بالتعاون مع الديوان إللزام الطلبة الذين ُقبلوا على مقاعد احملافظات للعمل يف
تعد مرحلة انتقالية ما بني مرحلة
محافظاتهم بعد التخرج .إذ إن السنة التحضيرية ّ

التعليم املدرسي والتعليم اجلامعي ،ودورها أنها تعمل حالة من التوافق النفسي لدى
تعودوا عليه يف حياتهم املدرسية وبني احلياة اجلامعية اجلديدة.
الطلبة بني ما ّ
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ويف مجال املدارس األقل حظ ًا ،لم يظهر ما يشير إلى تعاون وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي مع وزارة التربية والتعليم لضمان معاجلة ضعف األداء يف املدارس االبتدائية
واحلد من احلاجة لالستثناءات ،وما مت عم ُله هو إقرار تعليمات للمكرمة
والثانوية،
ّ

امللكية السامية ألبناء العشائر يف مدارس البادية األردنية واملدارس ذات الظروف

اخلاصة.
 .10توجيه الطلبة يف اختيار الوظائف املناسبة لهم من خالل إرشادهم ملسارات ما بعد
املرحلة الثانوية والتخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم ،وتخفيض
أعداد امللتحقني باجلامعات دون وعي تام باخليارات البديلة وبفرص العمل املستقبلية.
ومت يف هذا املجال ما يلي:
َ
بوابت ّي «اختر تخصصك» و«ادرس يف األردن» على املوقع
 .1إطالق بوابات خاصة :مثل

اإللكتروني لوزارة التعليم العالي ( ،)www.mohe.gov.joبهدف مساعدة طلبة

الثانوية العامة يف اختيار تخصصاتهم.
«جايني عندكم نوضح معلومتكم» إلرشاد طلبة الثانوية يف
 .2إطالق حملة حتت اسم
ّ
اختيار التخصصات التي تناسبهم.

 .3مخاطبة وزارة التربية والتعليم مبوجب الكتاب رقم س ت 4832/بتاريخ
 2018/4/30املتضمن توجيه الطالب وإرشادهم يف اختيار الوظائف املناسبة لهم.
ً
تغذية دورية وقبل مواسم
جار لتحديث البوابات وتغذيتها باملعلومات
 .4العمل ٍ
القبول يف اجلامعات ،إذ يتم حتديث املعلومات املتعلقة بالتخصصات من حيث
كونها راكدة أو مشبعة أو مطلوبة لسوق العمل.
 .5بلغ عدد زوار بوابة «اختر تخصصك» التي أنتجتها الوزارة  168ألف زائر حتى
وقت إعداد هذه املراجعة .وتهدف هذه البوابة إلى تعريف الطلبة بالتخصصات
املطلوبة لسوق العمل داخلي ًا وخارجي ًا ،ودعم توجه الطلبة نحو التخصصات
التقنية.
أي من املتطلبات األساسية،
وقد لوحظ يف هذا املجال أنه لم يتم العمل على حتقيق ّ

واملتمثلة يف :توفير اإلرشادات واملعلومات التي تتصل باملسار الوظيفي يف املدارس،

عاليي اجلودة ضمن مستويات
وربطها بفرص أوسع للتعليم والتدريب املهني والتقني َ

التعليم ما بعد الثانوي والعالي ،وتوفير بيانات دقيقة وتوزيعها حول فرص العمل

للتخصصات املختلفة يف كل جامعة من خالل «نظام جديد ملعلومات سوق العمل»
( )LMISخاص بالتعليم والتدريب املهني والتقني ،وتقدمي منح وغيرها من أشكال
الدعم املالي واحلوافز للملتحقني بالتخصصات التقنية واملهنية.
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وكذلك ،لم يتم تطوير بوابة القبول املوحد من خالل التخصصات اجلاذبة وربطها
بسوق العمل بالتنسيق مع القطاع اخلاص ،وتنظيم حمالت إعالنية وترويجية.
 .6توسيع قاعدة الدعم املالي للطلبة من خالل ضمان حصول جميع الطلبة املؤهلني
على الدعم املالي الذي يحتاجون إليه لاللتحاق بالتعليم العالي .ومت يف هذا
املجال حتقيق اآلتي:
· تشكيل جلنة لدراسة الواقع املالي واإلداري لصندوق دعم الطالب ،وقد أوصت اللجنة
مبا يلي:
 .1ضرورة تطوير برمجية حاسوبية متكاملة تغطي جميع املراحل املتصلة بعمل
الصندوق من مرحلة تقدمي طلب احلصول على قرض أو بعثة حتى نهاية مرحلة
التحصيل.
 .2رفع كفاءة آلية املطالبة بالقروض وحتصيلها.
 .3العمل على زيادة املوارد النقدية للصندوق من خالل مخاطبة كبار مؤسسات
القطاع اخلاص لدعم الصندوق ،إذ إن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الدخل اخلاضع
للضريبة لتلك املؤسسات.
 .4وضع أسس الستثمار أموال الصندوق ورفعها إلى مجلس الوزراء إلقرارها ،من خالل
تكوين نواة استثمارية للصندوق ووضع مبلغ مالي يتم استثماره بقرار من جلنة
إدارة الصندوق.
 .5وضع أسس لتحصيل القروض املمنوحة للطلبة واستردادها.
 .6العمل تدريجي ًا على إيقاف البعثات الكاملة واجلزئية وحصرها يف البعثات
التشجيعية ويف حدود ضيقة ،نظر ًا ألنها متثل استنزاف ًا ألموال الصندوق وال
تدعم استمراريته يف حتقيق أهدافه ،وتوسيع مظلة الطلبة املستفيدين من
القروض امليسرة جد ًا التي مينحها الصندوق.
املعتمدة ملرة واحدة.
 .7منح الطالب قرض ًا يغطي كلفة كامل الساعات الدراسية
َ
 تعديل نظام صندوق دعم الطالب يف اجلامعات األردنية الرسمية ،إذ مت إضافةممثلني عن القطاع اخلاص يف جلنة إدارة الصندوق ،ومت تعديل عدد من األسس
لتزداد فرصة الطلبة احملتاجني يف احلصول على الدعم.
 صدور النظام اجلديد لصندوق دعم الطالب رقم ( )114لسنة  2018يف اجلامعاتالرسمية ،إذ مت تعديل املادة ( )12من النظام ،بحيث يتاح للطالب تسديد قيمة

13

القرض الذي حصل عليه من الصندوق بعد سنتني من حصوله على املؤهل العلمي،
على أن يتم السداد خالل مدة ال تتجاوز  5سنوات بعد السنتني ،مما يوفر للطالب
 7سنوات لسداد القرض ،علم ًا أن النظام القدمي كان ينص على ضرورة السداد
مباشرة بعد تخرج الطالب .ووفق النظام اجلديد ،مت زيادة عدد املنح والقروض
املقدمة للملتحقني بالتخصصات التقنية واملهنية من خالل صندوق دعم الطالب،
إذ بلغ مجموعها  6871منحة وقرض ًا لدرجتي البكالوريوس والدبلوم.
ّإل أنه لم يتم يف هذا املجال توسيع نطاق خدمات الصندوق ليصبح مؤسسة مالية
متكاملة لدعم الطلبة ،ترتبط بصورة وثيقة مع القطاع البنكي ،وتقوم بدراسة
التحديات التي واجهتها اجلهود السابقة يف هذا املضمار واستكشاف جتارب
ناجحة يف دول مشابهة ملنح قروض حكومية للطلبة ،بحيث تكون خلف ًا لصندوق
دعم الطالب ولكن على نطاق أوسع .ولم يظهر إلى اآلن ما يشير إلى العمل مع
البنوك ومؤسسات التعليم العالي لتأسيس مؤسسة التمويل اجلديدة واإلدارة لها.
ولم تقُ م الوزارة مبراجعة آليات املنح احلالية واملكرمات والتأكد من تطبيق خطة

استراتيجية لتوجيه الدعم للطلبة األكثر حاجة.

ثانياً :الجودة

 .1رفع معايير مخرجات األبحاث العلمية وجودتها ومستوى التدريس والتعلّم يف
أنظمة التعليم العالي ،مبا يتوافق ويتماشى مع أفضل األساليب واملعايير يف اجلامعات
املتطورة .وكما يلي:
والتقيد مبعايير نظام
وطب أسنان وهندسة ...إلخ،
طب
ُّ
ّ
اعتماد جميع البرامج املهنية من ّ

اجلودة من خالل رفع مستوى اجلودة يف جميع مؤسسات التعليم العالي ،وضمان توافق
برامجها األكادميية واملهنية مع مستويات اجلودة العاملية ،واعتمادها دولي ًا واستقطاب
املزيد من الطلبة األجانب ،وقد مت العمل يف هذا اجلانب على مخاطبة هيئة اعتماد
مؤسسات التعليم العالي مبوجب الكتاب رقم س ت ،12124/بتاريخ  ،2018/10/9لوضع
وطب أسنان وهندسة ...إلخ ،والتقيد مبعايير
طب
ّ
معايير العتماد البرامج املهنية من ّ

اجلودة .وستتم املتابعة مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لوضع معايير اعتماد

البرامج املهنية وتطبيقها.
ّإل أنه لم ُيالحظ يف هذا املجال ما يشير إلى العمل على رفع كفاءة كوادر هيئة اعتماد

مؤسسات التعليم العالي ( ،)HEACوتعزيز صالحياتهم بهدف رفع مستوى معايير اعتماد
البرامج التعليمية الوطنية مبا يتجاوز متطلبات التراخيص ،ومتكني ضمان مستوى جودة
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عال يف جميع مراحل التعليم العالي ،ومراجعة معايير ضمان اجلودة للهيئة ،ووضع جدول
ٍ
زمني عملي للجامعات لتلبية تلك املعايير التي يجب أن تتضمن معايير جودة التدريس،
إذ إن ما مت حتى وقت إعداد هذه املراجعة هو إرسال كتاب رسمي كما ورد يف املنجزات
السابقة .ويف املجال نفسه ،لم يظهر يف توجهات الوزارة وخططها العمل على إعادة تقييم
برامج اجلامعات كافة وتخصصاتها (تقييم ًا داخلي ًا وخارجي ًا) ،وحتديد التخصصات
الواجب اعتمادها وأنظمة االعتماد التي يجب تطبيقها ،ولم تعمل الوزارة على تطوير
األنظمة واإلعداد لها لتلزم اجلامعات من خاللها باحلصول على اعتماد محلي واعتماد
الطب
دولي للتخصصات التي يخضع خريجوها ألنظمة إضافية ولوائح قبل مزاولة مهنة
ّ
والهندسة والصيدلة ...إلخ.
 .2مراجعة البرامج والتخصصات املطروحة يف اجلامعات الرسمية من خالل إلغاء
التخصصات املشبعة ذات الطلب احملدود يف سوق العمل ،مبا سيتيح املجال للجامعات
لطرح تخصصات يف مجاالت ذات أهمية لالقتصاد الوطني ومطلوبة لسوق العمل.
وقد مت يف هذا املجال حتقيق اآلتي:
 سيتم تطبيق قرار مجلس التعليم العالي بالتخفيض التدريجي للتخصصاتالراكدة واملشبعة ،وستصل النسبة إلى  %40يف الفصل الصيفي .2020/2019
 ُحصرت التخصصات الراكدة واملشبعة بالتعاون مع ديوان اخلدمة املدنية.املع ّدة إلرشاد الطلبة،
 ُح ِّدثت بوابات القبول املوحد والنوافذ اإللكترونية َومساعدتهم يف اختيار تخصصاتهم ،مثل نافذة «اختر تخصصك».

 ُطلب من اجلامعات عند استحداث تخصصات جديدة ،إجراء دراسة عن حاجاتالسوق بالتنسيق مع القطاع اخلاص والنقابات املهنية.
 متت مخاطبة هيئة االعتماد بتاريخ  2018/12/23باإلجراءات التي يجب اتباعهاالستحداث تخصصات جديدة ،ومن ضمنها دراسة سوق الستحداث التخصصات.
 قام مجلس التعليم العالي مبخاطبة اجلامعات مبوجب الكتاب رقم ق م،11091/بتاريخ  2017/10/2ملراجعة محتوى أوصاف املواد األكادميية يف التخصصات
املختلفة.
 قامت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بإعداد تقييم لبرامجالصيدلة ،والعلوم التربوية ،وتكنولوجيا املعلومات ( ،)ITوالتمريض .وخوطبت
اجلامعات من خالل الهيئة ومت إرسال التقييم لتلك البرامج.
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 قررت جلنة إدارة صندوق دعم الطالب يف اجلامعات األردنية الرسمية (القرار رقم 2016/8بتاريخ  )2016/9/29املوافقة على تغطية ما نسبته  %50من رسوم
برنامج الدبلوم الفني جلميع امللتحقني به يف اجلامعات األردنية.
اتخذ مجلس التعليم العالي يف جلسته احلادية عشرة بتاريخ ،2019/5/16

-

قرار ًا تضمن ما يلي:

 .1يجب ّأل يتجاوز عدد الطلبة األردنيني املرشحني للقبول من خالل وحدة تنسيق
القبول املوحد يف اجلامعات الرسمية ما نسبته  %50من أعداد الطلبة األردنيني
اخلريجني يف جميع التخصصات الراكدة واملشبعة التي ال يوجد فيها جتاوز على
الطاقة االستيعابية.
 .2يجب ّأل يتجاوز عدد الطلبة األردنيني املرشحني للقبول من خالل وحدة تنسيق
القبول املوحد يف اجلامعات الرسمية بالتخصصات الراكدة أو املشبعة للعام الدراسي
 2020/2019ما يعادل:
 .1نسبة  %25من عدد الطلبة األردنيني اخلريجني يف التخصص املعني ،وذلك إذا
كانت نسبة التجاوز على الطاقة االستيعابية تزيد على ما نسبته .%100
 .2نسبة  %35من عدد الطلبة األردنيني اخلريجني يف التخصص املعني ،وذلك إذا
كانت نسبة التجاوز على الطاقة االستيعابية تتراوح ما بني  %50و.%100
 .3نسبة  %45من عدد الطلبة األردنيني اخلريجني يف التخصص املعني ،وذلك إذا
كانت نسبة التجاوز على الطاقة االستيعابية تقل عن .%50
 .4تكون النسب املسموح إضافتها على أعداد املقبولني يف اجلامعات الرسمية (البرنامج
املوازي ...إلخ) الواردة يف السياسة العامة لقبول الطلبة يف اجلامعات األردنية ملرحلة
بناء على أعداد الطلبة املقبولني بعد
البكالوريوس للعام اجلامعي ً ،2020/2019
إجراء عملية التخفيض الواردة يف البندين أعاله.

ويف هذا املجال لم تقم الوزارة بوقف متويل التخصصات غير املالئمة وذات املخرجات
متدنية املستوى ،وحتديد التخصصات التي تطرحها كل جامعة بحسب قدراتها ،وحتفيز
اجلامعات على تطوير التخصصات التي تسهم يف تنفيذ خطط التنمية واستخدام نظم
املعلومات اإلدارية ( )LMISالتخاذ القرارات وفق ًا لألولويات ،وإمنا عملت على إقرار أسس
الدعم احلكومي لعام  2019التي تتطلب رفع جودة التعليم ونوعيته ،وحتسني موقع
اجلامعة على التصنيفات العاملية ،واستقطاب الطلبة الوافدين ،وتعزيز البحث العلمي،
وإيجاد موارد بديلة من خالل االستثمار األمثل .كما مت تخصيص ما نسبته  %10من
إجمالي الدعم احلكومي للجامعات الرسمية لعام  ،2019وربط الدعم بأداء اجلامعات يف
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تنفيذ أهدافها االستراتيجية واملمارسات اإلدارية الفُ ضلى.
 .3رفع كفاءة الكوادر التدريسية يف اجلامعات والكليات من خالل حتسني الكفاءة
التدريسية ألعضاء هيئة التدريس ومساعدي التدريس ،من خالل تنمية مهاراتهم
التدريسية وتقدمي حوافز للمتميزين ،واالستثمار األمثل للوقت .ومت يف هذا املجال
حتقيق اآلتي:
 استحداث مراكز تطوير قدرات ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات ،ووضع أنظمةوتعليمات خاصة بهذه املراكز التي تهدف إلى تطوير أساليب التدريس اجلامعي
وطرقها والعمل على حتسينها ،وترسيخ مفهوم اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي،
والتأكيد على أخالقيات العمل األكادميي ،ومتابعة التقييم الدوري ألعضاء الهيئة
التدريسية؛ بهدف التأكيد على نقاط القوة وحتسني نقاط الضعف وتداركها.
 وضع آلية لنظام مزاولة مهنة التدريس يف اجلامعات والكليات اجلامعية. مخاطبة اجلامعات لتأهيل أعضاء هيئة التدريس على أساليب التعليم املفتوح،املواد وفق أسلوب التعليم املفتوح.
وحوسبة عدد من
ّ
 توجيه اجلامعات من خالل مجلس التعليم العالي ملنح املكافآت للمدرسني املتميزينواملشاركني باستمرار يف دورات تطوير أعضاء الهيئة التدريسية ،وتقدمي احلوافز
كرمون من خاللها على املستوى الوطني ،واعتماد
لهم من خالل إقامة فعاليات ُي ّ

آليات لتثبيت املتميزين يف التدريس .ويتم املتابعة مع اجلامعات بهذا اخلصوص.
َّ
املتوقع أن ينعكس ذلك على األداء وعلى حتسني مخرجات التعليم عموم ًا.
ومن
 توجيه اجلامعات من خالل مجلس التعليم العالي لوضع التعليمات الالزمة لتحفيزأعضاء هيئة التدريس إلجراء البحوث املطلوبة أثناء إجازة التفرغ العلمي .ويتم
املتابعة مع اجلامعات بهذا اخلصوص.
 توجيه اجلامعات من خالل مجلس التعليم العالي لتخفيض األعباء اإلدارية عنأعضاء الهيئة التدريسية من خالل تبسيط العمليات وتقليل عمل اللجان .ويتم
املتابعة مع اجلامعات بهذا اخلصوص.
 إصدار نظام ممارسة العمل األكادميي ،ويجري حالي ًا وضع تعليمات لتنفيذ أحكامالنظام .كما مت إجناز املرحلة الثانية من مشروع تطوير وحدات التطوير األكادميي
يف اجلامعات األردنية.
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ويف هذا الصدد عقدت الوزارة ثالث ورش عمل بالتعاون مع املجلس الثقايف البريطاني،
هي:
« .1استراتيجيات التعليم العالي التطبيقية يف القرن الواحد والعشرين» ،يف جامعة
املدة .2018/10/9-8
اإلسراء ،خالل ّ
« .2متابعة التخطيط وخدمات تقييم البحث العلمي واالبتكار» ،يف جامعة عمان
املدة .2018/19/12-18
العربية ،خالل ّ
« .3التدريب القيادي التطبيقي ملديري مراكز التطوير وضبط اجلودة يف اجلامعات
املدة .2019/2/14-13
األردنية» ،يف جامعة الزيتونة ،خالل ّ
كما أقامت الوزارة ندوة بالتعاون مع املجلس الثقايف البريطاني ندوة بعنوان «حوار
السياسة البريطانية األردنية للتميز يف التعليم العالي» ،قدم خاللها مجموعة من
اخلبراء واملتحدثني من اململكة املتحدة جلسات تعريفية بهدف االستفادة من التجربة
البريطانية يف إصالح قطاع التعليم العالي وتطويره ،وحتديد ًا الورقة البيضاء والورقة
اخلضراء يف التعليم العالي البريطاني ،وتقرير «السير سينزبوري» حول التعليم التقني.
ّ
بعده
ووقعت الوزارة واملجلس الثقايف البريطاني اتفاقية إلطالق برنامج ربط الباحثني ِّ

جزء ًا من صندوق منح نيوتن – خالدي يف األردن ،والذي يتيح الفرصة للباحثني املبتدئني
يف األردن للتشبيك مع باحثني يف اململكة املتحدة ،يف سبيل بناء قدرات الباحثني يف بداية

حياتهم املهنية ،وإنشاء روابط بحثية جديدة وتعزيز روابط البحث املوجودة .وفازت 4
طلبات لباحثني من اجلامعات األردنية بدعم من الصندوق خالل عام .2019
َ
املشكلة إلعداد دراسة حول االستثمار األمثل للموارد ورفع كفاءة
 أنهت اللجنةاملوظفني العاملني يف اجلامعات األردنية الرسمية أعمالها ،ورفعت تقريرها إلى
مجلس التعليم العالي الذي سيقوم مبخاطبة دولة رئيس الوزراء مبا جاء يف
التقرير من توصيات ،ومن ثم تعميمها على اجلامعات الرسمية املعنية.
ّإل أنه لم ُيالحظ استثمار مراكز التعليم اإللكتروني اجلديدة لتزويد أعضاء الهيئة
التدريسية بفرص لتنمية مهارات جديدة مرتبطة بآخر التطورات التكنولوجية يف

املواد اإللكترونية الصغيرة اخلاصة ()SPOCs
األساليب التربوية والتدريس من خالل
ّ
وغيرها من األساليب ،ولم يظهر إلى حيز الوجود نظام منح املكافآت للمدرسني املتميزين

واملشاركني باستمرار يف دورات تطوير أعضاء الهيئة التدريسية ،وتقدمي احلوافز لهم
يكرمون من خاللها على املستوى الوطني ،واعتماد آليات
عن طريق إقامة فعاليات َّ
لتثبيت املتميزين يف التدريس .ولم تعمل الوزارة على حتفيز أعضاء الهيئة التدريسية
على إجراء أبحاث مرتبطة باألولويات الوطنية خالل إجازات التفرغ العلمي ،ولم ُتشر
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العمليات اإلدارية إلى تخفيض األعباء اإلدارية عن أعضاء الهيئة التدريسية من
خالل تبسيط العمليات وتقليل عمل اللجان ،وإمنا انحصر عمل الوزارة يف توجيه الكتب
أي مؤشرات حقيقية لقياس مدى فعالية هذه املراكز.
الرسمية للجامعات ،وال يوجد ّ
 .4قياس التقارير ومراقبتها وإعدادها حول جودة التدريس ومخرجات األبحاث العلمية
من خالل رفع ثقة الطلبة وأصحاب العمل واملجتمع بكفاءة أعضاء هيئة التدريس
ومخرجات التعليم يف اجلامعات .ومت يف هذا املجال حتقيق اآلتي:
 توجيه اجلامعات لتفعيل نظام املعلومات اإلدارية للتعليم العالي (،)HE-MISوإنشاء قاعدة بيانات بحثية للجامعة .ويتم املتابعة مع اجلامعات بهذا اخلصوص.
 تشكيل جلنة مشتركة بني الوزارة وهيئة االعتماد لتحديد مجموعة من معاييرجودة التدريس تشتمل على البيئة التعليمية وجتارب الطلبة ومخرجات
اخلريجني ،ووجوب اختيار املعايير من منهجيات دولية ،مثل إطار تقييم مخرجات
التعليم العالي اخلاص مبنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (،)OECD AHELO
ونظام التصنيف املتعدد لالحتاد األوروبي ( ،)EU-Umإلتاحة الفرصة إلجراء
مقارنات معيارية دولية.
 مخاطبة اجلامعات من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي إلدراج معايير جودةالتعليم يف معايير ضمان اجلودة (هيئة االعتماد) ،وإصدار تقرير سنوي حول
جودة التعليم.
 توجيه اجلامعات من خالل مجلس التعليم العالي لتفعيل نظام املعلومات اإلداريةللتعليم العالي ( ،)HE-MISوإنشاء قاعدة بيانات بحثية للجامعة.
ومتيز هذا اجلانب بتحقيق إجراءات األهداف الفرعية الواردة يف اخلطة الوطنية لتنمية
املوارد البشرية (.)2025-2016
 .5تهيئة بيئة جامعية مناسبة ومحفزة لإلبداع والتميز ،يتوفر فيها اإلحساس
بالطمأنينة والعدالة واملسؤولية واالنتماء الوطني من جهة ،ويسود فيها احلوار
الهادف وقبول الرأي اآلخر من جهة أخرى .ومت يف هذا املجال حتقيق اآلتي:
 مخاطبة اجلامعات مبوجب الكتاب رقم  447/1/10بتاريخ  ،15/1/2017والكتابرقم  448/1/10بتاريخ  ،15/1/2017لتكثيف األنشطة الطالبية الالمنهجية
وتعزيز املسؤولية املجتمعية لدى الطلبة.
مواد دراسية من شأنها تعزيز االنتماء
 تعديل خطة مادة التربية الوطنية وتضمنيّ
والقيم الوطنية خالل السنة الدراسية األولى.
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 توجيه اجلامعات من خالل مجلس التعليم العالي مبوجب الكتاب رقم س ت 3786/والكتاب رقم س ت  3787/بتاريخ  ،2018/3/29للبدء ببرامج خاصة تعزز
املسؤولية املجتمعية لدى الطلبة .ويتم املتابعة مع اجلامعات بهذا اخلصوص.
 إعداد اخلطة التنفيذية ملواجهة ظاهرة العنف وتعميمها على اجلامعات األردنية.ومت تعميم اخلطة على اجلامعات مبوجب الكتاب رقم  2485/10والكتاب رقم
 2484/10بتاريخ  .2017/2/27كما مت مخاطبة رئيس الوزراء مبراحل تنفيذ
اخلطة من خالل اجلامعات مبوجب الكتاب رقم  4135/10بتاريخ .2017/4/11
• مت توجيه اجلامعات من خالل مجلس التعليم العالي لتعزيز الشراكة مع القطاع
اخلاص من خالل مكاتب التوظيف يف اجلامعات ،وتفعيل دور عمادات شؤون الطلبة
لتكثيف البرامج واألنشطة التي تسهم يف رفع مستوى الوعي لدى الطلبة وتقدم
لهم اإلرشاد األكادميي والنفسي.
• مت مخاطبة اجلامعات من خالل مجلس التعليم العالي لتوجيه عمادات شؤون
الطلبة لوضع برامج بهدف إشراك مجالس الطلبة يف عملية صنع القرار واملتابعة
مع اجلامعات بهذا اخلصوص.
ّإل أن ما مت من إجراءات يف هذا املجال لم يخرج عن طور التوجيه للجامعات لتنفيذ
إجراءات األهداف الفرعية الواردة يف اخلطة الوطنية لتنمية املوارد البشرية (-2016
 ،)2025ولم يظهر ما يشير إلى إشراك مجالس الطلبة يف عملية صنع القرارات الطالبية
بإقامة حوارات معهم وتأسيس عالقة تعاونية بينهم ،كأن تخصص إدارة اجلامعة يوم ًا
يف كل شهر ملقابلة أعضاء احتاد الطلبة لالستماع إلى طلباتهم ومشاكلهم .ولم تعمل
الوزارة ومجلس التعليم العالي على التنسيق مع اجلامعات لتأهيل العاملني يف عمادة
شؤون الطلبة والدوائر ذات االتصال املباشر بالطلبة ،للتعامل مع قضاياهم وهمومهم
األخوي واالحترام املتبادل ،واالمتناع عن تغذية اخلالفات يف ما بينهم ،وإن
بروح التعاون
ّ

دعت احلاجة دعوة األهالي للمشاركة يف ّ
حل مشاكلهم .وكذلك لم يتم عقد دورات تأهيل
لألمن اجلامعي لزيادة قدرتهم على التعامل والتصرف مع الطلبة بصورة مناسبة.

ثالثاً :املساءلة

حتمل مسؤولية أكبر جتاه تقدمي مساهمات ملموسة يف
الهدف هو حتفيز اجلامعات على
ّ

حتقيق األهداف الوطنية االقتصادية واالجتماعية من خالل:

 تعزيز احلاكمية يف التعليم من خالل تفعيل املساءلة وضمان اجلودة عن طريق إعادةتوجيه مجلس التعليم العالي نحو اختصاصاته املتصلة بالسياسات ،وإبعاده عن
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الشؤون املؤسسية واإلجرائية ،وتعزيز هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ،ومنح

اجلامعات قدر ًا أكبر من االستقاللية .وقد مت يف هذا املجال حتقيق اآلتي:
 .1صدور قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )17لسنة .2018
 .2صدور قانون اجلامعات األردنية رقم ( )18لسنة .2018

 .3إقرار نظام مساءلة أداء القيادات األكادميية وتقييمها يف اجلامعات من مجلس
التعليم العالي .وقد ُرفع النظام إلى مجلس الوزراء الستكمال اإلجراءات
التشريعية.
موحدة
 .4وافق مجلس التعليم العالي على اعتماد معايير ومؤشرات األداء ،ومناذج
ّ
لتقييم رؤساء اجلامعات الرسمية مبوجب القرار رقم ( )227لسنة  /2017وزارة
التعليم العالي.
 .5مت إقرار مشروع نظام تنظيم العالقة بني هيئة املالكني واجلامعة اخلاصة من
مجلس التعليم العالي ،وقد ُرفع املشروع إلى مجلس الوزراء الستكمال اإلجراءات
التشريعية.

 قرر مجلس التعليم العالي تخصيص ما نسبته  %5من الدعم احلكومي املخصصابتداء من عام  2018ولغاية عام  ،2021على أن يتم زيادة هذه
للجامعات الرسمية
ً
النسبة سنوي ًا وبطريقة تصاعدية لتصل إلى ما نسبته  ،%20وذلك لتحقيق الهدف
االستراتيجي الذي ينص على حتفيز اجلامعات على حتمل مسؤولية أكبر جتاه
تقدمي مساهمات ملموسة يف حتقيق األهداف الوطنية االقتصادية واالجتماعية،
ليصار إلى تضمينها يف أسس توزيع الدعم احلكومي لعام  ،2018وفق املؤشرات التي
ُ

أقرها املجلس.

 صدرت اإلرادة امللكية السامية باملوافقة على أربعة أنظمة ،وقد ُنشرت يف اجلريدةالرسمية .وهي:
 .1مشروع نظام ممارسة العمل األكادميي يف اجلامعات والكليات اجلامعية.
 .2نظام صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار.
 .3نظام شؤون الطلبة الوافدين.
 .4نظام صندوق دعم الطالب يف اجلامعات الرسمية.
ّإل أن مجلس التعليم العالي لم يقم يف هذا املجال بنشر تقرير التقييم السنوي حول
التقدم الذي يحققه قطاع التعليم العالي جتاه األهداف واإلصالحات التي وضعتها
ّ
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استراتيجية تنمية املوارد البشرية ،وال يوجد ما يشير إلى البدء بتكليف مجلس التعليم
العالي بتفعيل اللجنة املشتركة بني وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث
العلمي لتسهيل عملية انتقال الطلبة من مرحلة التعليم الثانوي إلى مرحلة التعليم
اجلامعي.
ولم يعمل مجلس التعليم العالي على تعزيز سلطة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
وحتقيق ضمان موارد كافية وموازنة مستقلة لتمكني الهيئة من تطبيق معايير اجلودة
واألنشطة اإلبداعية.
وعلى مستوى اجلامعات ،لم يتم العمل حتى تاريخ إعداد هذه املراجعة على تفويض
الصالحيات واملسؤوليات ذات العالقة بفرص التعليم واجلودة واالستجابة ألولويات
اجلامعة االستراتيجية ،وتفويض الصالحيات واملسؤوليات للمكلفني بتطوير املناهج
وإدارة شؤون التوظيف واملوازنة وتعيني مجالس اجلامعات ورؤسائها وفق ًا ألطر مساءلة
جديدة ،وال يوجد ما يشير إلى إبرام اتفاقيات خاصة لتقييم األداء بني هيئة اعتماد
ُ
اجلامعات خططها لقبول الطلبة
مؤسسات التعليم العالي واجلامعات تقدم مبوجبها
وملعايير اجلودة وفق السياسات الوطنية.
• وضع نظام خاص لعملية تعيني رؤساء اجلامعات من خالل ضمان مستوى اجلودة ضمن
قيادات التعليم العالي من خالل التشدد يف عملية اختيار رؤساء اجلامعات وتعيينهم.
وقد مت العمل على اآلتي:
 اتباع آلية جديدة لتعيني رؤساء اجلامعات عن طريق جلنة استكشاف وجلنة اختيارُتشكَّ الن من خالل مجلس أمناء اجلامعة ،وترفع جلنة االختيار تنسيبها إلى مجلس
نسب بأحدهم إلى مجلس الوزراء .وقد أعدت الوزارة مشروع
التعليم العالي الذي ُي ّ

نظام لهذه الغاية ،ومت رفعه إلى مجلس الوزراء الستكمال اإلجراءات التشريعية.

• تعزيز حوافز اإلدارة الفعالة للموارد من خالل ربط جزء من التمويل احلكومي بأداء
اجلامعات وفق ًا ألهداف االستراتيجية واملمارسات اإلدارية األفضل .وقد مت العمل
على اآلتي:
 إقرار أسس توزيع الدعم احلكومي ومعاييره على اجلامعات لعام .2018 تخصيص ما نسبته  %10من إجمالي الدعم احلكومي للجامعات الرسمية لعام ،2019وربط الدعم بأداء اجلامعات يف تنفيذ أهدافها االستراتيجية واملمارسات
اإلدارية الفُ ضلى.

 أنهت اللجنة املشكَّ لة إلعداد دراسة حول االستثمار األمثل للموارد ورفع كفاءةاملوظفني العاملني يف اجلامعات األردنية الرسمية أعمالها ،ورفعت تقريرها إلى

22

تقرير حالة البالد لعام  :2019التعليم العايل

مجلس التعليم العالي الذي بدوره سيخاطب رئيس الوزراء مبا جاء يف التقرير من
توصيات ،ومن ثم تعميمها على اجلامعات الرسمية املعنية.
 إعداد دراسة مقارنة للحسابات اخلتامية للجامعات الرسمية لألعوام (-2015 ،)2017تضمنت توصيات ملجلس التعليم العالي ملعاجلة األوضاع املالية احلرجة
لعدد من اجلامعات الرسمية ،وتعزيز مركزها املالي.
 استكملت اللجنة املشكَّ لة لدراسة الوضع املالي الصعب للجامعات الثالث (آل البيت،واحلسني بن طالل ،والطفيلة التقنية) إعداد التقرير األولي جلامعتي الطفيلة
التقنية واحلسني بن طالل ،ومن املتوقع إنهاء اجلزء املتصل بجامعة آل البيت
قريب ًا.
ّإل أنه لم يظهر يف هذا اجلانب ما يشير إلى تشجيع اجلامعات على إعادة توجيه املوارد
نحو التدريس والبحث والطلبة ،وتكليف هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للقيام
بإعداد دراسة مستقلة ونشرها حول تخصيص املوارد وكفاءة املوظفني يف اجلامعات،
كما ال يوجد مؤشرات على مدى إفادة الوزارة من نتائج تقرير حالة البالد لعام 2018
واخلاصة بقطاع التعليم العالي.

رابعاً :االبتكار

الهدف هو إنشاء صندوق لالبتكار والتطوير يف التعليم العالي لتمويل املشاريع التجريبية

لتشجيع تقدمي ممارسات مبتكرة وتبنّ يها ،واالستفادة من الشراكات بني القطاعني العام
واخلاص .وقد مت العمل على حتقيق اآلتي:
 صدور نظام صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار رقم ( )107لسنة .2018 أصبح صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار مبوجب قانون التعليم العالي والبحثالعلمي رقم ( )17لسنة  2018حتت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،وقد
مت وضعه على الهيكل التنظيمي للوزارة.
 ُطلب من اجلامعات تقدمي مشاريع تتوافق مع األهداف والسياسات الوطنية ،وخاصةيف ما يتصل بالتعليم اإللكتروني والشراكات بني القطاعني العام واخلاص.
 أمتتة تس ُّلم الطلبات األولية للمشاريع االبتكارية والريادية وتقييمها ،وتس ُّلم الطلباتالتفصيلية للمشاريع التي مت ترشيحها إلكتروني ًا.
 القيام بزيارات ميدانية للجامعات اخلاصة واحلكومية ،وذلك للتعريف بدور قسماالبتكار والريادة وآلية التقدم مبشاريع ابتكارية وريادية ،وبطلبات إيداع براءات
االختراع ،بهدف نيل الدعم من الصندوق.
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 ُعقدت ورشتان يف مجال االبتكار ،حضرها  18خبير ًا يف مجال االبتكار من أجل الوقوفعلى واقع االبتكار يف األردن ،وإشراك جميع اجلهات يف اململكة يف وضع آلية للنهوض

وتفعيل البرامج االبتكارية.
 احلضور يف ورش العمل كافة ويف والدورات ذات العالقة واملشاركة فيها. تقدمي مبادرة املنصة الوطنية لتطوير االبتكار يف مجال األعمال «نبض» ،والتي تهدفأساس ًا إلى نشر ثقافة االبتكار والريادة يف األردن ،ومساعدة املبتكرين والرياديني على
املقيمني واملستثمرين وجهات الدعم بطريقة
تقدمي أفكار مشاريعهم ،وعرضها على
ّ

مالئمة وبهدف ضمان جناح مخرجاتها.

 إنشاء شراكة بني الوزارة واملركز الثقايف البريطاني لتنفيذ برنامج راوبط الباحثنيومنَ ح سفر بحثية للباحثني
الشباب ،والذي يوفر فرص ًا بطريقة ورش عمل دولية ِ
الشباب ضمن متويل صندوق نيوتن  -خالدي.

 ضمن مشروع قانون ضريبة الدخلُ ،خصص  %1من أرباح الشركات للبحث العلمي. اختيار اجلامعة األردنية من خالل جلنة مختصة لتكون نواة للتطبيق.• تطوير البنية التحتية واألجهزة التكنولوجية يف مؤسسات التعليم العالي،
وترويج استخدام املصادر التعليمية مفتوحة املصدر من خالل تطوير استراتيجية
وطنية وتفعيلها حتى عام  ،2025تهدف إلى تطوير البنية التحتية واألجهزة
التكنولوجية يف مؤسسات التعليم العالي ،وتعزيز استخدام املصادر التعليمية
مفتوحة املصدر لتحسني التعليم والتعلّم واألبحاث العلمية .وقد مت يف هذا املجال
العمل على اآلتي:
 ُشكّ لت جلنة فنية لوضع تصور أولي لـ «املركز الوطني الستخدام املصادر التعليميةاملفتوحة ،وتنظيم التعليم اإللكتروني» (مثل « »MOOCsو«إدراك») ،بهدف استخدام
التكنولوجيا احلديثة يف التدريس اجلامعي ،إذ مت إدراج مادة يف مشروع قانون التعليم
العالي والبحث العلمي عام  2017تقضي بإنشاء هذا املركز ،كما مت إدراج هذا املركز
على الهيكل التنظيمي للوزارة.
 اعتماد اسم املركز ليصبح (املركز الوطني للتعلم اإللكتروني ومصادر التعليم املفتوحة)وتوطينه يف الوزارة ضمن مديرية تكنولوجيا املعلومات.
 إضافة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيكلة مجلساملركز.
 -مخاطبة اجلامعات األهلية الستحداث مراكز تعليم مفتوح يف اجلامعات مبوجب
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الكتاب رقم م ع 14062/بتاريخ  ،2017/12/21وكتاب الحق رقم م ع 1611/بتاريخ
.2018/2/8
 مخاطبة اجلامعات الرسمية الستحداث مراكز تعليم مفتوح يف اجلامعات مبوجبالكتاب رقم م ع 14064/بتاريخ  ،2017/12/21وكتاب الحق رقم م ع 1609/بتاريخ
.2018/2/8
 إحالة عطاء أعمال الدراسات واإلشراف عليها إلحدى الشركات ،وذلك إلنشاءأستوديو تعليمي .وستقوم الشركة احملال عليها العطاء بأعمال الدراسات والتصميم
وتقدمي املخططات التنفيذية ،وكذلك جتهيز وثائق العطاء الذي سيتم طرحه يف ما
بعد لتنفيذ بناء األستوديو وبنود األعمال ومواصفاتها ،وجداول الكميات ومراقبة
األشغال واإلشراف على تنفيذها من خالل املقاول املنفذ .وقد استكملت الوزارة مشاريع
بناء على مبادرة احلكومة اإللكترونية وخطط التحول اإللكتروني،
حوسبة خدماتها ً

حيث بلغ عدد اخلدمات احملوسبة حتى تاريخ إعداد هذه املراجعة  60خدمة .وحول
أعمال عطاء تنفيذ بناء األستوديو ،فقد مت االنتهاء من وضع مواصفات املنصة
التعليمية اإللكترونية مفتوحة املصدر وذلك لغايات طرح العطاء ،علم ًا أن عدد

البوابات اإللكترونية اخلاصة بالوزارة والتي يتم العمل فيها حالي ًا بلغ  17بوابة.

ّإل أنه ال يوجد يف هذا املجال ما يشير إلى ضمان توفر شبكة إنترنت عالي السرعة يف جميع
مؤسسات التعليم العالي ،إضافة إلى عدم وجود أنظمة اتصاالت جلميع الطلبة والعاملني
يف اجلامعات ،وعدم إتاحة الفرص جلميع الطلبة والعاملني يف اجلامعات الستخدام أدوات
التكنولوجيا واحلواسيب واأللواح التفاعلية والبرامج يف مختبرات احلاسوب وقاعات
احملاضرات لدعم عملية التعليم والتعلّم ،وبناء قدرات مؤسسات التعليم العالي لتزويد
املصادر التعليمية (من خالل احملاضرات ،والواجبات املنزلية ،واالمتحانات إلكتروني ًا).
ولم يتم البدء بالعمل على إنشاء جلنة وطنية للتنسيق واإلشراف على األمور املتصلة
ببيانات نظم املعلومات اإلدارية وضمان جودة جميع املؤشرات الوطنية ومالءمتها،
وتأسيس عملية تخطيط ديناميكية لتعزيز استخدام التكنولوجيا ملواءمة مخرجات
التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل ،وذلك من خالل ترويج عقد اجتماعات/
مؤمترات عبر اإلنترنت لتطوير مهارات االتصال والتعاون الدولية.
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خامساً :املشاركة الفاعلة يف عملية التعليم العايل

 تشكل جلنة لوضع خطة إعالمية بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي لتوجيه الطلبةنحو التخصصات املطلوبة يف سوق العمل.
نوضح معلومتك) التي زارت
 أطلقت الوزارة يف شهر أيار  2019مبادرة(جايني عندك ّ
ّ
محافظات اململكة االثنتي عشرة بهدف عقد ورش تثقيفية لطلبة الثانوية العامة
ً
إضافة إلى البعثات واملنح
يف السياسات العامة للقبول والفرص التي تقدمها للطالب،

اخلارجية والداخلية التي تقدمها الوزارة.
 مت إطالق مبادرة «نافذة على املسؤول» التي هدفت إلى استخدام خاصية البث املباشرعلى صفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل االجتماعي (فيس بوك) ،واستضافة
عدد من املسؤولني داخل الوزارة وخارجها ،لإلجابة على استفسارات الطلبة وزوار
الصفحة على الهواء مباشرة .وقد بلغ عدد املتابعني جلميع مقاطع الفيديو ضمن
هذه املبادرة أكثر من  300ألف شخص.
 بلغ عدد زوار البوابات اإللكترونية للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل االجتماعيمنذ إطالقها وحتى تاريخ إعداد هذه املراجعة أكثر من  1.5مليون زيارة .وتقدم هذه
البوابات خدمات متوعة تهدف إلى توجيه الطلبة وذويهم نحو التخصصات املطلوبة
لسوق العمل احمللي وسوق العمل اإلقليمي ،وتغيير أمناط التفكير.
ّإل أن اإلجراءات التي مت اتخاذها يف هذا املجال لم تعمل على ترسيخ توجهات جديدة
لدى الطلبة واألهالي حيال خيارات ما بعد املرحلة الثانوية ،من خالل تقدمي خدمات
إرشادية خالل املرحلة املدرسية ،وبناء ثقة عموم املواطنني وأصحاب العمل بجودة
خدمات التعليم العالي من خالل االعتماد وضمان اجلودة وتقارير األداء ،وتعزيز االلتزام
املؤسسي وتزويد الطلبة بأفضل اخلبرات واملخرجات ذات املستوى العالي ،من خالل إعادة
هيكلة آليات حوافز التمويل وزيادة الشفافية حول مستوى اجلامعات ورفع الوعي حيال
حتمل مسؤولية أدائها األكادميي والتنافسي ،من
فرص العمل ،وتشجيع املؤسسات على
ّ

خالل تفويض الصالحيات وخضوعها للمساءلة ،وتشجيع أصحاب العمل وقادة األعمال
على املشاركة يف اخلطط الدراسية ،من خالل تطبيق عدد من اآلليات تتضمن متثيلهم
يف املجالس.
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مراجعة التوصيات التي ُ
قدِّ مت يف تقرير حالة البالد لعام 2018
حول قطاع التعليم العايل
أكدت التوصيات يف مجال بناء االستراتيجيات على ضرورة إشراك جميع املعنيني يف

عمليات التخطيط االستراتيجي ،وتعميق الفهم للتخطيط االستراتيجي ،وضرورة
إجراءات عمليات متابعة وتقييم ودراسات علمية ،لدراسة أثر املشاريع وإلعداد تقارير
واقعية عملية عن اإلجنازات املتحققة وبيان غير املتحقق منها .كما أكدت التوصيات على
ضرورة توفير بيئة مستدامة للتنفيذ لتوفير جناح عملية التخطيط ،وتفعيل عمليات
حتمل املسؤولية.
التحفيز واملساءلة لتعزيز
ُّ
ويف مجال االستراتيجيات وتناولها ملوضوع احلاكمية واإلدارة ،أوصى التقرير بضرورة
إصدار نظام تعيني رؤساء اجلامعات ،من خالل تنوع املشاركني وتعددهم يف اختيار الرئيس
عن طريق املشاركة املتوازنة ملجلس األمناء وأعضاء الهيئات التدريسية ،وكذلك إعطاء
أهمية لتعيني نواب الرئيس والعمداء ورؤساء األقسام من خالل اعتماد معايير عامة ُيلتزَ م

فيها عند التعيني ،والتركيز على القيادات األكادميية الشمولية التي جتمع بني احلنكة
القيادية واخلبرة العلمية والنزاهة والشفافية .كما شدد التقرير على ضرورة اإلسراع يف
إصدار نظام مساءلة القيادات األكادميية ،وتطوير آلية تقييم رؤساء اجلامعات وإعادة

تفعيل التقييم اإللكتروني من خالل املدرسني واملوظفني.
وبخصوص محور العملية التدريسية والبحثية ،أوصى التقرير باإلسراع يف إصدار
نظام ممارسة العمل اجلامعي ،ووضع خطة تطوير مستمرة لتطوير قدرات أعضاء
هيئة التدريس ،والعمل على إدخال املفاهيم احلديثة يف التدريس ،وإيفاد أعضاء هيئة
وضع
التدريس والفنيني للتدرب عليها .وتضمنت التوصيات بخصوص الرقابة الداخلية
َ
برنامج للتدقيق الداخلي وتنفيذه ،لضمان جودة اخلطط الدراسية والعملية التدريسية
والبحثية ومستوى املدرسني ونشاطهم.
ّأما بخصوص محور البيئة اجلامعية وخدمة املجتمع ،فقد أوصى التقرير بإعداد خطة
واضحة تنقل اجلامعة من إطار خدمة املجتمع إلى االنخراط يف املجتمع ،وتفعيل دور

نص على ضرورة قيام اجلامعات
عمادات شؤون الطلبة يف تطوير البيئة اجلامعية .كما ّ

عملي لالنفتاح
والهدامة ،وتعزيز مفهوم
بالتحصني الفكري للطلبة من األفكار املتطرفة
ّ
ّ

على اآلخر واحلوار معه من خالل برامج تعليمية وتوعوية وأنشطة هادفة .وطالبت

التوصيات كذلك بتطوير مراكز اخلدمات الطالبية واملكتبات ،وربط الطالب بسوق
العمل ،وتعزيز مفهوم اجلامعة للجميع.
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وبخصوص محور التمويل ،دعا التقرير اجلامعات إلى وضع خطة متويل تصل بها
املنتجة وحتفيز االستثمار.
لالكتفاء ،من خالل ضبط النفقات وتطبيق فكرة اجلامعة ِ
كما أوصى التقرير بدراسة ملف املشاريع اخلارجية التي لم تؤثّ ر فعلي ًا على واقع اجلامعات

ومستواها ،وتقنني املكافآت التي ُتنح ألعضاء الهيئة التدريسية عند السفر.

وخلّ ص تقرير حالة البالد لعام  2018أسباب تراجع التعلم والتعليم بوجود عدد كبير من
الطلبة يف قاعات التدريس ،إذ وصلت نسبة املدرسني للطلبة يف بعض اجلامعات الرسمية
 ،1:50وعدم وجود متسع من الوقت لإلرشاد أو حتى للتصحيح الدقيق ألوراق الطلبة.
وبي التقرير أن مرافق اجلامعات من مختبرات وقاعات تدريس لم تعد تفي بالغرض،
ّ
ً
يف ّ
بدال من
ظل زيادة أعداد الطلبة ،مؤكد ًا أن التدريس احلديث تبنّ ى مفهوم التعلم

موجه ًا ومدير ًا حللقة
التعليم ،بحيث يكون الطالب محور العملية التدريسية واملدرس
ِّ

صغيرة من الطلبة.

وأوضح التقرير العوامل التي ّأدت إلى تراجع الطالب ،ومنها :تراجع مستوى التحصيل
العلمي للطالب قبل اجلامعة ،وتراجع رغبة الطالب يف الدراسة وقلة اندفاعه نحوها مع

ازدياد مغريات العصر ،والتغير الكبير يف شخصية الطالب ،وتدني االنضباط ،والغياب
الصف مما جعل ضبط احلضور والغياب
عن احملاضرات ،مع اإلشارة إلى ازدياد حجم
ّ
من املدرس أمر ًا صعب ًا للغاية .وأشار التقرير إلى أن الطالب أصبح يتبنّ ى أسلوب ًا واحد ًا
للدراسة ،هو قراءة امللخصات واملالحظات السريعة أو حتديد أرقام صفحات معينة يف

الكتاب ،فاختلفت النظرة ألهمية الدراسة والشهادة يف ّ
ظل البطالة وندرة فرص العمل
مهما كان نوع الدراسة.
وتناول التقرير أبرز املتغيرات يف العوامل السابقة ،وهي دخول أعداد ضخمة امتحان
التوجيهي ،وحصول عدد كبير من الطلبة على معدالت مرتفعة يف التوجيهي ،والتحاق
عدد كبير من الطلبة بالتعليم العالي مع ازدياد أعداد اجلامعات احلكومية واخلاصة،
وتدني معدالت القبول ،وتنوع مصادر التحاق الطلبة باجلامعات لتشمل :البرنامج العادي
والبرنامج املوازي والبرنامج الدولي والتجسير واالستثناءات املتعددة ،مما جعل السيطرة
على مستوى املقبولني يف اجلامعة أمر ًا شبه مستحيل .وبخصوص عوامل تراجع املدرس،
فقد خلصها التقرير باعتماد أنظمة الترقية يف اجلامعات على أساس البحث العلمي،
وعدم االهتمام باحملاضرة نفسها من خالل تخصيص مكافآت حقيقية للمحاضر اجليد،
مؤكد ًا أن التدريس أصبح سطحي ًا.
ومن عوامل تراجع البحث العملي بحسب التقرير ،عدم إدراك اخلطط التنفيذية
لالستراتيجيات املتتابعة لألولويات البحثية األردنية مثل الطاقة واملاء ،وضعف منافسة
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اجلامعات األردنية جلامعات عربية وغير عربية يف عدد األبحاث العملية املنشورة يف

محرك البحث ( )Scopusحتى عام  ،2014مشير ًا إلى أن املقارنة مع جامعة «كيوتو»
ستد ّل من ذلك أن أنظمة الترقية يف اجلامعات األردنية
وي َ
اليابانية مثال ُتظهر فرق ًا كبيراًُ ،
أن هناك مشروع ًا أطلق
وصندوق دعم البحث العملي لم حتقق املطلوب .وذكر التقرير ّ

عام  2009لتحديد أولويات البحث العملي يف األردن ( ،)2020-2011ولكن ما تضمنه
هذا املشروع كان عام ًا وال يخدم احلاجة الوطنية مباشرة .وأضاف التقرير بأنه كان من
ُ
صندوق البحث العلمي تركيزه على مشروع واحد مثل حتلية املياه أو
يصب
األجدى أن
ّ

معاجلة املياه العادمة أو إنتاج غاز اإليثان من القمامة ،أو إنتاج غاز اإليثان واستخدامه

وقود ًا للسيارات من قصب السكّ رّ ،إل أن صندوق دعم البحث العملي لم ينجح يف ذلك ،ولم
يؤثر يف زيادة أعداد األوراق العملية املنشورة ،بل إن النشر لم يكن شرط ًا للدعم املالي.
وأشار التقرير إلى ضعف تعليمات الترقية ،إذ عملت هذه التعليمات على تراجع البحث
العلمي من حيث أعداد األبحاث واعتماد مجالت ومحركات ضعيفة جداً ،وهو ما جعل
ً
سهال ،إضافة إلى توقف اإلنتاج البحثي لعضو هيئة التدريس بعد الترقية
الترقية أمر ًا
لرتبة أستاذ.
وذكر التقرير أن األساس يف إدارة عجلة التكنولوجيا يتمثل يف وجود قرار سياسي
ومظلة حكومية حترك القطاع اخلاص ،ومن ثم اجلامعات التي مبقدورها اإلشارة إلى
التكنولوجيا احلديثة وتقدمي العقول العاملة بالبحث العملي.
وأكد التقرير عدم ارتباط األبحاث باحلاجة الوطنية ،فالغرض منها هو الترقية ،وإن
كانت األبحاث جيدة فإنها تواجه مشكلة أخرى تتمثل يف عدم اهتمام احلكومة والقنوات
مصير البحث العملي التطبيقي
التنفيذية فيها ،إضافة إلى إغفال االستراتيجيات
َ
والتنفيذي اجليد.
وأرجع التقرير أسباب القصور يف تنفيذ اخلطط االستراتيجية إلى طريقة اختيار
شاغلي املناصب العليا ،وقدرات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العملي واملؤسسات
ذات العالقة ،والتردد يف معاجلة القضايا الكبيرة ،وعدم فتح امللفات املعقّ دة ليضمن
ً
طويال يف مناصبهم مما يساعد يف
البقاء يف منصبه ،وعدم مكوث الوزراء
شاغل املنصب
َ
ظهور التردد ،وهي سمة دائمة عند التفكير باتخاذ قرارات صعبة.

ومن أسباب القصور أيض ًا ،وصول اخلطة إلى مرحلة معقّ دة ،وعدم محاسبة األشخاص
أو اجلهات املسؤولة ،وعدم اختيار الوقت املناسب للتخطيط والتنفيذ ،وعدم وجود رؤية
حقيقية يؤمن بها املخطط ،وعدم إشراك كل األطراف املعنية يف صياغة األهداف.
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ويف مجال استجابة وزارة التعليم العالي لتوصيات التقرير ،عملت الوزارة عند إعداد
اخلطة االستراتيجية لألعوام ( )2021-2019على إشراك أكثر من  250مشارك ًا ،ومت
عقد دورات تأهيلية جلميع شاغلي الوظائف القيادية واإلشرافية وعدد من املوظفني
يف الوزارة ،ويتم إعداد تقرير شهري حول اإلجنازات التي تعمل الوزارة على مراعاتها يف
جميع اإلجراءات ،إذ سيتم تشكيل جلان مستقبلية لدراسة آثار القرارات ،والعمل على
توفير بيئة مستدامة للتنفيذ .ويتم تأهيل قيادات الوزارة وتدريبهم من خالل إيفادهم
بدورات متخصصة للقيادة واإلشراف والتخطيط االستراتيجي .وقد عملت الوزارة على
حوسبة معظم إجراءاتها ،إذ بلغ عدد اخلدمات احملوسبة  60خدمة ،إضافة إلى  17بوابة
إلكترونية .وقامت الوزارة بوضع خطط حتسينية لعمل مديرياتها وخطط تنفيذية
مرتبطة باخلطط االستراتيجية يتم من خاللها قياس األداء كل ربع سنة لتعكس اإلجناز
يف اخلطة االستراتيجية ،ثم احتساب هذا اإلجناز على مستوى كل هدف استراتيجي
لكل ربع سنة ،علم ًا أن أهداف اخلطة االستراتيجية للوزارة ترتبط باألهداف واخلطط
الوطنية.
وبخصوص اخلطط االستراتيجية التي تعمل عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
خلّ صت الوزارة املهام واإلجراءات املطلوبة منها يف خطة واحدة ليتم متابعتها شهري ًا ،ووضع
ما يتم من إجراءات ومستجدات على هذه اخلطة وجداول التنفيذ واملتابعة ضمن برنامج
عمل شهري ،من خالل اعتماد «روزنامة» للمتابعة لعامي  2018و ،2019باإلضافة إلى أن
الوزراة ستعمل على جتديد اخلطة مطلع كل عام.

النظرة املستقبلية

ومع أن االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية ( )2025-2016قد شكلت نقطة
بداية مهمة وأساسية يف إحداث التغيير والتطوير نحو املستقبلّ ،إل أن وتيرة التقدم

بقيت أدنى بكثير من املأمول .أما املالحظات العامة على االستراتيجية واإلطار العام
للتقييم واملتابعة حملور التعليم العالي ،فتشمل اآلتي:
 .1ضعف التكامل بني التعليم ما قبل اجلامعي والتعليم العالي ،مما انعكس سلب ًا على
خيارات التنوع يف مجاالت التعليم ،وأضعف التعليم املهني خاصة .وهو األمر الذي
يتطلب إعادة النظر يف دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم من حيث
وحسب.
املضمون والتشريعات وليس من حيث الشكل
ْ
تفرق اخلطة بني التعليم التقني والتعليم املهني ،ففي كل احلاالت تشير اخلطة
 .2ال ّ

بد من التفريق بني التعليم املهني العالي
إلى التعليم التقني على أنه تعليم مهني ،وال ّ
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والتعليم املهني يف كليات املجتمع ،إضافة إلى التمييز بني التعليم املهني والتعليم
التقني.
تراع اخلطة أهمية تعزيز مكانة العلوم االجتماعية واإلنسانية التي من شأنها خلق
 .3لم ِ
ومنتم إلى وطنه ،مع احملافظة على منظومة القيم واملبادئ التي من شأنها أن
واع
ٍ
جيل ٍ

تؤطر منظومة القيم يف باقي العلوم احلياتية واملهنية.

 .4مع إشارة االستراتيجية إلى أهمية املساءلةّ ،إل أن معالم هذا اجلانب غير واضحة
يف األهداف واإلجراءات .ولم ُتبرز اخلطة أهمية التكامل بني االعتماد واملساءلة ،إذ
إن االعتماد هو أحد أدوات املساءلة لتحقيق دفع نظام التعليم العالي نحو التغيير
والتطوير ،وهذا يتطلب إنشاء نظام مساءلة مستقل ،يركز على اجلانب الفني للتعليم
بكل قطاعاته (العام والعالي ،احلكومي واخلاص) ،إذ يتضمن نظام املساءلة هذا آليات
عمل واضحة ،وأدوات قياس لبيان مواضع الضعف والقوة لكل مؤسسة أو برنامج على
مستوى التعليم العام والتعليم العالي (البكالوريوس ،والدراسات العليا) جلميع حقول
املعرفة ،ولكل جامعة على حدة ،وذلك من أجل إجراء املقارنات املطلوبة يف ما بني
مؤسسات التعليم العالي ،وكذلك يف بني هذه البرامج.
تدن يف مستوى احملاضرات ومهارات
ثمة ٍّ
 .5ويف مجال استراتيجيات التعليم ومنهجياتهّ ،
التدريس البيداغوجية ،وما زال هناك الكثير من التحديات والسلبيات يف هذا

اجلانب.
 .6يف اإلطار العام لتقييم إجنازات اخلطة ومتابعتها ،يظهر أن هيئة االعتماد تعمل من
خالل مجلس التعليم العالي ،وهذا ُي ْضعف من استقاللية قراراتها ،ولذلك فإنه من

املناسب إعطاء مزيد من االستقالل لهيئة ضمان اجلودة واالعتماد ،مع ضمان نشر
معاييرها وشفافية قراراتها وعدالتها ،ومع التأكيد على صياغة املعايير والشروط
التي تستخدمها من خالل جهة أخرى مثل مجلس التعليم العالي ،لضمان التقليل من
الفساد اإلداري.
 .7ال يوجد يف االستراتيجية وإطارها العام ما يشير إلى وجود منهجية أو آليات مع َلنة
لتوظيف أحكام املساءلة يف دفع اجلامعات واملؤسسات التعليمية للتطوير والتحسني.
 .8نتيجة ضعف وحدة السياسات والتخطيط التابعة ملجلس التعليم العالي عن أداء
املهام املنوطة بها بحسب نص املادة ( /8أ) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم
( )17لسنة  ،2018أظهر إطار التقييم واملتابعة أن غالبية اإلجنازات التي متت هي يف
مجال الدراسات واألبحاث ،وهذا يعني مزيد ًا من الوصف التفصيلي للواقع واملشكالت،
بد من تعزيز كوادر هذه الوحدة من أصحاب االختصاص ،ثم االنتقال إلى
ولذلك ال ّ
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مرحلة توظيف هذه البيانات واملعلومات يف رسم السياسات واتخاذ القرارات ،إضافة
محوسب إلدارة املعرفة املتأتية من هذه التقارير واملعلومات،
إلى ضرورة إيجاد نظام
َ

وهذا يتطلب إيجاد سحابة بيانات وطنية تكون ( )EIMSجزء ًا منها ،وتكون حتت
إدارة هيئة االعتماد وهيئة املساءلة.

 .9لم تتطرق االستراتيجية أو اإلجراءات إلى مجال تطوير احملتوى واملناهج ،أو على
األقل وضع معايير تتضمن املمارسات الدولية الفضلى يف تطوير املناهج واحملتوى
اجلامعي .كما لم تتطرق إلى بيان آليات للترجمة وتوفير بعض املصادر األساسية
باللغة العربية.
.10

ميارس بالطرق واملنهجيات التقليدية ،ولم ُتشر اإلجراءات
ما زال التعليم اجلامعي َ

وال مؤشرات األداء إلى أهمية توظيف التكنولوجيا يف تقدمي املعرفة بطرق جديدة.
لتحول اجلامعات نحو اإلنتاج
أي إجراءات
وحتى يف مجال التكنولوجيا ،ال يوجد ّ
ّ

التكنولوجي والرقمي ،وخاصة احملتوى التعليمي اجلامعي ،مما يتطلب إعادة النظر يف

التوازن بني التعليم التقليدي ( )traditional educationاجلامعي والتعلم عن ُبعد
( ،)distance educationوزيادة توظيف الشبكات اإللكترونية ،مع وضع معايير

ضابطة لهذا الغرض ،لدمج التعلم عن ُبعد مع التعليم التقليدي يف منظومة تعليمية

جديدة يف توظيف التعليم املتمازج (.)Blended Learning

 .11على مجلس التعليم العالي إعداد وثيقة سياسات للتعليم العالي ورفْ عها إلى مجلس
الوزراء تنفيذ ًا لنص املادة (/6أ) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ()17

لسنة  .2018كما أن عليه التخلّي عن أدواره اإلجرائية والتنفيذية (مثل االعتماد
َ
احلاجة إلى مخاطبة
اإلطار
وضمان اجلودة واملساءلة) لصالح هيئات مستقلة .إذ ُيظهر
ُ

هيئة االعتماد من خالل مجلس التعليم العالي ،مما يزيد من مركزية القرارات،
واألصل أن يتبنى مجلس التعليم العالي منهجيات أكثر انفتاح ًا ،مثل عقد جلسات

للعصف الذهني واحلوار بني العاملني يف هذه الهيئات لتوحيد الرؤى والتوجهات
العامة والتوصل إلى تفاهمات تزيد من درجات التنسيق.
 .12بناء منظومة للمعايير املهنية للمدرس اجلامعي ،الستخدامها كأحد معايير تقييم
التوجهات العامة بشأن تطوير أداء
األداء وبناء املسار املهني ،إذ لم ُتبرز اخلطة
ِ

أعضاء هيئة التدريس اجلامعيني ،الذي يحتاج إلى معايير األداء التي ستضبط

سيستنَ د إليها يف تقييم أداء أعضاء هيئة
تضافر اجلهود نحو أهداف محددة ،والتي ُ
القطاعني اخلاص واحلكومي يف سلسلة من
التدريس ،وهذا يتطلب جهد ًا مشترك ًا من
َ

ورش العمل واستقدام اخلبراء الدوليني ،واستثارة حالة من احلراك التربوي الوطني
َ
متوافق عليه من غالبية القطاعات ذات العالقة.
إليجاد إطار عام

32

تقرير حالة البالد لعام  :2019التعليم العايل

 .13العمل على توفير قواعد بيانات مشتركة تبني أولويات البحث العلمي على مستوى
يعد من أهم
األردن ،وعالقتها بسوق العمل والنمو االقتصادي ،إذ إن البحث العلمي ُّ

وظائف التعليم العالي ،وهذا ما يتطلب من اجلامعات قيادة هذا املسار على املستوى
الوطني .فكان يجب أن يظهر التوجه العام يف كيفية التعاون مع اجلهات ذات العالقة
لتحديد أولويات البحث املستقبلية بعيد ًا عن اآلراء الفردية واخلبرات الشخصية،
وحتويلها إلى خبرات نابعة من إدارة وطنية للخبرة واملعرفة ،من خالل عقد ورش
العمل بني اجلهات ذات العالقة ،كديوان اخلدمة املدنية وصندوق دعم البحث العلمي
وقطاع الصناعة.

 .14تطوير نظام ُر َتب األساتذة واملدرسني اجلامعيني ،ليشمل برنامج ًا تدريبي ًا تربوي ًا
حجر األساس يف استراتيجيات التدريس وكيفية استثارة إبداع الطلبة ،وحتسني
يكون
َ

مهارات األساتذة اجلامعيني يف توظيف التكنولوجيا وشبكات املعرفة ،واستثمار
قواعد البيانات الدولية لتطوير قدرات الطلبة والبحث العلمي ،إضافة إلى تقدمي
ّ
وحل املشكالت والتفكير
الدعم املناسب لبناء قدرات طلبة التعليم العالي يف البحث

الناقد .فقد كان من املناسب توجيه جزء من موازنة تنفيذ اخلطة لوضع برنامج قابل
لالستدامة حول بناء القدرات البحثية للطلبة ،مثل إصدار مجلة متخصصة يف نشر
أبحاث الطلبة ،أو منح جوائز ألفضل الطلبة الباحثني ،أو إطالق برامج استكشاف أثري
للطلبة يف مواقع أردنية مهمة ،أو إقامة مخيمات علمية تزيد من تبادل اخلبرات بني
اجلامعات والطلبة.
 .15على مجلس التعليم العالي وضع منهجية محددة إلعطاء التراخيص واالعتماد
للتخصصات والبرامج ،مبا يضمن عدم التكرار ويتفق مع املصلحة الوطنية.
 .16تقييم البرامج والتخصصات يف اجلامعات لزيادة التكامل يف األداء اجلامعي وتقليل
إن قيام بعض اجلامعات بإنشاء جامعات
التضارب والتعارض والتكرار يف التخصصاتّ .
ً
يعد
أخرى ومبوافقة مجلس التعليم العالي (اجلامعة األردنية /فرع العقبة
مثاال)ّ ،
هدر ًا للموارد وتعبير ًا صريح ًا عن املزاجية يف األداء ،فكان األصل أن ُيستبدل بهذه

بناء شراكات بني اجلامعات ،متنح الطلبة مزيد ًا من الثقة وتزيد من إقبالهم
التوجهات ُ
على برامج تعليمية محددة ،مثل البرامج التعليمية املشتركة بني اجلامعات ُتنح فيها
الشهادات باملشاركة بني مؤسستني تعليميتني ومبصادقة التعليم العالي.
ولكن من املهم رفع
 .17ليس من املناسب إلزام اجلامعة باحلصول على اعتماد دولي،
ْ
ّ
تعذر ذلك
مستوى املعايير احمللية لغايات االعتماد لتُ وازي املعايير الدولية ،وإن
فباإلمكان وضع تصنيف سلّمي تكون درجتُ ه العليا حتقُّ َق املعايير الدولية.
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ُ .18تظهر املوازنة أن املبالغ املرصودة كبيرة جد ًا مقارنة مع حجم األنشطة املنوي
تنفيذها ،والتي تتمحور غالبيتها حول الدراسات والتقارير ووصف الواقع.
املالحظ على إجنازات اخلطة ،أنها تتمحور حول الدراسات واألبحاث وتشكيل
 .19من
َ
اللجان ،ولم تبرز إجنازات ملموسة موثّ قة بالشواهد واألدلّة.

 .20تقييم أداء مجالس أمناء اجلامعات ،وخاصة من ناحية قدرتها على جلب التبرعات
ودعم املوارد املالية للجامعات وتنظيم شؤون استثمارها ،وذلك استناد ًا لنص املادة
( )10من قانون اجلامعات األردنية رقم ( )18لسنة .2018
مفصل إلى مجلس التعليم العالي عن
 .21إلزام مجالس األمناء بتقدمي تقرير سنوي
َّ
أعمالها ومحاضر اجتماعاتها ،ليتمكّ ن املجلس من متابعة أداء هذه املجالس وتقييمه.
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الخالصة والتوصيات
 -الخالصة

بعد مراجعة استراتيجات قطاع التعليم العالي ،يبدو جلي ًا وجود إجناز على األرضّ ،إل
أنه لم يحقّ ق الكثير ،إذ إن وتيرة التغيير الناجم عن أنشطة االستراتيجية أبطأ بكثير
من التغيرات العاملية يف مجال التعليم العالي والناجتة غالب ًا بسبب الثورة الرقمية ،والتي
ميكن إجمالها مبا يلي:
 .1انتقل االهتمام إلى تأثير تلك الثورة على االقتصاد من خالل التجارة اإللكترونية،
وإعادة توزيع مراكز اإلنتاج الصناعي على أصقاع الكرة األرضية.
كبير خارج هذه الثورة باستثناءات محدودة ،مثل
حد
 .2بقي التعليم اجلامعي إلى ٍّ
ٍ
حوسبة املكتبات ،والتسجيل اإللكتروني لاللتحاق باجلامعات ،وتطوير احملتوى
املواد.
اإللكتروني لبعض
ّ
 .3جاء التأثير العميق لهذه الثورة الرقمية لتعزيز قيام اجلامعات بوظيفتها على أسس
ً
مستفيدة من
إنتاج املعرفة وتعميمها ،وفق أولويات اجلامعات اجلديدة التي قد تنشأ
تقنيات الذكاء االصطناعي والتعليم الذكي.

جذري يف سوق العمل ،مما ّأدى إلى تداعيات كبيرة
 .4قادت الثورة الرقمية إلى تعديل
ّ
على:

أ .ماهية املجاالت واملواد التعليمية واستراتيجيات تدريسها.
ب .شيوع التعليم عن بعد والذي بات جزء ًا مهم ًا من التعليم العالي ،ليس يف مجاالت
وحسب ،بل وأيض ًا يف مجاالت العلوم الصحية
العلوم اإلنسانية واالجتماعية
ْ
والهندسية.

 .5السماح لشرائح اجتماعية غير ّ
طلبية باالستفادة من التعليم اجلامعي عن بعد،
فالتحول من شأنه تخفيض إنفاق اجلامعات على البنى التحتية
نتيجة تدني الكلفة،
ُّ

مسجلني من خارج
وهيئة التدريس ،وزيادة مواردها املالية ،من خالل جني رسوم من
ّ
الفئة الطالبية.
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 -التوصيات

ُ
عالمة الثانوية
قسم إلى ُحزَ م ُتعطى
 .1إعادة النظر يف أسس القبول
َّ
املوحد ،بحيث ُي َّ

العامة فيه جزءاً ،وامتحان القدرات جزءاً ،ورغبة الطالب وامليل واالهتمام جزءاً .وأن

يصار إلى قبول الطلبة يف ضوء هذه املنظومة الثالثية يف اجلامعات األردنية الرسمية
واخلاصة ضمن السنة األولى ،بحيث يكون القبول فيها على مستوى الكليات وليس
على مستوى األقسام والتخصصات (وتكون هذه السنة مبثابة سنة حتضيرية) ،ويف
ضوء عالمات الطلبة يف هذه السنة يتم توزيعهم على التخصصات الدقيقية.
 .2ربط أعداد املقبولني يف اجلامعات الرسمية واخلاصة بالطاقة االستيعابية الفعلية
للكليات والتخصصات الدقيقة يف كل كلية دون زيادة أو نقصان.
 .3معاجلة تكرار التخصصات يف اجلامعات األردنية التي تتشابه أكثر مما يقتضيه أمر
حتسني مستوى التعليم.
الر َتب
 .4معاجلة ضآلة املوارد املخصصة للبحث العلمي ،إذ تقع اجلامعات األردنية يف ُّ
الدنيا من خالل هذا املعيار.
ُّ

 .5معاجلة وضع املختبرات اجلامعية املتهالكة يف غالبية اجلامعات األردنية.
احلد من ظاهرة هجرة العقول التي تدفعها اجلامعات األردنية عموم ًا ومجتمعاتها
.6
ّ
إلى ذلك ،فيتفتّ ح إنتاجها يف بلدان أجنبية تدرك الفائدة من احتضانها.

 .7معاجلة الوضع املتدنّي للجامعات األردنية يف جميع املقومات املالية واألكادميية
اجلدي عن مفاتيح
واملادية ،إذ حان الوقت لتجاوز التوصيف لهذا الوضع إلى البحث
ّ
للخروج منه.

 .8معاجلة األعداد الهائلة من طلبة الدراسات العليا املاجستير والدكتوراه ،وخصوص ًا يف
التخصصات اإلنسانية والعلوم االجتماعية.
 .9البدء التدريجي بتخفيض الدراسات املوازية واالستعاضة عنها بالبرامج الدولية
للطلبة الوافدين.
املشبعة والتخصصات
قبلون بالتخصصات
َ
 .10االستمرار بتقليص عدد الطلبة الذين ُي َ

الراكدة ،واالستعاضة عنها بالتخصصات احلديثة واملرغوبة يف أسواق العمل احمللية

واإلقليمية والعاملية.
 .11جتويد برامج الدراسات العليا (املاجستير والدكتوراه) يف جميع البرامج ،وخصوص ًا
يف الدراسات االجتماعية ،مع ضرورة جتويد رسائل املاجستير والدكتوراه يف هذه
البرامج.
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 .12البدء التدريجي بربط حلقات االعتماد بإجراءات الترخيص يف الوزارة ،وفصلها عن
هيئة االعتماد وضبط اجلودة.
 .13التركيز على ضمان اجلودة ومخرجات التعليم ،واالستفادة من اخلبرات والتجارب
العاملية يف هذا اخلصوص ،على أن يتم إدخال مقيمني من اخلارج إضافة إلى املخزون
الوطني من املقيميني.
 .14فصل وظيفة رئيس مجلس هيئة االعتماد وضبط اجلودة عن املدير التنفيذي
للهيئة.
 .15تغيير بنية أعضاء مجلس الهيئة بحيث يكون املجلس ممثّ ً
ال للجامعات الرسمية

واخلاصة واملشغّ لني يف القطاعني العام واخلاص وأصحاب الرأي واخلبرة ،يف حني
مكون ًا من مديرين متخصصني مبا َ
يوكل إليهم من مهام ضمن
يكون اجلهاز التنفيذي َّ
القوانني واألنظمة والتعليمات وبإدارة مدير الهيئة والذي يكون ارتباطه مع مجلس

الهيئة ،ليتحقق مفهوم املساءلة بشكله احلقيقي.
 .16إعادة النظر بتشكيلة مجلس التعليم العالي؛ وذلك بتعديل نص القانون الذي ُش ِّكل
املجلس مبوجبه ،بحيث يصار إلى زيادة عدد أعضاء املجلس ومبا يستوعب ممثلي

اجلامعات الرسمية واخلاصة واملشغّ لني وأصحاب الرأي.

 .17تعزيز التشاركية والتعاون بني مؤسسات القطاع كافة ،إذ صدر قانون التعليم العالي
املعدل دون مناقشة اجلامعات الرسمية واخلاصة أو أصحاب الرأي
وقانون اجلامعات
ّ
واالختصاص بها ،و ُأدخلت تعديالت على أسس اختيار رؤساء اجلامعات ومجالس
األمناء .وال بد من إعادة النظر ببعض تلك التشريعات.
 .18إعادة النظر يف إجراءات النشر العلمي ألعضاء هيئات التدريس يف مؤسسات التعليم
العالي ،ودعم األبحاث العلمية املنشورة يف املجالت املصنّ فة عاملي ًا ،وتعديل التشريعات
اخلاصة بعمليات الترقية من حيث اإلجراءات واحملتوى والزمن.
تدرسه اجلامعات وكذلك جودته ،استناد ًا إلى املعايير الدولية
 .19مراجعة احملتوى الذي ّ
واملمارسات الدولية الفضلى ،وتطوير لغة التعليم اجلامعي ،وإثراء املكتبة العربية
املضي ُقدم ًا يف عمليات تطوير التعليم
بالتراجم األكادميية العلمية ،وبالتالي فإن
ّ

العالي يحتاج إلى االستناد إلى عدد من االفتراضات املرتبطة بالتطوير والتغير،
ومنها:
 التوجه نحو حتقيق االستقالل املالي واإلداري ملؤسسات التعليم العالي ،وذلك مناملنتجة.
خالل تبني فكرة اجلامعة ِ
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 تطوير املناهج الدراسية وأساليب التدريس مبا يتوافق مع متطلبات العصر الرقميوثورة املعلومات والتعليم للمستقبل.
التكيف مع
 الرغبة احلقيقية لدى القائمني على مؤسسات التعليم العالي يفُّ
الظروف احمللية واإلقليمية والدولية ،والبعد عن اجلمود والنمطية يف التفكير
واتخاذ القرارات.
 بناء الشراكات الفاعلة مع املجتمعات احمللية واملشتغلني يف إقرار األولويات والبرامجواخليارات التعليمية.
 حتسني أساليب اتخاذ القرارات ،وتنمية اإلحساس باملسؤولية. تخصيص املوارد املالية على النحو األفضل. توفير ُأطر التقييم واملتابعة واملساءلة ملؤسسات التعليم العالي وفق معاييرمحددة اجلودة.
أكادميية
َّ
املستجدات.
 حتديث التشريعات واالستراتيجيات النافذة باجلامعات ملواكبةّ
 التنسيق والتكامل بني اخلطط واملشاريع كافة حتقيق ًا للرؤية التربوية.ً
استجابة للتحديات.
 تطوير الكفاءة املؤسسية للجامعات والعاملني فيها وجود تنظيم إداري قادر على ترجمة األهداف االستراتيجية للتعليم العاليبفاعلية.
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