تقرير حالة البالد
2019

محور املوارد البرشية

التعليم والتدريب
املهني والتقني

الشميساني  ،64 -شارع عبداحلميد باديس  -عمان  -األردن

ص.ب 941035 :عمان  11194األردن
هاتف  - 0096265675325فاكس 0096265662958
www.esc.jo

2

تقرير حالة البالد لعام  :2019التعليم التدريب واملهني والتقني

امللخص التنفيذي 4..................................................................................................
التقديم 7..................................................................................................................
واقع التعليم والتدريب املهني والتقني يف األردن9..........................................
الخطط االسرتاتيجية والتقارير الخاصة بالتعليم22....................................................
والتدريب املهني والتقني
مرشوع التطور الوظيفي للمسارات املهنية والتقنية 43.......................................
التحليل االسرتاتيجي لواقع القطاع 46.......................................................................
االستنتاجات 50............................................................................................................
متطلبات التطوير 53...................................................................................................
توصيات لتطوير القطاع واجراءات تنفيذها 55............................................................
الخالصة 73...................................................................................................................

3

امللخص التنفيذي

ً
تطور ومناء اقتصادي
ألي
يشكل بناء اإلنسان
تأهيال وتعليم ًا وتدريب ًا ركيزة أساسية ّ
ّ
واجتماعي على مستوى العالم ،وهو يقف جنب ًا إلى جنب مع بناء هذا اإلنسان تربوي ًا
وثقافي ًا وسياسي ًا واقتصادي ًا واجتماعي ًا.

لسد حاجة سوق العمل من التقنيني والفنيني
ملحة
ُّ
ّ
ويعد التعليم التقني واملهني ضرورة َّ

واملهنيني ،وقد القى تعليم اإلنسان وتدريبه االهتمام الكايف من الدولة األردنية منذ
نشأتها ،وهو ما ظهر جلي ًا يف كتب التكليف للحكومات املتعاقبة ويف خطب العرش يف

افتتاح الدورات البرملانية ويف األوراق النقاشية جلاللة امللك.
وعند معاينة الوضع القائم لقطاع التعليم والتدريب املهني والتقني يف األردن ،ميكن
القول إنه قطاع واعد ومهم ،إال أنه يحتاج ملزيد من الدعم ،ال سيما وأنه يعاني من مشاكل
وصعوبات وحتديات وتهديدات عديدة يف األبعاد األساسية للقطاع ،ومنها :محدودية
التمويل ،وصعوبة توفير املدربني األكفاء ،وضعف احلوكمة الرشيدة للقطاع ،يف الوقت
وتتعدد االستراتيجيات والتشريعات الناظمة له.
تتعدد فيه املرجعيات
الذي
ّ
ّ
يعد إحدى املشاكل
إن ضعف تأهيل العاملني (وهذا يشمل املدربني واملدرسني واإلداريني) ُّ

التي يواجهها القطاع ،كما عانى القطاع -وما زال -من محدودية مشاركة اجلهات املشغّ لة
خلريجيه يف نشاطات القطاع ،كتصميم البرامج وتطويرها وتنفيذها وتقييم جودتها،
وتطوير اخلطط الدراسية ،وتدريس بعض املواد .كما يعاني القطاع من نقص يف املختبرات
واملشاغل والورش الالزمة للتدريب التطبيقي.
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املوحد
وال بد من اإلشارة إلى محدودية (أو غياب) توفر التصنيف والتوصيف املهني
َّ

واحملدد للعديد من البرامج ،إضافة إلى عدم توفر املؤشرات اخلاصة بنسبة التوظيف
ً
دليال على جناح ذلك البرنامج .كما ال بد
والتشغيل خلريجي كل برنامج بوصف ذلك
من اإلشارة إلى ضعف الربط بني التعليم والتدريب املهني والتقني من جهة ،وقطاع العمل
والشغل واإلنتاج مبعناه الواسع (باعتباره اجلهات املوظفة واملشغلة) من جهة أخرى ،مما
يؤدي إلى تخريج فنيني ومهنيني مبستوى تدريب ضعيف ،يجعلهم غير قادرين على
القيام مبهامهم ،ويجعل مهاراتهم ال توائم احتياجات سوق العمل.
وعند احلديث عن مزودي التعليم والتدريب املهني والتقني يف األردن ،فإنهم يتمثلون
باملدارس املهنية التابعة لوزارة التربية والتعليم ،ومعاهد ومراكز التدريب املهني التابعة
ملؤسسة التدريب املهني ،والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب (شركة مساهمة خاصة
غير ربحية) ،وغيرها من اجلهات املعنية بالتدريب املهني يف القطاع احلكومي ،والكليات
اجلامعية واجلامعية املتوسطة التابعة و /أو التي تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية،
إضافة إلى جامعتي احلسني التقنية والطفيلة التقنية ،ومراكز وأكادمييات ومنشآت
التدريب اخلاصة .وتعاني هذه اجلهات من جملة التحديات سالفة الذكر.
ولقد مت مؤخر ًا إقرار قانون هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية ليكون مبثابة
مظلة جلميع اجلهات املعنية بهذا القطاع أو املنضوية حتت لوائه ،ويجري العمل على
إعداد األنظمة والتعليمات الالزمة متهيد ًا لبدء العمل بها.
ويتضح أن معظم اجلهات املعنية بهذا القطاع ال تؤدي الدور الكامل املطلوب منها بفاعلية،
ألسباب متعلقة باجلانب املالي واجلانب اإلداري (ضعف قدرات العاملني) ،وقد أدى ذلك
إلى تراجع منو أعداد الطلبة امللتحقني بهذه اجلهات رغم قيامها بإجراءات لزيادة اإلقبال
على البرامج التقنية والفنية واملهنية.
رباعي لواقع القطاع ،مت فيه تلخيص نقاط القوة ،ونقاط
وتعرض هذه املراجعة لتحليل
ّ

الضعف ،والفرص املتاحة ،والتهديدات والتحديات التي تواجهه .كما تتم مراجعة أهم
اخلطط االستراتيجية املعنية بالقطاع ،والتي ُأقرت يف السنوات العشر األخيرة ،وتضم:
االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية ( ،)2025-2016واستراتيجية مجلس
التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ( ،)2020-2014واستراتيجية وزارة التربية
والتعليم ( ،)2022-2018واستراتيجية مؤسسة التدريب املهني (،)2024-2015
واستراتيجية جامعة البلقاء التطبيقية ( ،)2021-2017واستراتيجية الشركة الوطنية
للتشغيل والتدريب ( ،)2025-2017باإلضافة إلى تقرير حالة البالد لعام  2018الصادر
تضمن مراجعة مهمة لهذا القطاع.
عن املجلس االقتصادي واالجتماعي ،والذي
ّ
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وقد لوحظ من جملة هذه االستراتيجيات والتقارير -ال بل يف معظمها -أنها على مستوى
عال من احلداثة والتحليل وطرح احللول ملعاجلة الكثير من القضايا التي يعاني منها
ٍ

القطاعّ ،إل أنه لوحظ يف الوقت نفسه عدم تطبيق العديد من التوصيات التي جاءت يف

هذه اخلطط والدراسات لتحسني واقع القطاع.
وبناء على ما جاء يف دراسة واقع احلال والتحليل الرباعي ،وبعد عرض جميع
االستراتيجيات ذات العالقة ،واإلجراءات املتخذة لتطوير التعليم والتدريب املهني
والتقني ،تخلص هذه املراجعة إلى جملة توصيات واقعية وقابلة للتنفيذ وميكن تقييم
مدى تنفيذها من خالل مؤشرات قابلة للقياس مرتبطة بإطار زمني.
وقد مت تقسيم هذه التوصيات إلى مجموعات ست ،هي :التشريعات القانونية واحلوكمة،
وبناء قدرات العاملني يف القطاع ،وتطوير برامج تدريبية وتدريسية تواكب التطورات يف
سوق العمل ويتوفر فيها أحدث الوسائل التعليمية ،وتوفير الدعم املالي وإدارة املصادر
املالية ،وضمان اجلودة وتصنيف البرامج ،وبناء الشراكات احمللية والدولية.
وتهدف هذه املراجعة إلى تسليط الضوء على ما يلي:
 .1واقع التعليم والتدريب املهني والتقني.
 .2حتليل اخلطط االستراتيجية والتقارير اخلاصة بالتعليم والتدريب املهني والتقني.
 .3توضيح ماهية مشروع التطور الوظيفي للمسارات املهنية والتقنية.
 .4حتليل واقع القطاع من خالل التحليل االستراتيجي له ،وبيان نقاط القوة ونقاط
الضعف والفرص والتهديديات التي يواجهها القطاع.
 .5حتديد متطلبات تطوير القطاع.
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التقديم

العمود
ألي تطور ومناء اقتصادي واجتماعي ،ويشكل
ُّ
َ
يعد التعليم الركيزة األساسية ّ
الفقري يف تقدم الدول وحماية أمنها القومي وحتقيق ازدهارها االقتصادي ،وقد أدركت

الكثير من األمم أن بقاءها وتطورها يكمنان يف مدى امتالكها للموارد البشرية والعلمية
والفكرية الكفؤة .وتكمن أهمية التعليم والتدريب املهني والتقني والتطبيقي يف أنه املعبر
لتحقيق التنمية املستدامة والنهوض بالدول واقتصاداتها ،ولذلك فإنه يشكل حتدي ًا
للدول الراغبة يف إحداث فرق لرفاهية شعوبها ،وخاصة يف ّ
ظل مظاهر العوملة والثورة
الصناعية الرابعة.
وخالل السنوات املاضية ،توصلت املنظمات الدولية ،مثل منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ،ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ،والعديد من
الهيئات احلكومية ،إلى حقيقة راسخة مفادها أن التعليم والتدريب املهني والتقني
والتطبيقي يشكل بوابة للتنمية املستدامة الشاملة ،كما أن له تأثير ًا إيجابي ًا على
عطاء املوارد البشرية التي متتلكها األمة ،إضافة إلى دوره يف املساهمة بتحقيق النمو
االقتصادي والتنمية املستدامة ،والتخفيف من تبعات الفقر ،وحتسني فرص التشغيل
للشباب ،وبخاصة البالغون منهم وغير امللتحقني باملدارس وبرامج التعليم النظامية.
ّ
ولعل التجارب الناجحة للدول الصناعية (مثل الواليات املتحدة األميركية ،وأملانيا،
واليابان) قد شجعت العديد من الدول (مثل الصني ،وكوريا اجلنوبية ،وماليزيا)
لالقتداء بها ،وبناء منظومتها اخلاصة ،إذ ركزت هذه الدول على النموذج الذي يحاكي
أسلوب بناء الشراكات احلقيقية للتعاون والتنسيق وتبادل املصالح بني القطاعني العام
واخلاص ،وإتاحة الفرصة للشركات لتمويل وإدارة مرافق التدريب املهني يف املؤسسات
ً
وصوال إلى إعداد مصفوفة متكاملة ملهن املستقبل التي تشمل
واملدارس املهنية والتقنية،

جميع القطاعات اإلنتاجية والصناعية والتقنية حتت مظلة هيئة وطنية مستقلة ُتعنى
بالقطاع وتعمل على تطويره باستمرار.
وال يخفى على أحد اعتماد األردن اعتماد ًا كبير ًا يف دعم اقتصاده الوطني على املوارد
البشرية املؤهلة واملدربة ،وذلك يف ّ
ظل ُش ّح موارده الطبيعية ،إذ استثمر األردن يف التعليم

استثمار ًا كبير ًا خالل العقدين األخيرين ،فأنفق ما يقارب  %6.4من الناجت احمللي القومي
على قطاع التعليم ،ومبا يشكل  %13.5من اإلنفاق احلكومي .ومع ذلك فإن معظم
ثمة العديد من التحديات التي يواجهها قطاع
املؤشرات العاملية ما زالت تشير إلى أن ّ

التعليم األردني ،وخاصة يف مجال التعليم والتدريب املهني والتقني والفني.
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إن ارتفاع نسبة البطالة بني الشباب من أهم التحديات التي تواجه الدولة األردنية ،األمر
الذي يستدعي خلق فرص عمل للعدد الكبير من الذين يدخلون سنوي ًا إلى سوق العمل،
لسد حاجة
ملحة
ّ
ويف الوقت نفسهّ ،
يعد التعليم والتدريب املهني والفني والتقني ضرورة ّ
السوق احمللي والسوق اإلقليمي من التقنيني يف التخصصات املختلفة .وهذا ما يفسر

نظرة كثير من اخلبراء يف السنوات األخيرة ،إلى برامج التعليم والتدريب املهني والفني
والتقني ،بوصفها مصدر ًا أساسي ًا خللق التقنيني املهرة.
إن بناء نظام فعال للتعليم والتدريب املهني والتقني ،سيمكّ ن املستفيدين منه من تطوير
ّ
ً
وصوال
إمكاناتهم الكامنة ومواهبهم يف العمل يف املهن ذات املستويات األساسية البسيطة
إلى املستويات املتقدمة التي تتمتع مبهنية واحتراف عالي املستوى .ويتطلب ذلك تطوير
بدائل ومسارات من مستويات املهارات األساسية إلى مستويات متقدمة ،مبا يتيح للشباب
تطوير مهاراتهم وكفاياتهم لتحقيق الفائدة ألنفسهم ولالقتصاد الوطني ،ويسهم بجعل
األردن أكثر تنافسية على املستويني اإلقليمي والعاملي.
وتهدف برامج التعليم والتدريب املهني والفني والتقني إلى تهيئة موارد بشرية مؤهلة
سد احتياجات سوق العمل من القوى العاملة املدربة ،ومن هنا فإن النهوض بقطاع
تسهم يف ّ

التعليم املهني والفني والتقني يتطلب احلصول على التغذية الراجعة من أصحاب العالقة
بتلك العملية ،ال سيما أصحاب العمل واملتدربني واملوظفني واخلريجني ،وهو ما سيسهم يف
بناء قواعد البيانات ،وإجراء الدراسات اخلاصة بتحليل واقع القطاع وتطويره ،وتصميم
البرامج ذات اجلودة العالية واملعتمدة ،وتوفير التسهيالت الالزمة لتنفيذ تلك البرامج،
ال سيما التجهيزات املناسبة واملدربني األكفاء ،إضافة إلى تطبيق أعلى املعايير العاملية
لضمان اجلودة ،وتطوير اخلطط الدراسية وحتديثها لتتناسب مع احتياجات سوق
املواد الدراسية واحلقائب التعليمية واملقررات احلديثة ذات
العمل كمي ًا ونوعي ًا ،وحتضير
ّ

اجلودة العالية مبا يضمن فهمها ويسهل تطبيقها.

وبناء على ما سبق ،ميكن القول إن أحد أهم االقتراحات ملواجهة التحديات احلالية
ً
واملستقبلية ،يتمثل بتبني مشروع متكامل لتطوير قطاع التعليم التقني األردني ،ليشمل
حتسني مدخالت وعمليات ومخرجات برامج التعليم والتدريب املهني والفني والتقني
املطروحة من خالل ضمان جودتها ،وتطبيق متطلبات االعتمادات احمللية والدولية،
وإعداد خطط دراسية متطورة تواكب التكنولوجيا احلديثة ،وتطبيق أفضل املمارسات
واألساليب التدريبية ،وتوفير املختبرات واملشاغل والورش والتجهيزات والتقنيات
احلديثة ،وإعادة تأهيل املدربني ،وبناء نظام متابعة وحتليل الحتياجات السوق احمللي
والسوق اإلقليمي ،ووضع البرامج التي تتجاوب بشكل سريع ومتوائم مع املستجدات
التكنولوجية والتغيرات العاملية.
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إن توفير خريجني مهنيني ذوي مهارات وقدرات عالية تتناسب مع احتياجات سوق العمل،
بات ضروري ًا لدعم االقتصاد الوطني ،فسوق العمل األردني يعاني من ضعف مواءمة
مخرجات التعليم والتدريب الحتياجاته ،إذ يشير التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي
والبحث العلمي لعام  2018إلى أن ما مجموعه  288,190طالب ًا وطالبة يجلسون على
مقاعد الدراسة يف اجلامعات األردنية ،وأكثر من  %75منهم يدرسون يف تخصصات
الدبلوم املتوسط يف الكليات اجلامعية
إنسانية ،يف حني يدرس  27,607طالب ًا وطالبة
َ

واجلامعية املتوسطة مشكلني ما نسبته  %9.6من إجمالي أعداد الطلبة.

إن خطط ومشاريع النهوض ببرامج التعليم والتدريب املهني والتقني التي تطرحها وزارة
ٌ
خطط ومشاريع
التربية والتعليم وجامعة البلقاء التطبيقية ومؤسسة التدريب املهني،
واعدة ،لكنها بحاجة إلى مزيد من التمويل لتطوير اخلطط الدراسية ،وتأهيل املدربني
واملعلمني ،وتوفير التجهيزات والبنية التحتية التي تقف محدوديتها عائق ًا أمام النهوض
بقطاع التعليم التقني ،واستدامة رفده للكوادر املؤهلة ،وزيادة امللتحقني بهذا النوع من
التعليم والتدريب.
وعند احلديث عن مخرجات التعليم بشكل عام ،ال بد من اإلشارة إلى الهاجس األكبر يف
الدولة األردنية ،وهو البطالة .فقد بلغت نسبة البطالة يف األردن يف الربع الثالث من عام
 2019مستويات غير مسبوقة تصل إلى  %19.1تتوزع بني  %17.1للذكور و%27.5
لإلناث .ويف الوقت نفسه ،يعمل عدد كبير من العمال غير األردنيني يف مهن مختلفة ،وهي
يف الغالب مهن ال يتوفر َ
لشغلها أشخاص مؤهلني من األردنيني.
ومن هنا ،بات من الضروري توفير فرص عمل يف القطاع اخلاص ،وتشجيع مشاريع
االستثمار املولدة لفرص العمل ،وتقدمي احلوافز للمشغلني واملشتغلني ،ال سيما املهنيني
منهم ،والتوجه احلقيقي ملواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق ،والذي غالب ًا
ما يحتاج إلى معارف ومهارات وكفايات مهنية واجتاهات صحية وقيم مهنية تتوفر لدى
خريجي التعليم والتدريب املهني والتقني.

واقع التعليم والتدريب املهني والتقني يف األردن

يعد قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب ،من أهم قطاعات تنمية املوارد البشرية التي
ّ

تهتم ببناء القدرات املهنية والكفايات الالزمة لتشغيل املؤسسات اإلنتاجية واخلدمية ،ما
مزودي التعليم املهني والتقني والتدريب وبني
وفعالة بني ّ
يستلزم بناء شراكات مؤسسية ّ
القطاع اخلاص ،كي تكون البرامج املطروحة يف هذا القطاع ذات ارتباطية عالية بحاجات

سوق العمل.
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دوره يف إعداد العمالة الوطنية باملستويات املهنية املتعددة ،وتوفير
ويؤدي هذا القطاع َ

التخصصات املهنية التي ّ
توس َع هذا القطاع
يفسر ُّ
تغطي النقص يف سوق العمل ،وهو ما ّ

الذي تشرف عليه مجالس ومؤسسات تتبع لوزارات مختلفة ،منها وزارة التربية والتعليم،

ووزارة العمل ،ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،وجامعة البلقاء التطبيقية .ويف ما
يلي إضاءة على واقع اجلهات املعنية باإلشراف والتمويل والتنفيذ.

 .1اإلدارة واإلشراف والتنسيق

تتوزع مسوؤلية اإلدارة واإلشراف على مزودي التعليم والتدريب املهني والتقني بني عدد
من اجلهات ،ومنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،ووزارة التربية والتعليم ،ووزارة
العمل .كما تتعدد اجلهات املزودة للتدريب والتعليم املهني والتقني ،ومن اجلهات التي تقع
يف إطار اجلهاز احلكومي :مؤسسة التدريب املهني ،والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب،
باإلضافة إلى اجلامعات التي تقدم برامج يف هذا املجال ،وبخاصة جامعة البلقاء
التطبيقية وجامعة الطفيلة التقنية وجامعة احلسني بن عبداهلل الثاني التقنية .وكل
ذلك جنب ًا إلى جنب مع هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية التي أنشئت مؤخراً.
وقد مت إنشاء هذه الهيئة بعد إقرار قانونها ،بهدف االرتقاء بالتعليم والتدريب املهني
والتقني ،مبا يساعد على تنمية املوارد البشرية ،ويحقق متطلبات التنمية الشاملة
يف اململكة .ومن أهم أهداف هذه الهيئة :تنظيم اجلهات العاملة يف هذا القطاع ،وتعزيز
التعاون بني املؤسسات والهيئات احمللية التي ُتعنى بالتشغيل والتدريب املهني والتقني
ومثيالتها من املؤسسات والهيئات العربية واإلقليمية والدولية ،وإقرار االستراتيجيات
والسياسات واخلطط اخلاصة بتطوير القطاع على املستوى الوطني .وبعد إقرار قانون
الهيئة ،يجري إعداد األنظمة الداخلية التي ستحكم إطار عملها وعمل أذرعها الفنية
والتنظيمية.

 .2متويل القطاع

تتحمل احلكومة كلف بناء وتشغيل املراكز واملعاهد والكليات املعنية بهذا القطاع يف
ّ
جميع محافظات اململكة ،وتوفر فرص االلتحاق بها ُ
بكلف تكاد تكون مجانية ،بينما أسهم
القطاع اخلاص ببعض املبادرات للشراكة مع القطاع العام يف إنشاء وإدارة عدد من املراكز
واملعاهد التقنية واملهنية .ويتسع نطاق هذه املبادرات ً
أمال يف حتقيق شراكة مؤسسية مع
القطاع اخلاص.
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 .1التمويل الداخلي
مبوجب قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ،مت إنشاء صندوق
التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ،الذي يعتمد يف متويله على ما يتم حتصيله
خصص له ما نسبته  %1من األرباح الصافية للشركات.
من تصاريح العمل ،بعد أن كان ُي َّ

وينفق الصندوق على املشاريع املرتبطة بالتشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني وفق
معايير محددة.
 .2التمويل اخلارجي
ُق ّدم للقطاع من دول ومنظمات دولية ،مساعدات فنية ومالية سنوية خالل األعوام
السابقة ،من خالل االتفاقيات والبروتوكوالت التي ّ
وقعتها احلكومة األردنية ممثلة
بوزارة التخطيط والتعاون الدولي .وقد ساهمت هذه املساعدات يف تطوير قطاع التعليم
والتدريب املهني والتقني ،سواء من حيث البنى التحتية أو بناء القدرات أو تطوير
البرامج واملناهج.
 .3التنفيذ
َ
تنفيذ التعليم والتدريب املهني والتقني يف األردن .وميكن تصنيف هذه
تتولى جهات عدة
اجلهات من حيث نظامية البرامج على النحو اآلتي:

 .1التعليم والتدريب املهني والتقني النظامي

 التعليم الثانوي املهني يف وزارة التربية والتعليم ،من خالل الصفني احلادي عشروالثاني عشر ،بأربعة مسارات (الصناعي ،والزراعي ،والفندقي والسياحي ،واالقتصاد
ويقدم التعليم الثانوي املهني الشامل يف املرحلة الثانوية ،وتنفَّ ذ برامجه
املنزلي).
َّ

يف سنتني (الصفّ ان احلادي عشر والثاني عشر) بعد إكمال املرحلة األساسية ،ثم
ميكن للطالب تقدمي امتحان الثانوية العامة املهنية يف أحد املسارات املهنية (صناعي،
ويسمح للناجحني يف الثانوية العامة
زراعي ،فندقي وسياحي ،اقتصاد منزلي)ُ ،

االلتحاق بكليات املجتمع أو باجلامعات وفق شروط حتددها أسس القبول.

 التعليم التقني الذي تقدمه اجلامعات والكليات اجلامعية املتوسطة ،وتشرف عليهتقدم فيها البرامج النظامية يف مجال التعليم التقني
جامعة البلقاء التطبيقية ،إذ َّ

وملدة سنتني بعد إنهاء الثانوية العامة ،وهي برامج متعددة؛ هندسية وتطبيقية ،مثل:
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البرامج الطبية املساعدة ،والصيدلة ،والفندقة والسياحة ،وإدارة األعمال ،والفنون
التطبيقية .ويتقدم طلبة الكليات امللتحقون بالتعليم التقني المتحان الدبلوم
الشامل ،وميكن للناجحني فيه االلتحاق باجلامعات من خالل برنامج التجسير ،أما
اآلخرون فيلتحقون بسوق العمل .وتتنوع برامج كليات املجتمع على النحو اآلتي:
 .1برنامج الدبلوم الشامل التقني.
 .2برنامج الدبلوم الفني (لغير املستكملني للثانوية العامة).
 .3برنامج الدبلوم التدريبي.
 .4دورات قصيرة.
 التدريب املهني الذي تقدمه مؤسسة التدريب املهني من خالل معاهدها ومراكزهاوي َ
لتحق بهذه البرامج
املنتشرة يف أرجاء اململكة (وعددها  43معهد ًا للذكور واإلناث)ُ .
املعتمدة منها حوالي  100برنامج ،باإلضافة
والتي يبلغ عدد البرامج النظامية
َ
تصمم وفق احتياجات الزبائن ،وكذلك برامج إعداد املدربني
للبرامج املستمرة والتي
َّ
ومشريف السالمة والصحة املهنية والتي يزيد عددها عن مئة برنامج ودورة تدريبية

منذ املرحلة األساسية ،وذلك لفترات متباينة بحسب طبيعة كل برنامج ومستوى
االختصاص فيه.
 التدريب املهني على املهن اإلنشائية واملهن املساندة لها ،والطاقة املتجددة،واللوجستيات .وتقدمه الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ،وهي شركة مساهمة
خاصة غير ربحية ميثل القطاع اخلاص  %78من مجلس إدارتها ،وقد باشرت الشركة
عملها مببادرة ملكية يف شهر آب  ،2007بهدف إعداد القوى العاملة التي يحتاجها
أي من برامجها عن سنة واحدة،
قطاع اإلنشاءات واملهن املرتبطة به .وال تزيد مدة ٍّ

ويحظى امللتحقون بهذه البرامج بحوافز مالية ومعنوية.

 برامج التعليم املهني التي تنفذها وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئنيوالتدريب من خالل برامج متعددة
التعليم املهني والتقني
(األونروا) .إذ تقدم الوكالة
َ
َ
يف تخصصات مختلفة وعلى فترات زمنية قصيرة املدى وطويلة املدى ،وتطرح
رئيسيني:
برنامجني
َ
َ
 .1برنامج الدبلوم التقني (تنطبق عليه تعليمات جامعة البلقاء التطبيقية).
 .2برنامج تدريبي معادل ملا تقوم به مؤسسة التدريب املهني.
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 .2التعليم والتدريب املهني والتقني غير النظامي .وهناك منطان له:
 -التدريب املؤسسي الذي ينفذ يف مواقع العمل.

 التدريب الربحي غير الرسمي املدعوم من اجلهات املانحة.ويف ما يلي عرض لواقع تلك اجلهات وإجنازاتها استناد ًا ملا ورد منها من بيانات ومعلومات.

• جامعة البلقاء التطبيقية

تضطلع جامعة البلقاء التطبيقية بدور رئيسي يف التعليم التقني والتطبيقي على
مستوى الدرجة اجلامعية املتوسطة يف األردن ،إذ تضم ثالثة وعشرين كلية تتوزع يف
يدرس فيها  11,122طالب ًا وطالبة يف  91تخصص ًا بحسب إحصائيات
أرجاء اململكةْ ،
الفصل الدراسي الثاني  .2019/2018كما تشرف اجلامعة على  30كلية جامعية

متوسطة خاصة وحكومية وتابعة لوكالة الغوث ّ
يدرس
للجئني التابعة لألمم املتحدةْ ،
فيها  16,485طالب ًا وطالبة بحسب إحصائيات الفصل الدراسي الثاني .2019/2018
وقد بلغت نسبة اإلناث يف التعليم التقني .%54.81
وتضم جامعة البلقاء التطبيقية  23كلية ،منها  11كلية يف مركز اجلامعة يف السلط
(يضاف لها عمادة البحث العلمي ،وعمادة شؤون الطلبة) ،و 12كلية تتوزع على معظم
محافظات اململكة .وتتحمل اجلامعة مسؤولية اإلشراف األكادميي والفني على جميع
كليات املجتمع يف اململكة (احلكومية ،والعسكرية ،واخلاصة ،والدولية) ،والبالغ عددها
 30كلية ،تطرح برامج أكادميية متنوعة لدرجات الدبلوم اجلامعي املتوسط.
وقد لعبت اجلامعة منذ تأسيسها دور ًا مهم ًا كونها إحدى املؤسسات التي تهتم بالتعليم
التقني التطبيقي ،وخدمة املجتمع ،ورفد أسواق العمل احمللية واإلقليمية بالكوادر
املؤهلة علمي ًا وعملي ًا واملتخصصة يف ميادين املعرفة املختلفة ،التي تلبي احتياجات
األردن واملنطقة.
ولتحقيق هذا الدور ،عملت اجلامعة على وضع إمكانياتها األكادميية والفنية واإلدارية يف
لسد احتياجات سوق
خدمة املجتمع ،من خالل تقدمي التخصصات املتنوعة واملطلوبة
ّ

العمل من الفنيني املهرة ،إذ اشتملت خطط اجلامعة على العديد من البرامج والدورات
واحملاضرات ،وورش العمل املشتركة مع القطاعات املختلفة يف املجتمع احمللي ،للمساهمة
يف تكامل قطاعات اإلنتاج وتنميتها ،واملساهمة يف التنمية االقتصادية.
وتعمل اجلامعة على تهيئة فرص التعليم اجلامعي التطبيقي والتقني النوعي؛ لإلسهام يف
إعداد الكوادر البشرية على املستويات الثالثة (اجلامعي املتوسط ،واجلامعي ،والدراسات
العليا) ،وتكريس البعد التطبيقي يف البرامج واملستويات األكادميية التي تطرحها وفق ًا
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ملا تفرضه حتديات العصر من إعداد القوى العاملة الكفؤة يف املجاالت مختلفه مبا ميكّ ن

املجتمع من التحديث والتطوير ،ليكون قادر ًا على مواجهة متطلبات املرحلة املستقبلية
بثقة.

بد من اإلشارة إلى أن أعداد الطلبة امللتحقني ببرامج التعليم التقني يف كليات جامعة
وال ّ
البلقاء التطبيقية بلغ  11,122طالب ًا وطالبة يف عام  ،2019يتوزعون على  91تخصص ًا.

يضاف إلى ذلك  16,485طالب ًا وطالبة يف الكليات الوطنية ،احلكومية والعسكرية

واخلاصة وكليات وكالة الغوث الدولية ،والتي تقع حتت اإلشراف األكادميي جلامعة
البلقاء التطبيقية .ومع كل هذه الظروفّ ،إل أن معظم خريجي كليات جامعة البلقاء

التطبيقية (وحتديد ًا كلية الهندسة التكنولوجية ،وكلية احلصن اجلامعية ،وكلية معان
اجلامعية) ،يلتحقون مباشرة بسوق العمل.
وقد لقي تطوير التعليم التقني اهتمام ًا كبير ًا من اجلامعة ،ملواكبة احتياجات السوق
محلي ًا وعربي ًا ودولي ًا وللتوافق مع املتطلبات العاملية .ويف إطار جهود اجلامعة لتطوير

ً
وترجمة للرؤى امللكية بوضع خطة واضحة املعالم لتطوير
التعليم التقني يف األردن،
هذا القطاع ،ومتاشي ًا مع اخلطة االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية ،التي

تتضمن التوسع بالتعليم التقني وجتويد مخرجاته؛ فقد تقدمت اجلامعة مبقترح
لتطوير كلياتها التي ُتعنى بالتعليم التقني لتكون منوذج ًا للتطوير يف املرحلة القادمة،
بحيث يتم تطوير البرامج املوجودة ،واستحداث برامج جديدة تواكب احتياجات سوق
العمل ،ومنها على سبيل املثال :صيانة السيارات الهجينة والكهربائية ،وصيانة األجهزة
الكهربائية والطبية ،والتصنيع باستخدام املاكينات احملوسبة ،وتكنولوجيا اإلنتاج
والتصنيع ،والتكييف والتبريد ،والطاقة املتجددة ،ومعاجلة املياه ،وإنشاء املباني .وقامت
اجلامعة باقتراح نقل النماذج العاملية وطرح برامج تقنية جديدة؛ مما سيساهم يف خلق
فرص عمل جديدة ،وتقليل نسب البطالة لدى الشباب األردني.
ولتحقيق هذا التطوير ،تقوم جامعة البلقاء التطبيقية بنقل وتطبيق مناذج عاملية
(كندا ،وأملانيا ،وفرنسا ،وكوريا ،وأميركا ..إلخ) ،إذ يتم اختيار النموذج األفضل عاملي ًا لكل
برنامج من البرامج املقترحة يف كل كلية من الكليات بحيث ال يتكرر يف كلية أخرى.
كما سعت اجلامعة إلى وضع منوذج يف التعليم التقني يحاكي النماذج العاملية ويناسب
ً
–مثال -بأنها تعكس
الظروف احمللية يف الوقت نفسه ،إذ متتاز كليات املجتمع الكندية
خصائص املجتمع االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمنطقة التي حتتضن الكلية،
وتركز على الناحية العملية وعلى احتياجات سوق العمل ،وتنفتح على العالم والفرص
ً
تاركة الباب مفتوح ًا للتعليم
اجلديدة يف التعلم ،كما تعمل على تطوير مهارات الطلبة
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والتعلم املستمر مدى احلياة .أما التعليم األملاني املهني والتقني ،فيمتاز باملستوى العالي
من التدريب العملي والتخصصية التي يتطلبها سوق العمل .وميتاز التعليم التقني الكوري
بالتخصصية العالية والصناعات التكنولوجية .بينما يتسم النموذج األميركي يف التعليم
التقني بتركيزه على اجلانب العملي وباألعداد الكبيرة التي تلتحق به ،إذ تستمر نسبة
ً
وصوال إلى الدرجة اجلامعية
كبيرة من امللتحقني بعد حصولهم على الدبلوم بالدراسة
األولى.
وتعمل اجلامعة بالتعاون مع املعهد الوطني الفرنسي للعلوم والتكنولوجيا ( )CNAMعلى
معتمدة أوروبي ًا (الواقع االفتراضي وألعاب الفيديو ،واإلنشاءات،
طرح أربعة برامج دبلوم
َ
واالتصاالت)ّ ،إل أنه لم يتم االنتهاء من عمليات اعتماد هذه البرامج من اجلانب الفرنسي.

طرح برنامج الدعم اللوجستي للمرحلة اجلامعية
وشهد العام اجلامعي 2019/2018
َ

املتوسطة بالتعاون مع الوكالة األملانية للتعاون الدولي (.)GIZ

كما طرحت جامعة البلقاء التطبيقية  18برنامج ًا جديد ًا بناء على احتياجات
سوق العمل ،ومت توفير الكوادر املهنية املدربة ملهن املستقبل ،مثل الذكاء االصطناعي
والروبوتات ،واألبنية الذكية ،والطاقة املتجددة ،والتصنيع احملوسب .إضافة إلى ذلك،
قامت اجلامعة بإغالق  100برنامج ال يحتاجها سوق العمل ،وأعادت تطوير اخلطط
الدراسية لـ  73برنامج ًا ،مبا يركز على املهارات والكفايات واملعرفة.
َ
يذكر منذ إطالق
تقدم
أي
ُّ
أما على مستوى التعليم والتدريب املهني ،فلم يتم ّ
االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية ،باستثناء ما قامت به جامعة البلقاء
التطبيقية ومؤسسة التدريب املهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب من مواءمة
استراتيجياتها مع االستراتيجية الوطنية.
إن مثل هذا اإلجراءات التي تسعى جامعة البلقاء التطبيقية لتحقيقها ،تؤهل الطلبة
ّ
للعمل يف القطاعات اإلنتاجية احمللية واإلقليمية ،وتفتح األبواب لاللتحاق بأسواق

العمل العاملية ،كما تؤهل الطلبة إلجناز مشاريعهم اخلاصة بهم عن طريق التشغيل
الذاتي عوض ًا عن البحث عن وظيفة يف القطاع العام الذي لم يعد قادر ًا على خلق وظائف
جديدة للخريجني الذين تتزايد أعدادهم سنوي ًا.

فعلى سبيل املثال ،قامت جامعة البلقاء التطبيقية باتخاذ العديد من اإلجراءات التي
ّأدت إلى زيادة أعداد طلبة التعليم التقني امللتحقني بها ،إذ ارتفع عدد الطلبة يف كليات
اجلامعة وحدها من حوالي  7,650طالب ًا وطالبة للعام اجلامعي  2017/2016إلى

 11,122طالب ًا وطالبة يف الفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي  ،2019/2018بينما

ارتفع عدد الطلبة يف جميع الكليات الوطنية املتخصصة على مستوى الدرجة اجلامعية
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املتوسطة من حوالي  18,194طالب ًا وطالبة يف عام  2016إلى  27,607طالب ًا وطالبة يف
الفصل الثاني للعام  ،2019/2018وبنسبة زيادة وصلت إلى .%52
وقد أفردت اخلطة االستراتيجية جلامعة البلقاء التطبيقية تسعة مشاريع للتعليم
التقني وستة مشاريع للدبلوم الفني .وتضمنت هذه املشاريع تطوير التخصصات
احلالية ،واستحداث أخرى جديدة يحتاجها سوق العمل ،وتطبيق نظام معادلة املِ ؤهالت

واخلبرات ،واإلرشاد املهني ،وزيادة الدعم املالي ،ورفع مستوى املدربني وقدراتهم ،وضبط
جودة البرامج ،وتطوير املختبرات واملشاغل ،واالستفادة من خبرات الدول الرائدة يف
التعليم التقني.

• وزارة التربية والتعليم

بلغ عدد الطلبة امللتحقني بالتعليم املهني التابع لوزارة التربية والتعليم  18,725طالب ًا
وطالبة جلميع الفروع للعام الدراسي  ،2019/2018بلغت نسبة اإلناث  %43منهم.
وشهدت أعداد املتقدمني المتحان الثانوية العامة يف الفروع املهنية تراجع ًا ،إذ كانت
 17,711طالب ًا وطالبة يف عام  2014وتراجعت إلى  9,109طالب ًا وطالبة يف عام .2019

• مؤسسة التدريب املهني

املدربة وبنظام
باشرت املؤسسة عملها يف عام  ،1976بهدف إعداد القوى العاملة
َّ

تدريبي يجمع بني مركز التدريب املهني ومواقع العمل ،أي ما ُيطلق عليه «التلمذة
ٌ
مجلس إدارة املؤسسةَ ُ ،
وزارات
وت َّثل يف املجلس
وزير العمل
املهنية لصغار السن» .ويرأس
َ
ُ

ٌ
مهم يف إدارتها .وقد تلقّ ت هذه املؤسسة خالل
ومؤسسات متعددة .وللقطاع اخلاص موقع ّ
سنوات عملها اهتمام ًا خاص ًا من احلكومة ،كما كانت يف موقع االهتمام من املؤسسات
الدولية واملانحة التي نفّ ذت مشاريع عديدة لتطوير برامجها وتعزيز القدرات اإلدارية
التوسع يف
والفنية لكوادرها .وتركزت خطط واستراتيجيات التطوير يف املؤسسة على
ُّ

بناء وجتهيز معاهد التدريب لتشمل جميع محافظات اململكة ،مع احلرص على جودة
التدريب وتنويع البرامج.
وقد عملت املؤسسة على تأسيس شبكة واسعة من مراكز ومعاهد التدريب ،وصل عددها
إلى  43موقع ًا تدريبي ًا تتوزع يف أرجاء اململكة ،وتتنوع برامجها وتخصصاتها لتشمل
مستويات العامل محدد املهارة ،والعامل املهني ،والعامل املاهر .ووصلت الطاقة التشغيلية
ملراكز املؤسسة ومعاهدها إلى ما يزيد عن  20ألف متدرب ومتدربة سنوي ًا ،موزَّ عني على
برامج قصيرة املدى ومتوسطة املدى وطويلة املدى .وتعاونت املؤسسة مع أصحاب العمل
من خالل اتفاقيات وشراكات متعددة ،واستطاعت أن ترفد سوق العمل بـما يزيد عن
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 400ألف خريج منذ تأسيسها رغم أن برامجها شبه مجانية .وقد بلغ عدد املتدربني
من الطلبة امللتحقني ببرامج مؤسسة التدريب املهني لعام  2018ما مجموعه 26,485
متدرب ًا ومتدربة ،بلغت نسبة اإلناث  %30منهم.

• الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب

ُت َع ّد الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب مزود ًا رئيسي ًا للتدريب يف اململكة ،وتسعى إلى
َ
لسوقي العمل األردني والعربي من القوى املهنية
الكمية والنوعية
تلبية االحتياجات
ّ
العاملة .وللشركة مجلس إدارة يضم ممثلني من القطاعني العام واخلاص ومؤسسات

املجتمع املدني وخبراء وجامعات .وميثل القطاع اخلاص حوالي  %87من مجلس إدارة
الشركة ،مما يعزز عملية دعم القرار والذي يحتكم للفاعلية والكفاءة يف ظل مواءمة
بجانبي الطلب والعرض.
متطلبات سوق العمل
َ
وتستجيب الشركة لتطورات القطاع من خالل مشاركتها يف املجالس الوطنية للمهارات
القطاعية ،كمهارات الطاقة والبيئة واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واللوجستيات.
وبلغ عدد املستفيدين من برامج الشركة  26,119شخص ًا ،يف حني بلغ عدد اخلريجني
من برامجها منذ إنشائها ما يقارب  22,400خريج ،وذلك من خالل تصميم وتنفيذ
املستهدف ومتوافقة مع
برامج تدريبية مهنية وتطبيقية متنوعة جاذبة للشباب
َ
املعايير واألنظمة الدولية احلديثة ،وبشراكة فاعلة مع مؤسسات وطنية مثل مؤسسة

التدريب واملهني ،وصندوق األميرة بسمة ،وجامعة األميرة سمية ،ونقابة املقاولني،
ونقابة العاملني بالبناء ،والوزارات ،واملركز الوطني لتنمية املوارد البشرية ،ومركز
االعتماد واجلودة ،وغرف الصناعة والتجارة ،وجمعية مستثمري شرق عمان ،وشركة
املدن الصناعية ،وشركة تطوير معان .باإلضافة إلى شراكتها مع مؤسسات دولية تطبق
أفضل املمارسات يف التدريب املهني.
وساهمت الشركة يف تنفيذ العديد من التدخالت املتعلقة بقطاع التشغيل والتدريب ،من
خالل تطوير العمالة احمللية ،ومعاجلة القضايا املتعلقة بالفجوة ما بني العرض والطلب
للعمل ،ومعاجلة القضايا املتعلقة بجانب العرض يف سوق العمل ،وزيادة فعالية التدريب
املهني باستقطاب الشباب وتدريبهم وتأهيلهم من خالل التدريب النظري والعملي يف
املعاهد ،ورفع قابلية التشغيل بإدماجهم بسوق العمل يف مرحلة التدريب امليداني .ويف
ما يتعلق بجانب الطلب ،عمدت الشركة إلى زيادة نسبة التشغيل من خريجيها بالبرامج
جراء التنوع يف استخدام األدوات التسويقية املتنوعة ،وعقد
املهنية لتصل إلى ّ ،%74

االتفاقيات املتخصصة مع القطاع اخلاص ،وتنفيذ العديد من حمالت اإلرشاد والتوجيه

املستهدف.
املهني للشباب
َ
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الكمية والنوعية ،إذ
وسعت الشركة إلى تصميم برامجها التدريبية وفق ًا ملتطلبات السوق ّ
َ
سياسة التدريب بطريقة الكفايات ضمن نظام مرجعي فرنسي ،والتي تركز على
تنتهج
إتقان متطلبات العمل بصرف النظر عن املستوى التعليمي للمتدرب ،مما يعزز من املهارات
املكتسبة لدى الشباب املستفيدين .باإلضافة إلى تقدمي حزمة من املهارات احلياتية
والريادية وفق أفضل املمارسات الدولية ،والتي تعزز من عملية اندماج املتدربني بسوق
العمل ،وإحلاقهم بالتدريب يف مواقع العمل ،مما يشكل فرصة النخراطهم بسوق العمل
وتعزيز الذات ،ويسهم بالتالي يف زيادة نسبة تشغيلهم.

• جامعة احلسني التقنية

هي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد ،إذ ُأسست يف عام  2016بهدف تقدمي تعليم يعزز
وتعد
من املهارات األساسية والتخصصات التقنية املطلوبة ألسواق العمل احمللية والعاملية.
ّ
اجلامعة داعم ًا حقيقي ًا للتعليم املبني على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
( ،)STEMوهي ال تهدف إلى الربح.
حددت اجلامعة منذ تأسيسها ،خطتها االستراتيجية بوصفها جامعة هندسية
تطبيقية ،وطورت منوذجها التعليمي ليكون ديناميكي ًا مرن ًا يختلف عن النماذج
قبل فيها طلبة شهادة الدراسة الثانوية يف الفرعني
التقليدية للجامعات األخرىُ ،ي َ
العلمي والصناعي ومبعدل أعلى من  %60للحصول على إحدى الشهادات التالية:
 .1الشهادة اجلامعية املتوسطة األولى ،بعد دراسة  72ساعة معتمدة بنجاح خالل سنة
كاملة ،والتدريب امليداني ملدة  6أشهر.
 .2الشهادة اجلامعية املتوسطة الثانية ،بعد دراسة  132ساعة معتمدة بنجاح خالل
سنتني ،والتدريب امليداني ملدة  8أشهر.
 .3البكالوريوس يف الهندسة أو علوم احلاسوب ،بعد دراسة ( )172-166ساعة معتمدة
بنجاح للتخصصات الهندسية ،و 135ساعة معتمدة لتخصصات احلاسوب خالل
ثالث سنوات ،والتدريب امليداني ملدة سنة واحدة.
ومتنح اجلامعة الدرجة اجلامعية املتوسطة (األولى والثانية) والدرجة اجلامعية األولى،
يف مجاالت الهندسة التطبيقية وعلوم احلاسوب التالية:
-
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الهندسة الكهربائية.
الهندسة امليكانيكية.
هندسة الطاقة.
الهندسة املدنية.
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 الهندسة املعمارية. علوم احلاسوب. معلومات حاسوبية.وعلى صعيد املناهج ،فهي مطابقة ألعلى املواصفات العاملية ،إذ حترص على تقدمي درجة
وص ّممت
عالية من التعليم التطبيقي والعملي الواعي للتحديات الداخلية واخلارجيةُ ،

الفعال واإلبداع لدى الشباب ،باإلضافة إلى
مناهجها بشكل يعزز من روح املبادرة والعمل ّ
تعزيز الطاقات اإلبداعية والفكرية لهم.

وتعمل اجلامعة على خدمة املجتمع احمللي من خالل توفير برامج تدريب مجانية
تستهدف الشباب اجلامعي الباحث عن فرص عمل ،كما تعمل على جذب اهتمام طلبة
املدارس -ذكور ًا وإناث ًا -للتخصصات العلمية والعملية املطلوبة يف سوق العمل محلي ًا
وإقليمي ًا وعاملي ًا.

وقد أجنزت اجلامعة منذ تأسيسها منتصف عام  2016وحتى عام  2019ما يلي:
 .1تشكيل مجلس أمناء اجلامعة وإدارتها العليا.
 .2تعيني الكوادر التدريسية والفنية واإلدارية املؤهلة من أصحاب اخلبرة العملية (48
من أعضاء هيئة التدريس ،و 69من مساعدي التدريس والفنيني واإلداريني) ،وتعيني
العمداء ،واختيار اللجان األكادميية ،وتأسيس الدوائر اإلدارية.
 .3إقرار األنظمة الداخلية من مجلس التعليم العالي ،وإقرار النظام اخلاص للبرامج
اجلامعية املتوسطة الذي يضمن استقاللية اجلامعة ،من مجلس الوزراء.
 .4استكمال إنشاء البنية التحتية للمرحلة التأسيسية والتي شملت املباني واملرافق
وقاعات التدريس واملكاتب اإلدارية واملختبرات والقاعات واملراكز ،وتأثيثها باألثاث
واألجهزة الالزمة ،وتأسيس الشبكات اإللكترونية وأنظمة احلماية واملراقبة والتسجيل
اإللكتروني والبوابات اإللكترونية للطلبة واملوظفني .كما متكنت اجلامعة من تطوير
األنظمة اإللكترونية للجامعة الهاشمية واستخدامها يف البرامج اإلدارية اخلاصة بها.
 .5جتهيز  8مشاغل هندسية ،و 17مختبر ًا متخصص ًا ،و 9مختبرات حاسوبية،
ومختبرات أخرى تبرعت بها مؤسسات محلية وخارجية.
 .6استكمال اخلطوات الالزمة إلنشاء الكليات واألقسام األكادميية وعمادة شؤون
الطلبة.
 .7احلصول على االعتمادين العام واخلاص لبرامج اجلامعة من «هيئة اعتماد مؤسسات
التعليم العالي وضمان جودتها» ،وبطاقة استيعابية بلغت  1000طالب وطالبة
يتوزعون على تخصصاتها وبرامجها املختلفة.
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 .8اعتماد اخلطط الدراسية لبرامج اجلامعة والتي ُصممت بالتنسيق والتشاور مع
القطاعات الصناعية ومع مؤسسات وجامعات عاملية بحيث تتواءم مع احتياجات
سوق العمل ،من خالل دمج التطبيق العملي باملساقات النظرية ،وتدريس مساقات
مكثفة يف اللغة اإلجنليزية واملهارات الشخصية ،وشمولها لسنة التدريب لتخصصات
البكالوريوس الهندسية و 8أشهر لتخصصات البكالوريوس يف احلاسوب والبرامج
التقنية .كما متيزت اخلطط الدراسية جلميع التخصصات باملرونة وإمكانية
تطويرها لتتالءم مع التطورات التكنولوجية املتسارعة واحلقول الفرعية املختلفة.
 .9استقبلت اجلامعة أول فوج من طلبتها البالغ عددهم  120طالب ًا وطالبة مع بداية
العام الدراسي  ،2018/2017وقد أصبح عددهم  761طالب ًا وطالبة مع بداية عام
 .2019ويشار إلى أن معدالت حوالي  300طالب وطالبة من امللتحقني يف اجلامعة
تزيد يف امتحان الدراسة الثانوية عن .%80
 .10أسست اجلامعة صندوق دعم الطلبة ،ووضعت له نظام ًا خاص ًا .ويقوم الصندوق
بتمويل من موازنة
بتقدمي دعم كلي أو جزئي حلوالي  %40من طلبة اجلامعة
ٍ
اجلامعة ومن تبرع أعضاء مجلس األمناء مبكافآتهم وتبرعات أخرى من شركات ورجال
أعمال.
 .11وقعت اجلامعة عدد ًا من االتفاقيات األكادميية مع مؤسسات عاملية مرموقة،
أهمها اتفاقية مع مؤسسة بيرسون ( )Pearsonللتعليم واالعتماد البريطانية.
ومبوجب االتفاقية ،أشرفت املؤسسة على وضع اخلطط الدراسية ،وتقوم بالرقابة
والتقييم لضمان تطبيق اخلطط املعتمدة والتزام أعضاء هيئة التدريس بالتدريس
وفقها ،باإلضافة إلى إنشاء مكتب خاص لإلشراف على تقييم البرامج الدراسية
واعتماد شهادات خريجي البرنامج املتوسط (املهندس التقني) من املؤسسة.
ّ .12
وقعت اجلامعة اتفاقية مع جمعية املعاهد اجلامعية التقنية الفرنسية (،)IUT
تهدف إلى دعم برامج هندسة الطاقة وتكنولوجيا املعلومات ،وجتهيز املختبرات
اخلاصة بهندسة الطاقة ،باإلضافة إلى تأمني مقاعد يف املعاهد واملنشآت الصناعية
الفرنسية لتدريب الطلبة.
 .13تأسيس مركز التطوير الوظيفي واملشاركة املجتمعية ،لرفع املستوى املهني للشباب
ومساعدتهم يف إيجاد فرص عمل مجزية من خالل مشاركتهم يف برامج التدريب
الوظيفي التي يعقدها املركز لطلبة اجلامعات األردنية حديثي التخرج والباحثني
عن فرص عمل يف مجال التخصصات الهندسية وعلوم احلاسوب ،إذ قامت اجلامعة
بتدريب  26خريج ًا من تلك اجلامعات ،ومت تشغيل  %80منهم بعد تخرجهم .ويتولى
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املركز اإلشراف على:
 برنامج تدريب املهندسني يف «مركز تطوير احلوسبة املتقدمة» الهندي. برنامج التعاون مع وزارة االقتصاد الرقمي والريادة لتأهيل  1000من خريجياجلامعات األردنية الباحثني عن العمل يف مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
 اتفاقية التدريب مع وزارة العمل يف إطار برنامج «خدمة وطن». اتفاقية ثالثية األطراف بني وزارة العمل واجلامعة وشركة احملمودية وكالء سيارات«جاكوار» و«الند روفر» ،لتدريب  60شاب ًا وفتاة لفترة متتد إلى  18شهر ًا يف مركز
الشركة للتلمذة املهنية.
 وضع اإلطار العام خلطة تدريب طلبة اجلامعة وفترات التدريب املعتمدة ضمناخلطط الدراسية.
 .14تأسيس مركز التميز للريادة واالبتكار ،لتعزيز الوعي لدى الشباب ،وحتفيزهم
على املشاركة يف املشاريع الريادية ،واستثمار مهاراتهم وقدراتهم العلمية من خالل
اخلدمات التي يقدمها املركز كحاضنة أعمال توفر استخدام منشآت اجلامعة
وخبراتها واالستشارات املتاحة من أعضاء هيئة التدريس والكوادر الفنية.
 .15توقيع اتفاقية مع بنك التنمية األملاني ( )kfwلتطوير وترويج التعليم والتدريب
عمان ،وتطوير معهدين مهنيني يف
املهني والتقني ،إلنشاء مركز مهني متخصص يف ّ
إربد .وسيتم التنفيذ من خالل مرحلتني من الدعم ،األولى ( )2021-2019بكلفة 20

مليون يورو .ويف املرحلة الثانية (بقيمة تقارب  10مليون يورو) ،سيقوم البنك بدعم
جامعة احلسني التقنية وغيرها من معاهد التدريب يف جنوب األردن .مع إمكانية دعم
معهد ثالث مبوازنة قدرها  15مليون يورو .كما سيقدم البنك  5ماليني يورو لتغطية
كلف حمالت التوعية واإلجراءات املرافقة التي ينبغي أن تستهدف زيادة اجلذب،
واحلمالت التي تروج للتدريب املهني والتقني والوعي بأهميته.

• جامعة الطفيلة التقنية

ميثل البعد التقني التطبيقي العمود الفقري للعمل األكادميي يف هذه اجلامعة .وقد
قامت اجلامعة بعد صدور تقرير حالة البالد لعام  2018بجملة من اإلجراءات ميكن
إدراج أهمها على النحو اآلتي:
 .1استحداث سبع برامج جديدة ضمن درجات البكالوريوس واملاجستير والدبلوم يف
مجاالت مختلفة منها:
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 الهندسة امليكانيكية التطبيقية. حوسبة األجهزة الذكية. هندسة األنظمة الذكية. مساحة الطرق وحساب الكميات. صيانة السيارات الكهربائية والهجينة.احملوسب.
 تكنولوجيا التصنيعَ
 الصيانة الكهروميكانيكية. .2تسجيل وقبول  751طالب ًا وطالبة ،وتأهيل  355خريج ًا وخريجة للتشغيل.
 .3اإلعداد للحصول على االعتمادات الدولية (مثل «.)»ABET
 .4املشاركة ببرامج دولية (مثل برامج منح «ايراسموس موندوس»).
 .5استحداث مختبرات للتعليم االفتراضي والتعليم عن بعد.
 .6إنشاء عدد من حاضنات األعمال.

الخطط االسرتاتيجية والتقارير الخاصة بالتعليم والتدريب املهني
والتقني
 .1االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية ()2025-2016

أولت االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية لالعوام ( )2025-2016اهتمام ًا
خاص ًا بقطاع التعليم املهني والتقني ،إذ أفردت محور ًا خاص ًا له ،وركزت على خمسة
أهداف استراتيجية ،هي :إتاحة الفرصة ،واجلودة ،واملساءلة واحلاكمية ،ووسائل

التمويل والتعليم املبتكرة والشراكة مع القطاع اخلاص ،وتعزيز مكانة التعليم والتدريب
املهني والتقني .ولتحقيق هذه األهداف مت حتديد  16مشروع ًا إلصالح القطاع .وعلى

الرغم من تفاوت نسب اإلجناز يف هذه املشاريع ارتباط ًا باجلهات املسؤولة عن التنفيذ ،إال

أنه ميكن القول إن اإلجنازات التالية قد برزت حتى وقت إعداد هذه املراجعة:

22

تقرير حالة البالد لعام  :2019التعليم التدريب واملهني والتقني

جدول رقم ()1
اجنازات املشاريع املتضمنة يف محور التدريب املهني والتقني يف االستراتيجية الوطنية
لتنمية املوارد البشرية
املشروع

اإلجنازات

اعتماد اإلطار الوطني للمؤهالت.

اعتماد اإلطار الوطني للمؤهالت من قبل مجلس
الوزراء ،ورافق ذلك إناطة مهمة تنفيذه بهيئة
اعتماد مؤسسات التعليم العالي ،مما استدعى
تعديل التشريعات وإصدار نظام اإلطار.

وضع برامج للتعليم والتدريب املهني التقني متنح
درجة أكادميية.

البدء بوضع برامج للتعليم والتدريب املهني
والتقني متنح درجة أكادميية.

حتقيق املساواة يف رواتب خريجي التعليم
والتدريب املهني والتقني.

قام ديوان اخلدمة املدنية بتعديل بعض بنود
انظمته املتعلقة بحاملي شهادة الدبلوم الفني
(شهادة ال درجة علمية) ،مبا يضمن مساواة
حملة الدبلوم التقني (درجة
رواتبهم مع رواتب َ
جامعية).

إصدار رخص مزاولة املهنة للحرفيني والتقنيني.

العمل مستمر يف إصدار الرخص مبوجب أحكام
قانون تنظيم العمل املهني.

وضع معايير ومتطلبات تدريب للمدربني/
املدرسني يف القطاع.
وضع آليات خاصة باعتماد املدربني وتقييمهم.

معايير
وضع مركز االعتماد وضبط اجلودة،
َ
َ
ومتطلبات تدريب للمدربني /املدرسني يف
القطاع بالتعاون مع اخلبرات الدولية األملانية
واألوروبية .وسيتم جتريبها وتطويرها على
ضوء التطبيق الفعلي لها .كما مت وضع آليات
خاصة باعتماد املدربني وتقييمهم.

مت نقل مركز االعتماد وضبط اجلودة ()CAQA
نقل مركز االعتماد وضبط اجلودة ( )CAQAإلى
إلى مؤسسة تطوير وتنمية املهارات املهنية
مؤسسة بناء املهارات.
والتقنية بوجب قانونها.
تطوير التعليم والتدريب املهني والتقني مبا
يتماشى مع أهداف االستراتيجية الوطنية
للتشغيل و«رؤية األردن .»2025

مراجعة اخلطط االستراتيجية ملزودي التعليم
والتدريب املهني والتقني.

تأسيس مؤسسة بناء املهارات.

تأسيس مؤسسة تطوير وتنمية املهارات املهنية
والتقنية ومباشرة أعمالها اعتبار ًا من عام
.2019

تسهيل االعتماد على بيانات موثقة عند وضع
السياسات واتخاذ القرارات .أو اإللزام بذلك.

االستمرار بإجراء الدراسات القطاعية لتحديد
احتياجات السوق قطاعي ًا من القوى العاملة
املدربة واملؤهلة من خالل املركز الوطني لتنمية
املوارد البشرية.

تأسيس صندوق لتطوير املهارات برعاية القطاع
اخلاص.

-

إنشاء شراكات جديدة بني القطاعني العام
واخلاص تتماشى مع األولويات احملددة يف «رؤية
األردن .»2025

إنشاء شراكات جديدة بني القطاعني العام
واخلاص تتماشى مع األولويات احملددة يف «رؤية
األردن .»2025
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املشروع

التوسع يف برامج التلمذة املهنية.

اإلجنازات
التوسع يف برامج التلمذة املهنية التي تعتمد
على أسلوب التدريب يف موقع العمل أو التدريب
الثنائي الذي تنفذه مؤسسة التدريب املهني
والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ،كما أن
عدد ًا من املزودين الذين ينفذون برامج الدبلوم
قد قاموا بتطبيق هذا النمط.

إصدار دليل للمهن على مستوى املدارس ،وتوجيه
الطلبة للتعرف على التصميم والتكنولوجيا
احلديثة.

-

مشاركة الطلبة يف مسابقات املهارات العاملية.

-

إجراء إصالحات على مسار التعليم املهني احلالي
التابع لوزارة التربية والتعليم ،وعدم ربط
التعليم والتدريب املهني والتقني بالتحصيل
الدراسي منخفض األداء.

-

كما ُنقلت مهمة تنظيم العمل املهني من مؤسسة التدريب املهني (لكي تصبح املؤسسة
مزود ًا للتدريب املهني فقط) إلى وزارة العمل ،مبوجب قانون جديد لتنظيم العمل املهني
صدر أواسط عام  ،2019وذلك ِب َع ّد الوزارة هي املسوؤلة عن تنظيم سوق العمل ،وبذلك

أصبحت الوزارة تصدر إجازة مزاولة املهنة للحرفيني املهنيني.

ومن ناحية أخرى -وحتى وقت إعداد هذه املراجعة -لم يتم حتقيق إجناز يف مشاريع
«االعتماد على بيانات موثقة عند وضع السياسات واتخاذ القرارات» ،و«تأسيس صندوق
لتطوير املهارات برعاية القطاع اخلاص» ،و«إصدار دليل للمهن على مستوى املدارس،
وتوجيه الطلبة للتعرف على التصميم والتكنولوجيا احلديثة» ،و«إجراء إصالحات على
مسار التعليم املهني احلالي التابع لوزارة التربية والتعليم ،وعدم ربط التعليم والتدريب
املهني والتقني بالتحصيل الدراسي منخفض األداء» .ولم يتم مشاركة الطلبة يف مسابقات
املهارات العاملية ،كما لم يتم تأسيس صندوق لتطوير املهارات برعاية القطاع اخلاص.
تقدم يف مجال الشراكة مع القطاع
غير أن هناك عدد ًا من النشاطات التي تشير إلى ُّ
اخلاص ،فقد عقدت جامعة البلقاء التطبيقية مجموعة من االتفاقيات ومذكرات

التفاهم مع القطاع اخلاص؛ بهدف تدريب الطلبة واحلصول على تغذية راجعة بخصوص
املواد التي حتتاج خبرة عملية عالية ،ومشاركة ممثلني
خطط البرامج الدراسية لعدد من
ّ

من القطاع اخلاص يف إعداد اخلطط الدراسية ،وحتديد الكفايات املعرفية لالمتحان

الشامل وامتحان الكفاءة اجلامعية .كما أن مؤسسة التدريب املهني قد سلّمت عدد ًا من
مراكز التدريب املهني إلى القطاع اخلاص من خالل غرف الصناعة والتجارة؛ إلدارتها
وطرح البرامج التي حتتاجها فيهاّ ،إل أن هذه التجربة ما زالت تراوح مكانها حتى وقت
إعداد هذه املراجعة.
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ّ
ووقعت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب  1053اتفاقية مع القطاع اخلاص خالل
عامي  2018و ،2019لتدريب تالميذها .كما بدأت بتطبيق منوذج حاكمية جديد يف
َ

وي َع ّد معهدا
بعض معاهدها يرتكز على مبدأ «اإلدارة التشاركية» مع القطاع اخلاصُ ،
منوذجني تسعى الشركة لتعميمهما على باقي معاهدها.
املفرق وماركا
َ
ويف مجال تأسيس جهة مرجعية للقطاع تخططه وتشرف عليه ،متت املوافقة على قانون
هيئة تنمية املهارات املهنية والتقنية يف شهر حزيران  ،2019ويجري العمل على إعداد
األنظمة اخلاصة بهذه الهيئة متهيد ًا لتأسيسهاّ ،إل أن مراجعة سريعة ملهام الهيئة املقَ ّرة

تبني أن هذه املهام تتضمن عدد ًا من مهام مجلس التشغيل والتدريب والتعليم املهني
ً
بدال من إنشاء جسم جديد
والتقني ،وبالتالي كان من األولى تطوير املجلس وتفعيله
يقوم باملهمة نفسها.
إن تأسيس هذه الهيئة سيترتب عليه تطوير أداء مزودي التدريب ،وبخاصة مؤسسة
ّ
التدريب املهني التي تعاني من اإلرهاق منذ سنوات طويلة بسبب إناطة العديد من املهام

اإلضافية بها (مثل تصنيف العاملني املهنيني ومحالت املهن) ،ومعاجلة املشاكل والتحديات
التي تواجهها (مثل عدم توفر العدد الكايف من املدربني املؤهلني ،وضررة مواكبة البرامج
التي تطرحها املؤسسة للتغيرات املتسارعة التي يشهدها سوق العمل).

 .2استراتيجية مجلس التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني

ً
نتيجة إلقرار قانون هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية ،مت إيقاف العمل
أعد استراتيجيته
مبجلس التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ،وكان املجلس قد ّ
اخلاصة لألعوام ( ،)2020-2014إذ قدم فيها شرح ًا عن واقع التعليم والتدريب املهني
ً
خطة لتطوير هذا القطاع تقوم على خمسة محاور رئيسية ،هي :عالقة
والتقني ،وقدم

برامج القطاع بفرص التوظيف ،وشمولية القطاع ّ
للجئني وأصحاب االحتياجات
اخلاصة وغيرهم من الفئات ،واحلوكمة ،وقياس األداء ،واستدامة املوارد .كما مت أيض ًا
مناقشة استراتيجية القطاع السابقة ومراجعتها لألعوام ( )2013-2008خالل إعداد
استراتيجية عام  ،2014وما مت إجنازه من بنود ،وأسباب اإلخفاق يف حتقيق الكثير من
البنود التي لم يتم إجنازها .ومن جهة أخرى ،تضمنت األعمدة اخلمسة لالستراتيجية
املطلوب حتقيقه يف املرحلة الالحقة ،وحددت األهداف االستراتيجية
()2020-2014
َ
املنوي حتقيقها.

وقد قدمت هذه االستراتيجية شرح ًا تفصيلي ًا لواقع احلال ووضعت خريطة طريق
واقعية ،لو أنها ُنفذت لكان قطاع التعليم والتدريب املهني يف وضع أفضل بكثير مما هو
عليه.
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أما اخلطة التنفيذية لالستراتيجية الوطنية للتشغيل والتدريب والتعليم املهني
والتقني ،فقد تراوح اإلجناز فيها بني «ضعيف» و«متوسط» ،بحسب التقارير الفصلية.
وتضمنت محاورها الرئيسية :احلوكمة وحتسني مالءمتها ،وارتباط التعليم والتدريب
بقابلية التشغيل ،وحتسني الشمولية للنساء والشباب واملعاقني ،وحتسني أداء نظام
التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ،وضمان التمويل املستدام والفعال .ومن
ميول من خالل
اجلدير ذكره أن صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني َّ
تقدر
اقتطاع نسبة من الرسوم التي ُتفرض على تصاريح العمل للعمال الوافدين،
َّ
ميول قبل ذلك باقتطاع
عوائدها بحوالي  20مليون دينار أردني سنوي ًا .وكان الصندوق َّ

نسبة واحد باملئة من أرباح الشركات اخلاصة.

ويف ما يلي أهم إجنازات هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية خالل
الفترة  1كانون الثاني 30-أيلول :2019
 صندوق دعم التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقنياملمولة من الصندوق والقائمة خالل عام  2019ما مجموعه  88مشروع ًا
بلغ عدد املشاريع َّ
وبرنامج ًا للتدريب املؤدي إلى التشغيل أو التشغيل املباشر ،بقيمة متويل إجمالية بلغت
الفعلي للمتدربني
 41مليون دينار أردني استهدفت  34,669متدرب ًا ومتدربة ،وبلغ العدد
ّ
حتى نهاية الربع الثالث من عام  2019ما مجموعه .21,288

وقد بلغ إجمالي املوازنة الرأسمالية للهيئة لعام  2019حوالي  32,7مليون دينار ،وذلك
لتنفيذ برامج ومشاريع التدريب والتعليم املهني والتقني ،يف حني بلغت قيمة اإلنفاق
على املشاريع املمولة من الصندوق منذ بداية عام  2019وحتى نهاية الربع الثالث 8.8
مليون دينار وبنسبة إنفاق  %27من إجمالي املوازنة املخصصة للهيئة.
وميكن تصنيف مشاريع الصندوق إلى مشاريع جديدة ومشاريع مستمرة وبرنامج الفروع
اإلنتاجية ،وعلى النحو اآلتي:
املمولة خالل عام 2019
 .1مشاريع التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني اجلديدة َّ
املمولة من الصندوق  29مشروع ًا ،بقيمة إجمالية بلغت
 عدد املشاريع اجلديدةَّ
 14.37مليون دينار يف قطاعات مختلفة.

املؤدي إلى
 تستهدف هذه املشاريع ما مجموعه  13,815من فرص التدريبّ
التشغيل.

 بلغ العدد الفعلي للمتدربني يف املشاريع اجلديدة حتى نهاية الربع الثالث من عام ،2019ما مجموعه  9,521متدرب ًا.
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 بلغ عدد فرص العمل الناجتة عن هذه املشاريع ما مجموعة  1,553فرصة عمل،علم ًا أن املتدربني ما زالوا يف مرحلة التدريب ولم يصلوا إلى سوق العمل بعد.
 بلغ العدد الفعلي للمتدربات  2,686فتاة. .2مشاريع التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني املستمرة من أعوام سابقة وتنفَّ ذ
خالل 2019
 بلغ عدد املشاريع املستمرة من أعوام سابقة واملمولة من الصندوق  24مشروع ًابقيمة إجمالية بلغت  10,81مليون دينار يف قطاعات مختلفة.
املؤدي إلى التشغيل.
 تستهدف هذه املشاريع ما مجموعه  9,937من فرص التدريب ّ بلغ العدد الفعلي للمتدربني يف املشاريع املستمرة من أعوام سابقة حتى نهاية الربعالثالث من عام  2019ما مجموعه  6,937متدرب ًا.
 بلغ عدد فرص العمل الناجتة عن هذه املشاريع ما مجموعه  3,518فرصة عمل،علم ًا أن هناك متدربني ما زالوا يف مرحلة التدريب ولم يصلوا إلى سوق العمل بعد.
 بلغ العدد الفعلي للمتدربات  3,961فتاة. .3برنامج إنشاء الفروع االنتاجية 2019
 بلغ عدد الفروع اإلنتاجية القائمة والتي يتم متويلها من الصندوق خالل عام 2019وحتى نهاية الربع الثالث  36فرع ًا إنتاجي ًا تتوزع على مناطق اململكة ويف
قطاعات مختلفة.
 بلغت قيمة التمويل لهذه الفروع اإلنتاجية ما مجموعه 15,86مليون دينار.ً
عامال وعاملة.
 تستهدف هذه الفروع اإلنتاجية 1.754 بلغ العدد الفعلي للمتدربني يف الفروع اإلنتاجية القائمة حتى نهاية الربع الثالثمن عام  2019ما مجموعه  4,830متدرب ًا.
 بلغ عدد فرص العمل الناجتة عن الفروع اإلنتاجية ما مجموعه  4,830فرصةعمل ،علم ًا أن بعض الفروع ما زالت يف مرحلة التجهيز واإلنشاء.
 بلغ عدد اإلناث يف الفروع اإلنتاجية ما مجموعه  4,453فتاة ،وبنسبة  %92منالعدد الفعلي للمشتغلني.
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 إجنازات مركز االعتماد وضبط اجلودة بلغ عدد االختبارات التي مت تنفيذها من خالل املركز  203اختبار ًا حتى نهايةالربع الثالث من عام .2019
 بلغ عدد إجازات املزاولة التي مت إصدارها من خالل املركز  8,979إجازة ملزاولةاملهنة.
 بلغ عدد بطاقات املزاولة ( )IDالتي مت إصدارها من خالل املركز  5,392بطاقة. بلغ عدد الشهادات التي مت تصديقها  14,092شهادة. بلغ عدد التراخيص املمنوحة ملزودي التدريب  21ترخيص ًا جديداً ،وعددالتراخيص املجددة  32ترخيص ًا.
 بلغ عدد البرامج التدريبية التي مت اعتمادها  61برنامج ًا جديداً ،وعدد اعتماداتالبرامج التدريبية املجددة  61برنامج ًا.
ً
مؤهال.
 بلغ عدد املؤهالت التي مت تسجيلها على اإلطار العام للمؤهالت 18 -بلغت إيرادات املركز يف الفترة  30-1أيلول  2019حوالي  261ألف دينار.

 .3استراتيجية جامعة البلقاء التطبيقية

انطالق ًا من األوراق النقاشية جلاللة امللك عبداهلل الثاني ،واخلطة االستراتيجية
لتنمية املوارد البشرية التي ُأطلقت حتت رعاية ملكية سامية يف شهر أيلول ،2016
قامت اجلامعة بوضع خطتها االستراتيجية لألعوام ( ،)2021-2017واملبنية على رؤية
ورسالة واضحتني .وتعمل اجلامعة وفق منظومة استراتيجية ومنوذج عمل (Business
 )Modelيحكمان جميع العمليات اإلجرائية والتنفيذية ويوجهانها ،إذ مت بناؤهما
بعد إجراء العديد من الدراسات لتحديد نقاط القوة ومجاالت التحسني داخلي ًا،
والفرص والتهديدات اخلارجية؛ بهدف تعزيز قدرة اجلامعة على مواكبة املستجدات
والتطورات املتسارعة يف املجاالت شتى.
فقد أصبحت رؤية اجلامعة« :جامعة تطبيقية رائدة علمي ًا ،ومنافسة عاملي ًا ،ومتميزة يف
التدريس ،والبحث العلمي التطبيقي ،واإلبداع ،واالبتكار ،والريادة ،لبناء اقتصاد املعرفة
ومجتمعها».
أما رسالة اجلامعة فهي« :تقدمي تعليم تطبيقي وتقني عالي اجلودة ،وتوفير بيئة
منافسة وحاضنة لإلبداع واالبتكار والبحث والتطوير والريادة ومحفّ زة لها ،للمساهمة
يف حتقيق التنمية املستدامة واالقتصاد القائم على املعرفة».
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وجاءت اخلطة االستراتيجية للجامعة حتت شعار «نستثمر يف التعليم والبحث العلمي
واالبتكار واإلبداع والريادة» .وكان احملور األكادميي أحد محاور هذه االستراتيجية ،وقد
ركّ ز على ٍّ
كل من الدبلوم التقني والدبلوم الفني ،إذ أفردت اخلطة تسعة مشاريع للتعليم
التقني وستة مشاريع للدبلوم الفني ،وقد تضمنت هذه املشاريع :تطوير التخصصات
احلالية ،واستحداث أخرى جديدة يحتاجها سوق العمل ،وتطبيق نظام معادلة املؤهالت
واخلبرات ،واإلرشاد املهني ،وزيادة الدعم املالي ،ورفع مستوى املدربني وقدراتهم ،وضبط
جودة البرامج ،وتطوير املختبرات واملشاغل ،واالستفادة من خبرات الدول الرائدة يف
التعليم التقني.
ويبني اجلدول رقم ( )2األهداف االستراتيجية للجامعة ،وقد مت اعتماد مجموعة من
املشاريع لتحقيق تلك األهداف:
اجلدول رقم (:)2
األهداف االستراتيجية جلامعة البلقاء التطبيقية
الهدف االستراتيجي

وصف الهدف

 .1حتسني مخرجات
التعليم والتعلم وربطها
باحتياجات سوق
العمل.

تطوير استخدام التعليم اإللكتروني ،وتطوير اخلطط الدراسية وربطها
باالحتياجات الفعلية لسوق العمل والتطورات التقنية ،والتطبيق
األمثل لتطوير التعليم التقني املعتمد على املهارات وحتديثه ،وتعزيز
قنوات التواصل مع الطلبة اخلريجني وأرباب العمل.

 .2تعزيز سمعة اجلامعة
ومكانتها محلي ًا وعاملي ًا.

حتسني موقع اجلامعة يف االعتمادات والتصنيفات احمللية للجامعة
وبرامجها األكادميية ،وتفعيل مشاركة اجلامعة يف التصنيفات العاملية،
وتطوير املوقع اإللكتروني للجامعة ،ومشاركة اجلامعة يف جائزة امللك
عبداهلل الثاني لتميز األداء احلكومي والشفافية.

 .3حتفيز البحث العلمي
واإلبداع والريادة.

النهوض مبخرجات البحث العلمي لتواكب التطورات العاملية وتوجيهها
للبحث التطبيقي ،وحتفيز النشر العلمي يف مجالت عاملية مرموقة،
وإطالق الطاقات اإلبداعية والريادية لدى أعضاء هيئة التدريس
والطلبة.

 .4تطوير البيئة
اجلامعية والبنية
التحتية ،والتوظيف
األمثل للتكنولوجيا
احلديثة لتلبية
االحتياجات.

إنشاء مركز اإلبداع وحاضنات األعمال ،وحتديث البنية التحتية
والتقنية للجامعة ،وتطوير مختبرات اجلامعة ومشاغلها ،وحتديث
األنظمة اإلدارية يف اجلامعة وأمتتتها.

 .5تطوير العمل املؤسسي
وتطبيق احلوكمة
الرشيدة.

تطوير أداء أعضاء الهيئة األكادميية ،وتطوير أداء أعضاء الهيئة
اإلدارية ،ومراجعة هيكلة اجلامعة وربطها مع التطورات واالحتياجات،
ومراجعة األنظمة والتعليمات يف اجلامعة وحتديثها.

 .6االرتقاء بالشراكات
احمللية والدولية.

تبادل أعضاء الهيئة التدريسية ،وبرنامج تدريب الطلبة ،وبرنامج
التبادل الطالبي ،وتعزيز الشراكة مع الشركاء احملليني ،وتعزيز الشراكة
مع الشركاء الدوليني.
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الهدف االستراتيجي
 .7ضمان استدامة
االستقرار املالي،
وحتسني فرص
التمويل واالستثمار.

وصف الهدف
احلصول على التمويل اخلارجي ملشاريع هيكلة الكليات ونقل
التكنولوجيا والبحث العلمي ،وبرنامج استقطاب الطلبة األجانب،
ومشروع الطاقة الشمسية ،وبرنامج املنح والهبات اخلارجية ،وضبط
النفقات وإعادة الهيكلة اإلدارية.

 .4استراتيجية وزارة التربية والتعليم

وضعت الوزارة خطتها لألعوام ( ،)2022-2018وأفردت أحد املجاالت الستة الرئيسية يف
االستراتيجية للتعليم املهني يف الصفني احلادي عشر والثاني عشر ،ومن أهم أهداف هذا
املجال :زيادة فرص احلصول على التعليم املهني وحتسني نوعيته ،وزيادة الوصول إلى
هذا النوع من التعليم من خالل زيادة أعداد امللتحقني به ،وحتسني جودته.
ورغم إدراج مجموعة من النشاطات واإلجراءات يف اخلطة لتحقيق هذه األهدافّ ،إل
أنه لم يتم تطبيق معظمها ،األمر الذي أدى إلى إبقاء هذا النوع من التعليم على حاله ،إذ

لم َ
يلق االهتمام الضروري والالزم لتطويره ،مما أدى إلى زيادة املشاكل والتحديات التي
تواجهه ،سواء يف وصول الطلبة إليه ،أو يف نوعية التعليم ومالءمته لسوق العمل ولبرامج
التعليم التقني والتطبيقي يف الكليات اجلامعية واجلامعية املتوسطة.

 .5استراتيجية مؤسسة التدريب املهني

أعدت مؤسسة التدريب املهني خطتها االستراتيجية لألعوام ( .)2024-2015وتضمنت
ّ

اخلطة أربعة أهداف استراتيجية ،هي:

 .1االستجابة ملتطلبات سوق العمل واملجتمع بجودة مضمونة ومستدامة.
 .2تطوير نظام تدريب مهني يتصف باالستجابة واالرتباطية ،والكفاءة ،والفعالية،
واملساءلة ،واالستدامة ،وضبط اجلودة.
 .3زيادة مشاركة القطاعني العام واخلاص ومؤسسات املجتمع املدني يف منظومة عمل
املؤسسة.
 .4ضمان فرص التدريب لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة يف سوق العمل.
ومع أن هذه االستراتيجية حاولت التناغم مع استراتيجية مجلس التشغيل والتدريب
والتعليم املهني والتقني ،ومع أنه متّ يف عام  2019وضع خطة عمل للمؤسسة مبنية على
هذه االستراتيجيةّ ،إل أنه لم ينفَّ ذ معظم ما جاء فيها كما ُيظهر اجلدول رقم (.)3
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جدول رقم ()3
سياق تنفيذ استراتيجية مؤسسة التدريب املهني ()2024-2015
املجال

احلاكمية

احملور

أهم اإلجنازات

التنظيم اإلداري

 إعداد نظام التنظيم اإلداري والهيكل التنظيمي للمؤسسة ،واعتمادهمن قبل مجلس اإلدارة ،ورفعه إلى وزارة تطوير األداء املؤسسي يف رئاسة
الوزراء إلقراره.

القوانني واألنظمة

 تعديل قانون تنظيم العمل املهني ،والسير باإلجراءات التشريعية،واملصادقة عليه من ِقبل جاللة امللك وصدوره باجلريدة الرسمية.
 متكني القطاع الصناعي من إدارة وتشغيل  5مشاغل /معاهد تدريب مهني يفعمان.
ّ
 متكني قطاع احمليكات من إدارة وتشغيل معهد تدريب مهني يف الرمثا. متكني قطاع احمليكات من إدارة وتشغيل مشغل تدريبي يف العقبة ومشغلتدريبي يف محافظة الطفيلة.

األعمال

الشراكة مع القطاع
اخلاص

 توقيع اتفاقية مع جامعة احلسني التقنية لتمكينها من إدارة معهد التدريباملهني لإلناث يف إربد ،ومعهد التدريب املهني يف حكما.
 توقيع اتفاقيات مع شركة «زين» ،واستحداث مشاغل لصيانة األجهزةاخلليوية يف معهد التدريب املهني يف السلط ومشغل مركز االتصال (Call
 )Centerيف معهد التدريب املهني يف الغور األوسط.
 متكني شركة «سيدني» وبالتعاون مع منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة،من إدارة وتشغيل مشغل يف العقبة.

برامج التدريب
املهني
برامج رفع الكفاءة

 تدريب وتأهيل  41,933متدرب ًا ومتدربة ضمن مستويات العمل األساسيةعامي
(املهني ،واملاهر ،ومحدد املهارات) وبرامج رفع الكفاءة الفنية خالل َ
 2018و.2019
 تدريب  1,231متدرب ًا و 681متدربة من خالل برنامج «خدمة وطن»/املرحلة األولى.
مدربي املؤسسة يف مواقع الصناعة.
 رفع كفاءة  260مدرب ًا ومدربة من ّ -تطوير  20برنامج ًا تدريبي ًا سنوي ًا وفق دراسات احتياجات سوق العمل.

التدريب

 استحداث برامج جديدة يف القطاع الصحي (الرعاية الصحية لكبار السن،ومنسق إداري طبي).
املناهج والبرامج

ً
عامي  2018و.2019
 تسجيل 23مؤهال ضمن إطار املؤهالت املهنية خالل َ
 إدماج املهارات احلياتية ومهارات ريادة األعمال ببرامج التدريب املهني.ً
مؤهال يف اإلطار الوطني للمؤهالت ،وإدراج العديد من
 تسجيل 30التخصصات اجلديدة (السيارات الهجينة ،الطاقة املتجددة ،رعاية كبار
السن ،منسق إداري طبي ،رعاية األطفال يف دور احلضانة).

البنية التحتية

ً
مشغال تدريبي ًا وفق أحدث املعايير الدولية ومعايير السالمة.
 -تطوير 40
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 تنفيذ  5آالف زيارة توعوية ألصحاب العمل.حمالت التوعية

شهري شباط وأيار  2019لطلبة املدارس
 قامت املؤسسة بحملة توعية بنيَ
احلكومية والعسكرية ومدارس وكالة الغوث ( 872مدرسة) ،استفاد منها
حوالي  90ألف طالب وطالبة.

تدريب املعوقني

َّ
املوقعة مع
 تدريب  400شخص من ذوي اإلعاقة تنفيذ ًا لالتفاقيةاملجلس األعلى لشوؤن األشخاص املعوقني.

تدريب نزالء
مراكز اإلصالح

َّ
املوقعة بني املؤسسة ومديرية األمن
 تدريب  200نزيل تنفيذ ًا لالتفاقيةالعام.

التدريب يف مجال
الزراعة

 استحداث برامج للتدريب على مهارات التصنيع الغذائي ،واملهن الزراعية. إنشاء وتسجيل الشركة األردنية لإلدارة والتدريب الفندقي بالتعاون معشركة زارة القابضة لتشغيل فندق «سالتوس» يف السلط.
 توقيع  8اتفاقيات للتدريب نحو التشغيل بالتعاون مع الوكالة األملانيةللتعاون الدولي (.)GIZ

التعاون والشراكة
مع القطاع اخلاص
ومؤسسات املجتمع
املدني

 توقيع اتفاقية مع ( )ILOلتدريب  900شاب وفتاة من األردنيني والسوريني. توقيع اتفاقية مع شركة الهدف للمعايير الدولية ،لتوثيق شهادات املؤسسةدولي ًا.
 اإلدارة والرعاية الصحية لتدريب  600فتاة. توقيع اتفاقية مع الوكالة األملانية للتعاون الدولي ( /)GIZمشروع قدرة،لتدريب  500أردني وسوري.
 توقيع اتفاقية مع مؤسسة األميرة عالية (نوى). توقيع اتفاقية مع صندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية /هيئة شباب «كلنااألردن».

تدريب الالجئني
السوريني

 تنفيذ  %100من املطلوب من املؤسسة مبوجب خطة االستجابة األردنيةلألزمة السورية يف املجتمعات املستضيفة ( )JRPوفق ًا ملوافقات وزارة
التخطيط والتعاون الدولي.
 -تدريب الالجئني السوريني مبوجب اتفاقيات مع اجلهات الطالبة.

الفقر
والبطالة
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التشغيل

 تشغيل  4,012خريج ًا وخريجة من متدربي برامج مؤسسة التدريب املهنيخالل عام  ،2019وقد بلغت نسبة التشغيل يف بعض التخصصات حوالي
.%95
 توجيه اخلريجني وتشبيكهم لالستفادة من قروض صناديق التمويل وبرامجاحلكومة التمويلية واإلقراضية واالستشارية.
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 رفع قدرات مؤسسة التدريب املهني يف ما يتعلق بخدمات السالمة والصحةاملهنية املرتبطة بالتدريب وتقدمي االستشارات الفنية واإلدارية يف مجال
السالمة والصحة املهنية ،بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
و( ،)UNOPSإذ مت:
• إنشاء معهد للسالمة والصحة املهنية يف مدينة العقبة.
• إنشاء معهد للسالمة والصحة املهنية يف مدينة إربد /حكما.
السالمة
والصحة
املهنية

مشروع تطوير
قدرات املؤسسة
يف مجال السالمة
والصحة املهنية

اإلجراءات

التحول
اإللكتروني

• االنتهاء من تطوير البنية التحتية ملعهد السالمة والصحة املهنية/
ماركا ،وهو معهد السالمة والصحة املهنية الوحيد يف األردن الذي
مت فيه استحداث التدريب على الواقع االفتراضي (Virtual
 )Realityباإلضافة إلى استحداث مواضيع تدريب جديدة
(.)Fire Yard «Scaffolding Training» Confined Space Entry
• رفع كفاءة عدد من املدربني من األقاليم الثالثة ( 24مدرب ًا ومدربة) من
خالل تدريبهم يف اليابان ليصبحوا مدربني رئيسيني يف هذا املجال.
• إعداد املادة التعليمية للسالمة والصحة املهنية ،واملباشرة باعتمادها من
جمعية السالمة والصحة الصناعية اليابانية.
• جتهيز معاهد السالمة والصحة املهنية بأحدث أجهزة القياس.

تطوير
احلكومية

املسؤولية
املجتمعية

التميز
املؤسسي

 البدء بتطوير قاعدة بيانات اخلريجني وأصحاب العمل ،بحيث تتم عملياتالتسجيل وإصدار الشهادات إلكتروني ًا ،مما يسهل اإلجراءات على متلقي
اخلدمة.
 تطوير  15ساعة تدريب إلكتروني ضمن برنامج التمديدات الصحية،والتكييف والتبريد ،والكهرباء ،واملركبات الهجينة.

الطاقة البديلة

 البدء بالتحول نحو الطاقة املتجددة البديلة يف عدد من مرافق املؤسسةبقيمة  200ألف دينار (معاهد املفرق ،وحكما ،وجرش ،وعجلون ،واملشارع،
وإناث إربد ،ومديرية التدريب املهني يف إقليم الشمال).

احلضانات
اإلبداعية
لألطفال

 مت إنشاء حضانة إبداعية لألطفال يف معهد التدريب املهني لإلناث يف إربدلتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفات ومحفّ زة لزيادة التحاق اإلناث ببرامج
التدريب املهني.

اآليزو
()ISO29993

 بدأت املؤسسة بتطبيق معايير مواصفة «آيزو» ( )ISO29993يفمعاهدها ،وقد مت تقييم معهدي سحاب والعقبة كمرحلة جتريبية ،حيث
تبي مطابقتهما للمواصفة ،وسيتم تطبيق املواصفة على جميع معاهد
ّ
املؤسسة.

جائزة امللك
عبداهلل الثاني
لتميز األداء
احلكومي
والشفافية

 تقدمت املؤسسة بواقع  7درجات خالل الدورة السابعة للجائزة( )2016/2015مقارنة بالدورة السابقة ،يف حني بلغت نسبة التقدم
احلكومي حوالي  %1.7فقط.

جائزة األمير
احلسن بن طالل
للتميز العلمي

مشروعي «تعزيز
 حصلت املؤسسة على املركز األول يف اجلائزة وذلك عنَ
التدريب لتحسني الكفاءة يف قطاع املياه والطاقة» و«دمج وتدريب األشخاص
ذوي اإلعاقة مهني ًا بغرض تشغيلهم».

33

 .6استراتيجية الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب

عمدت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب إلى إطالق استراتيجيتها لألعوام (-2017
 ،)2025والتي تبنت ثالثة محاور رئيسية انسجمت مع ّ
كل من االستراتيجية الوطنية

للتشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ( ،)2020-2017واالستراتيجية الوطنية
لتنمية املوارد البشرية ( .)2025-2016وهذه احملاور هي:
 محور التدريب والتأهيل وزيادة فعالية التدريب املهني ،من خالل زيادة دور القطاعاخلاص بإدارة العملية التدريبية ،وتطوير آليات االستهداف واالستقطاب ،وإنشاء
مراكز متيز متخصصة ،باإلضافة إلى تطوير املناهج التدريبية.
 محور التسويق والتشغيل ،من خالل رفع قابلية التشغيل ،وزيادة الطلب على خريجيالشركة ،وبناء منظومة تشاركية اجتماعية مع الشركاء ،وتطوير آليات التسويق
للخريجني واملتابعة للمشتغلني لتحقيق الزيادة يف أعداد املشتغلني.
 محور االستدامة املالية ،من خالل تعزيز اإلطار االستثماري ،وحتسني االستدامةاملالية ،والبحث عن مصادر متويلية مختلفة ،والدخول بشراكات مالية استراتيجية،
ووضع إطار استثماري طويل املدى.
وترجمت الشركة استراتيجيتها بأجندة تغيير مؤسسية مبستويات مختلفة ،من خالل
التقدم إلى العديد من العطاءات املدارة من ِقبل املنظمات الدولية يف مجال التدريب

والتشغيل ،واالستفاداة من إمكانيات الشركة كمزود تدريبي مهم يف قطاع التعليم
والتدريب املهني يف األردن ،إذ مت تأهيل حوالي  11ألف مستفيد ومستفيدة خالل
السنوات الثالث األخيرة ،وتدريب  6آالف متدرب ومتدربة من األيدي العاملة بالبرامج
النظامية والتي يتم متويلها من صندوق دعم التشغيل والتدريب املهني والتقني.
بجانبي
وتستند الشركة يف تنفيذ برامجها إلى دراسات حتليل الفجوات املتعلقة
َ
العرض والطلب للقطاعات االقتصادية املختلقة (كاإلنشاءات ،وصناعة األثاث،

والكهروميكانيك).
وتعمل الشركة على إنشاء منصة إلكترونية تكفل نشر املعرفة العملية والعلمية
املتخصصة يف البرامج املهنية .ليتم التدريب على برامج الشركة يف املعاهد التدريبية
من خاللها .ومن اجلدير بالذكر أن عدد املعاهد التدريبية التابعة للشركة وصل إلى
 16معهد ًا تدريبي ًا للذكور واإلناث تنتشر يف محافظات اململكة ،وبلغ عدد امللتحقني بها
حوالي  27.500متدرب ًا ومتدربة منذ عام .2007
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وتعمل الشركة على رفد القطاعات االقتصادية بالشباب املؤهلني ضمن القطاعات
(اإلنشاءات ،والصناعة ،والطاقة املتجددة ،والتجميل ،واحلياكة) يف إطار املسؤولية
االجتماعية للشركة يف املناطق النائية واستجابة منها الحتياجات املجتمع احمللي .وقد
بلغ العدد اإلجمالي للخريجني منذ نشأة الشركة حوالي  22,400متدرب ًا ومتدربة ،وبلغ

عدد املتدربني يف عام  2018ما مجموعه  2,137متدرب ًا ومتدربة ،ويف عام  2019ما
مجموعه  2,407متدرب ًا ومتدربة.

كما جسدت الشركة حتقيق محور ارتباطية التدريب والتعليم املهني والتقني بقابلية
التشغيل ،من خالل حتقيق شراكات ثنائية محلية ودولية .فعلى سبيل املثال ،مت
عمان الصناعية من خالل اإلدارة الثنائية ألحد
التعاون مع جمعية مستثمري شرق ّ
معاهد الشركة يف ماركا.
ويظهر اجلدول رقم ( )4أبرز إجنازات الشركة تنفيذ ًا الستراتيجيتها خالل الفترة بني
ُ

مطلع عام  2019ونهاية شهر تشرين الثاني .2019

اجلدول رقم (:)4
أبرز إجنازات الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب تنفيذ ًا الستراتيجيتها خالل الفترة
بني مطلع عام  2019ونهاية شهر تشرين الثاني 2019
املجال

مجال
التدريب

إجنازات الشركة تنفيذ ًا الستراتيجيتها خالل الفترة بني مطلع عام
 2019ونهاية شهر تشرين الثاني 2019
 التحاق حوالي  2000متدرب ًا ومتدربة يف البرامج التدريبية املختلفة،وتخريج  936متدرب ًا ومتدربة.
 تدريب  629متدرب ًا ومتدربة ضمن برنامج «خدمة وطن» ،مت تخريج 595متدرب ًا ومتدربة منهم.
 تنفيذ برنامج لتدريب وتقييم اخلبرات السابقة ضمن مشروع«قدرة» ،بالتعاون مع الوكالة األملانية للتعاون الدولي ( ،)gizلـ 1000
مشارك من األردنيني والسوريني .وتنفيذ برنامج تدريب منتظم لـ
 700فتاة يف املهن املختلفة.
 تنفيذ برنامج التدريب الثنائي ضمن مشروع املهارات احلرفية(املرحلة األولى) ،بالتعاون مع الوكالة األملانية للتعاون الدولي ()giz
لـ  360متدرب ًا ومتدربة.
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املجال

إجنازات الشركة تنفيذ ًا الستراتيجيتها خالل الفترة بني مطلع عام
 2019ونهاية شهر تشرين الثاني 2019
 إعداد الدراسات الالزمة الستحداث عدد من املعاهد اجلديدة يفاملناطق ذات األولوية (مثل الكورة وذيبان).

يف مجال
البنى
التحتية

 إنشاء مراكز متيز متخصصة (كمركز التميز األردني األملاني للطاقةاملتجددة يف محافظة املفرق) بالشراكة مع الوكالة األملانية للتعاون
الدولي ( ،)gizوشركة األبعاد لبناء وتطوير البيانات (أورجن /األردن)
وشركة تطوير املفرق.
 إنشاء مركز متيز متخصص بالشراكة مع نقابة املقاولني األردنيني،للتدريب على املهن اإلنشائية واملساندة.

يف مجال
الشراكة
مع القطاع
اخلاص

مجال
التشغيل

 توقيع اتفاقيات مع ّكل من غرفة صناعة األردن ،وغرفة جتارة
األردن ،وشركة املدن الصناعية ،وجمعية الرخاء التعاونية ،لتلبية
حاجتها من األيدي العاملة.
 توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة األميرة سمية لتنفيذ برامج تدريبيةمتخصصة يف مجاالت تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات (،)ICT
واإللكترونيات ،وهندسة الكمبيوتر ،وهندسة االتصاالت ،واألعمال،
وعلم الرسم احلاسوبي والرسوم املتحركة ،وهندسة اإللكترونيات،
وهندسة االتصاالت ،وأمن املعلومات واجلرائم الرقمية ،والهندسة
الكهربائية.

 تشغيل  2,516خريج ًا وخريجة بحسب دراسات التتبع ملؤسسةالضمان االجتماعي.
 عقد أيام وظيفية يف ٍّكل من محافظة العاصمة وإربد والعقبة،
لتشغيل الشباب (مبشاركة القطاع اخلاص).
 تأمني فرص تدريب ملتدربي املهن اإلنشائية واملهن املساندة (،)OJTمن خالل توقيع  546اتفاقية مع القطاع اخلاص لتدريب 1,543
متدرب ًا يف مرحلة التدريب امليداني.

يف مجال
الدراسات
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 إجراء دراسات لتحديد احتياجات سوق العمل من املهن املطلوبة لعام 2020بالتعاون مع املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية.

تقرير حالة البالد لعام  :2019التعليم التدريب واملهني والتقني

املجال

إجنازات الشركة تنفيذ ًا الستراتيجيتها خالل الفترة بني مطلع عام
 2019ونهاية شهر تشرين الثاني 2019
 تطوير وتنفيذ برامج الطاقة املتجددة ،ورفع كفاءة الطاقة يف مركزالتميز األردني األملاني للطاقة الشمسية /املفرق.

يف مجال
تطوير
البرامج

 التوأمة مع اجلانب األملاني يف ظل اتفاقية املنحة إلدارة مركز التميزاألردني األملاني ،وتبادل املعلومات واخلبرات مع اخلبراء األملان.
 حصول مركز التميز األردني األملاني للطاقة الشمسية ،على شهادةاالعتراف بالتميز.
 تصميم برنامج ملأمور املستودع ضمن القطاع اللوجستي بالشراكة معجامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ،بهدف تنفيذ برامج تدريبية
مهنية متخصصة يف مجاالت تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات
( ،)ICTلغايات تغطية احتياجات القطاع.
 تطوير برامج ميكانيك وكهرباء السيارات الكهربائية والهجينةبالتعاون مع نقابة أصحاب املهن امليكانيكية والوكالة األملانية للتعاون
الدولي (.)giz
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مراجعة توصيات الواردة يف تقرير حالة البالد لعام 2018

ً
فصال
أفرد تقرير حالة البالد لعام  ،2018الذي أصدره املجلس االقتصادي واالجتماعي،
َ
عرض التطورات التي شهدها هذا القطاع يف
خاص ًا بالتعليم والتدريب املهني والتقني،
العقدين األخيرين ،وناقش املشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع وكيفية التغلب
عليها.
سواء أكانت راسمة
ويوضح اجلدول رقم ( )5واقع اإلجنازات لدى اجلهات املعنية بالقطاع،
ً
ً
وصوال للجهات التنفيذية.
للسياسات أو مشرفة عليها
اجلدول رقم (:)5
واقع اإلجنازات لدى اجلهات املعنية بقطاع التعليم والتدريب املهني والتقني

مجال
التوصية

اإلجراءات /األنشطة املطلوبة لتحقيق
التوصية

مدى االجناز
مت
اإلجناز

 .1حتديـــد أهـــداف القطـــاع علـــى
املســـتوى الوطنـــي مبـــا يخـــدم
القطاعـــات اإلنتاجيـــة واخلدميـــة،
وإح ــداث تأثي ــر واض ــح عل ــى هي ــكل
العمالـــة واالقتصـــاد الوطنـــي.

على مستوى
السياسات
والتشريعات
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قيد اإلجناز/
نُ فّ ذ جزئي ًا

•

 .2تســـريع إنشـــاء مؤسســـة بنـــاء
لتكـــون
املهـــارات أو مـــا يشـــابهها،
َ
َ
املظلـــة العامـــة لقطـــاع التعليـــم
املهنـــي والتقنـــي والتدريـــب ،علـــى
ـون
ـدد
مهامه ــا وأنش ــطتَ ها قان ـ ٌ
أن يح ـ ِّ
َّ
موح ــد له ــذا القط ــاع يلغ ــي التش ــتت
َّ
وتعـــدد املرجعيـــات فيـــه ،وبحيـــث
تكـــون هـــذه املؤسســـة مســـؤولة
عـــن أداء التعليـــم الثانـــوي املهنـــي،
والتدريـــب املهنـــي ،والتعليـــم الفنـــي
والتدريبـــي يف كليـــات املجتمـــع،
والشـــركة الوطنيـــة للتشـــغيل
والتدري ــب ،يف ظ ـ ّـل تع ــاون وثي ــق م ــع
القطـــاع اخلـــاص.

•

 .3تشـــكيل مجلـــس أمنـــاء لهـــذه
املؤسســـة برئاســـة القطـــاع اخلـــاص
أو مؤسســـة ولـــي العهـــد بذراعهـــا/
جامعـــة احلســـن التقنيـــة.

•

لم ينفَّ ذ

تقرير حالة البالد لعام  :2019التعليم التدريب واملهني والتقني

مجال
التوصية

اإلجراءات /األنشطة املطلوبة لتحقيق
التوصية

مدى االجناز
مت
اإلجناز

قيد اإلجناز/
نُ فّ ذ جزئي ًا

 .4إعـــادة النظـــر يف متويـــل القطـــاع
بحيـــث تكـــون مصـــادره الرئيســـية:
صنـــدوق تنميـــة املهـــارات ،واملوازنـــة
العامـــة ،واألعمـــال اإلنتاجيـــة
واخلدميـــة ،واخلدمـــات التدريبيـــة
للقطـــاع ،والقطـــاع اخلـــاص ،واملنـــح
واملســـاعدات الدوليـــة .وأن يتـــم
فصـــل مهمـــة «التشـــغيل» عنـــه
وإحلاقهـــا بصنـــدوق التنميـــة
و ا لتشـــغيل .

•

 .5تش ــكيل املجال ــس القطاعي ــة والت ــي
يعنـــى ٌّ
كل منهـــا بتطويـــر قطـــاع
مع ــن كم ــا ه ــي القطاع ــات يف غ ــرف
الصناعـــة والتجـــارة.

•

 .6إجـــراء تعديـــات علـــى قانـــون
تنظيـــم العمـــل املهنـــي رقـــم ()27
لســـنة  ،1999مبـــا يتناســـب مـــع
التطــورات يف ســوق العمــل والتغيــرات
التكنولوجيـــة املتســـارعة ،ومبـــا
كل م ــن مي ــارس عم ـ ً
يل ــزم ّ
ـا مهني ـ ًا أن
يحمـــل إجـــازة ملمارســـتها.

•

 .7العم ــل عل ــى مأسس ــة الش ــراكة ب ــن
مؤسســـات التدريـــب احلكوميـــة
ومؤسســـات القطـــاع اخلـــاص مبـــا
يضمـــن الوصـــول إلـــى برامـــج
تدريبيـــة تعتمـــد علـــى الطلـــب
التوســـع
وليـــس العـــرض ،وأن يتـــم
ّ
الكمـــي والنوعـــي.
بشـــقَّ يه
ّ

على املستوى
الفني

 .1حتديـــث اخلطـــط الدراســـية
والتدريبيـــة واملناهـــج واملـــواد
التعليميـــة مبـــا يعـــزز التدريـــب
العملـــي يف املشـــاغل واملعاهـــد
واملـــدارس والكليـــات ويف مواقـــع
تصمـــم يف ضـــوء
العمـــل ،وأن
َّ
حتليـــات دقيقـــة الحتياجـــات
ســـوق العمـــل ،وأن يتـــم اعتمـــاد
أحاديـــة املنهـــاج وتعدديـــة املـــواد
التعليميـــة.

لم ينفَّ ذ

•
•
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مجال
التوصية

اإلجراءات /األنشطة املطلوبة لتحقيق
التوصية

مدى االجناز
مت
اإلجناز

 .2دعـــم خطـــط تطويـــر املعهـــد
الوطنـــي لتدريـــب املدربـــن لعقـــد
دورات قصيـــرة يف أســـاليب وطـــرق
التدريـــب ،واالحتياجـــات الفنيـــة
واملس ــلكية للمدرب ــن وإدارات معاه ــد
التدريـــب ومراكـــزه.

•

 .3اس ــتحداث برنام ــج جامع ــي إلع ــداد
املدرســـن واملدربـــن املهنيـــن قبـــل
ّ
اخلدمـــة.

•

 .4تطويـــر البنـــى التحتيـــة والصيانـــة
الشـــاملة لألبنيـــة والتجهيـــزات،
وحتديـــث املختبـــرات ،واإلدارة
املثل ــى ملؤسس ــات التدري ــب والتعلي ــم
املهنـــي والتقنـــي.

•

 .5تطويـــر نظـــام املتابعـــة والتقييـــم
مبفهومـــه الشـــمولي مبـــا يتناســـب
مـــع طبيعـــة القطـــاع ومبشـــاركة
القطــاع اخلــاص ،وبشــكل خــاص أداء
املتدربـــن ،وتعزيـــز نظـــم اإلشـــراف
واإلدارة واملســـاءلة واملراقبـــة
والتقيي ــم ألداء املؤسس ــات ،واعتم ــاد
نظـــام مؤسســـي لضبـــط اجلـــودة
وضمانهـــا.

•

 .6اعتمـــاد نظـــام التدريـــب والتطويـــر
املهنـــي املســـتمر مـــدى احليـــاة،
والتنميـــة املســـتدامة ،واالعتـــراف
باخلبـــرة الســـابقة ،وتنفيـــذ
اختبـــارات للراغبـــن باالنتقـــال
مـــن مســـتوى مهنـــي إلـــى مســـتوى
أعلى.

•

 .7دع ــم مه ــام مرك ــز االعتم ــاد وضب ــط
ـد م ــن ممارس ــة العم ــل
اجل ــودة ،للح ـ ّ
َّ
املرخ ــص له ــم،
املهن ــي م ــن ِق َب ــل غي ــر
برامج ــه
عتم ــد
ُ
وملن ــع قي ــام َم ــن ل ــم ُت َ
بأنش ــطة التدري ــب.

•

 .8تأســـيس جلنـــة استشـــارية مـــن
املجتمـــع احمللـــي والفعاليـــات مطبق
ّ
كل معهـــد
االقتصاديـــة يف
تدريب ــي أو مدرس ــة مهني ــة أو كلي ــةVTC ،
إلث ــراء برام ــج التدري ــب.
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قيد اإلجناز/
نُ فّ ذ جزئي ًا

لم ينفَّ ذ

تقرير حالة البالد لعام  :2019التعليم التدريب واملهني والتقني

مجال
التوصية

على مستوى
التعاون الدولي
واإلقليمي

اإلجراءات /األنشطة املطلوبة لتحقيق
التوصية

مدى االجناز
مت
اإلجناز

قيد اإلجناز/
نُ فّ ذ جزئي ًا

 .9مراجعــة نظــم االختبــارات للمهــارات
العمليـــة ،بحيـــث ال تقتصـــر
علـــى مواقـــع التدريـــب واملدربـــن
العاديـــن ،وإمنـــا تتـــم مبشـــاركة
فنيـــن مـــن القطـــاع اخلـــاص.

•

مســـحية
 .10االعتمـــاد علـــى دراســـات
ّ
جلانبـــي العـــرض والطلـــب يف
َ
اســـتحداث البرامـــج وتطويـــر
املناه ــج ،م ــع بن ــاء قاع ــدة للبيان ــات
واملعلومـــات يف هـــذا الســـياق.

•

ّ
االطـــاع علـــى أفضـــل املمارســـات
.1
واخلبـــرات الدوليـــة يف مكونـــات
القطـــاع كافـــة ،وتبـــادل املناهـــج
واملـــواد التعليميـــة واخلبـــرات
اإلداريـــة.

•

 .2التشـــبيك مـــع املؤسســـات الدوليـــة
والفنيـــة املعنيـــة بالتعليـــم املهنـــي
والتقنـــي والتدريـــب ،علـــى غـــرار
منظمـــة العمـــل الدوليـــة ،وهيئـــة
التدريـــب األوروبيـــة ،واملؤسســـة
الدولـــي،
للتعـــاون
األملانيـــة
والوكالـــة األميركيـــة للتعـــاون،
واملنظمـــة الدوليـــة للتربيـــة
والعلوم والثقافة.

•

 .3املشـــاركة يف برامـــج املســـابقات
الدوليـــة واإلقليميـــة والوطنيـــة
للمهـــارات ،مبـــا يخـــدم تطويـــر
البرامـــج واملناهـــج التدريبيـــة ،ومبـــا
يكفـــل مواكبـــة التطـــورات العامليـــة
يف هذا املضمار.

لم ينفَّ ذ

•

 .4أن تتول ــى وزارة التخطي ــط والتع ــاون
الدولـــي مهمـــة اإلعـــداد ملشـــاريع
التطويـــر الدوليـــة لدعـــم القطـــاع،
بالتنس ــيق م ــع املؤسس ــات الوطني ــة،
لضمـــان عـــدم تكـــرار املشـــاريع
ولتجنُّ ـــب ازدواجيـــة األنشـــطة.

•

 .5الســـعي لالعتـــراف الدولـــي
مبس ــتويات التعلي ــم املهن ــي والتقن ــي
والتدريـــب يف األردن ،مبـــا يســـهم يف
تعزيـــز تنافســـية خريجـــي القطـــاع
يف ســوق العمــل احمللــي وســوق العمــل
اإلقليمـــي.

•
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مجال
التوصية

على املستوى
اإلداري
والتنظيمي

اإلجراءات /األنشطة املطلوبة لتحقيق
التوصية

مت
اإلجناز

قيد اإلجناز/
نُ فّ ذ جزئي ًا

لم ينفَّ ذ

 .1اعتمـــاد نظـــام لألجـــور والرواتـــب
للعاملـــن يف قطـــاع التعليـــم املهنـــي
والتقنـــي والتدريـــب ،مبـــا يضمـــن
منـــح حوافـــز كافيـــة للمدربـــن
والعاملـــن لتطويـــر كفاياتهـــم،
ويســـهل مـــن عمليـــة اســـتقطاب
ّ
املؤهلـــن فنيـــ ًا يف القطـــاع اخلـــاص
للدخـــول إلـــى مهنـــة التدريـــب يف
املؤسســـات احلكوميـــة والقطـــاع
اخلـــاص.

•

 .2تأســـيس إدارات ال مركزيـــة
لشـــؤون القطـــاع تســـمح بتحديـــد
االحتياجـــات علـــى مســـتوى
احملافظـــات ،وتعـــزز عمليـــات
تنفيـــذ القـــرارات والسياســـات
املتصلـــة بعمـــل القطـــاع.

•

 .3اعتمـــاد نظـــام للتوجيـــه واإلرشـــاد
املهنـــي واســـتراتيجية واضحـــة
للتعـــاون مـــع أصحـــاب العمـــل
ومؤسســـات اإلعـــام للتوعيـــة
بحقائـــق القطـــاع ومخرجاتـــه
وفـــرص العمـــل املتوفـــرة ،وإصـــدار
مطبوعـــات توجيهيـــة إرشـــادية
تعـــرف باملهـــن ومتطلباتهـــا وفـــرص
ّ
التشـــغيل فيهـــا .وقـــد مت إعـــداد
اســـتراتيجية وطنيـــة للتوجيـــه
واإلرشـــاد املهنـــي عـــام ،2014
وجتـــري خـــال عـــام  2019عمليـــة
مراجعتهـــا وحتديثهـــا يف ضـــوء
ا ملســـتجد ا ت .

•

 .4فتـــح القنـــوات األفقيـــة والعموديـــة
بــن مســارات وبرامــج التعليــم املهنــي
والتقنــي ،وبصــورة تســمح باالنتقــال
مـــن مســـار إلـــى آخـــر ،وبإعطـــاء
خريجـــي القطـــاع فرصـــة للتعليـــم
العالـــي وفـــق معاييـــر محـــددة.
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مجال
التوصية

اإلجراءات /األنشطة املطلوبة لتحقيق
التوصية

مدى االجناز
مت
اإلجناز

قيد اإلجناز/
نُ فّ ذ جزئي ًا

 .5توحيـــد احلوافـــز املاليـــة التـــي
تســـهم يف زيـــادة نســـبة امللتحقـــن
ببعـــض برامـــج قطـــاع التعليـــم
املهنـــي والتقنـــي والتدريـــب ،مـــع
مراع ــاة عوام ــل الرغب ــة واالس ــتعداد
والقـــدرات لـــدى ّ
كل َمـــن يرغـــب
يف االلتحـــاق بهـــذه املســـارات
ا لتعليميـــة .

لم ينفَّ ذ

•

 .6تعزيـــز مهمـــة التدريـــب وتنميـــة
امل ــوارد البش ــرية يف القط ــاع اخل ــاص،
بحيـــث ميكّ نهـــم ذلـــك مـــن املبـــادرة
والقيـــادة ألنشـــطة التعليـــم املهنـــي
والتقنـــي.

•

 .7العمل على إجناز مشروع اجلمعيات
التدريبية اإلنتاجية ،الستخدام
ذلك كتدريب يف مواقع العمل
وحتقيق عوائد مالية تسهم يف
تطوير أنشطة القطاع.

•

مرشوع التطور الوظيفي للمسارات املهنية والتقنية

تراجعت نسبة الطلبة من خريجي الدبلوم املتوسط املسموح لهم بالتجسير إلى مرحلة
البكالوريوس خالل السنوات األخيرة ،لتصل إلى  ،%5بعد أن كانت قد وصلت قبل
ذلك إلى  ،%20وذلك بحسب اخلطة التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛
والتزام ًا مبا جاء يف محور التعليم املهني والتقني يف االستراتيجية الوطنية لتنمية

املوارد البشرية .وهذا شكّ ل عائق ًا جديد ًا يف وجه زيادة أعداد الطلبة امللتحقني بالتعليم
التقني ،بسبب عزوف الطلبة عن االلتحاق بالبرامج ذات النهايات املغلقة التي ال تتيح

لهم التطور التعليميّ .إل أن مقترح جامعة البلقاء التطبيقية للمسارات املهنية -يف حال

إقراره -سيساهم يف ّ
حل هذه املشكلة .إذ قامت اجلامعة بتطوير منوذج متقدم للمسارات
املهنية؛ يتيح التجسير والنفاذية ،ومنح الشهادات املهنية ،مبا يتناسب مع اإلطار الوطني
َ
الطلبة من خريجي املدارس املهنية ومراكز التدريب املهني
البرنامج
للمؤهالت ،إذ ميكّ ن
ُ

والكليات اجلامعية املتوسطة ،من التطور مهني ًا ووظيفي ًا ،واحلصول على البكالوريوس
املهني والدرجات العلمية العليا من املسارات املهنية يف اجلامعات التقنية .كما ميكّ ن
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َ
أي مستوى من
البرنامج
طلبة املسارات األكادميية من االنتقال إلى املسارات املهنية يف ّ
ُ

مستويات الدراسة يف اجلامعات الوطنية،كما هو مبني يف الشكل رقم (.)1

الشكل رقم (:)1
منوذج متقدم للمسارات املهنية  -التجسير والنفاذية ومنح الشهادات املهنية

َّ
املتوقع أن يساهم هذا املشروع يف فتح النهايات املغلقة ،ويسمح للملتحقني مبسار
ومن
التعليم والتدريب املهني والتقني من التطور الوظيفي ،مما سيساهم يف زيادة نسبة
االلتحاق يف هذا النوع من التعليم والتدريب .كما أن برنامج الدبلوم الفني الذي
يستهدف الطلبة الذين لم ينجحوا يف الثانوية العامة ،يفتح لهؤالء املجال لالستمرار يف
التعليم والتدريب ،من خالل البرامج التي تطرحها جامعة البلقاء التطبيقية والكليات
التي تشرف عليها اجلامعة ملرحلة الدبلوم .كما أن برنامج الدبلوم الفني للذين لم
ينجحوا يف الثانوية العامة يفتح املجال الستمرار التعليم والتدريب من خالل  35برنامج ًا
تقدمها اجلامعة والكليات التابعة لها.
ّ

التحليل االسرتاتيجي لواقع القطاع

أن قطاع التعليم املهني والتقني لم يشهد التطور الكايف واملأمول خالل السنوات
الحظ ّ
ُي َ
العشرين األخيرة ،رغم احتياج القطاعات الصناعية واإلنتاجية والشركات واألعمال

ملخرجات هذا القطاع ،مما أدى إلى ضعف التالؤم بني أعداد ومؤهالت وكفايات
أي ما ُيطلق عليه «الفجوة بني العرض والطلب» .وقد
اخلريجني ومتطلبات سوق العملْ ،

أدى ذلك إلى معاناة األردن من نقص العمالة املاهرة املؤهلة من جهة ،وزيادة العمالة غير

املاهرة وضعيفة التأهيل من جهة أخرى.
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وقدرت وزارة العمل عدد العمال الوافدين يف األردن مبليون عامل خالل عام .2018
ّ

وتشير التقديرات إلى أن حوالي نصف هؤالء العاملني يعملون يف مهن تقنية ومهنية ميكن

لألردنيني من خريجي برامج التعليم والتدريب املهني والتقني إشغالها.
إن انخفاض أعداد امللتحقني بهذا النوع من التعليم والتدريب ،إضافة إلى ضعف
الكم الكبير
مخرجاته من حيث الكفاياتّ ،أديا إلى عدم توفر أردنيني يشغلون هذا
ّ
من فرص العمل ،يف الوقت الذي جتاوز فيه عدد املتقدمني لديوان اخلدمة املدنية
حملة درجة البكالوريوس.
 350ألف مواطن معظمهم من َ
ومن أهم األسباب التي ساهمت بالوصول إلى تلك احلالة ،افتقار البرامج التعليمية
املطبقة يف بعض برامج التعليم املهني والتقني والتطبيقي للحداثة والتطوير،
القدمية
َّ

ال سيما وأن الكثير من هذه البرامج لم تواكب التغيرات يف سوق العمل .يضاف إلى ذلك
نقص املدربني املؤهلني ،وعدم تنسيق اجلهات املزودة للتدريب والتعليم مع سوق العمل،
األمر الذي جعل سوق العمل األردني محكوم ًا باملعروض من العمالة (،)Supply Driven
ً
بدال من أن يكون محكوم ًا باحلاجة احلقيقية والطلب (.)Demand Driven

ومن الواضح أن مزودي التعليم التقني واملهني والتطبيقي لم يتمكنوا من االستجابة
بصورة كافية للتغيرات التي طرأت على سوق العمل يف األردن واملنطقة خالل العقدين
تراجع اإلقبال على
األخيرين ،ألسباب فنية وأخرى موضوعية ،ويف الوقت نفسه
َ
البرامج املهنية .ونتيجة لذلك ،بدأت عوامل ضعف وتهديد تظهر يف قطاع التعليم عموم ًا،
ثمة عوامل قوة وفرص متوفرة يف برامج التعليم التقني
والتقني خصوص ًا ،ومع ذلك ما زال ّ
املطروحة.

إن تدني مستوى الكفاءة العملية أو املهنية ،ملخرجات برامج التعليم التقني واملهني،
جعل مستقبل اخلريجني غير آمن ،وبالتالي فإن نسب االلتحاق تراجعت دون النسب
َّ
املخطط لها ،كما أن مدخالت هذه البرامج ما زالت يف معظمها دون املستوى املطلوب ،يضاف
إلى ذلك تناقص الدعم احلكومي املالي لهذا النوع من التعليم ،مما أدى إلى عدم متكن
املؤسسات املعنية به من القيام بدورها باملستوى املطلوب ،أو إلى استنزاف موارد املؤسسة،
كما حصل يف جامعة البلقاء التطبيقية ،إذ زاد الفرق بني كلفة هذه البرامج والرسوم
التي يدفعها الطالب عن  17.5مليون دينار سنوي ًاُ ،تدفع من املوازنة األكادميية للجامعة،
حد من قدرة اجلامعة على تطوير بنيتها التحتية ملواكبة التطورات املتسارعة يف
مما ّ

القطاعات الصناعية واإلنتاجية.

بد من البدء مبشروع وطني لتطوير التعليم املهني والتقني والتطبيقي ،على
لذا كان ال ّ

أن تشارك يف هذا املشروع جميع اجلهات ذات العالقة ،ومبا يشمل اجلهات املزودة للتدريب
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ِّ
املوظفة يف سوق العمل وخاصة القطاع اخلاص ،واجلهات التي ترسم
والتعليم ،واجلهات
بد من اإلشارة إلى ضرورة االستفادة
السياسات وغيرها من اجلهات ذات العالقة .وال ّ
من جتربة جامعة البلقاء التطبيقية يف هذا املجال ،إذ بدأت اجلامعة منذ عام 2017
بتطبيق خطط دراسية جديدة تركز على املهارات والكفايات ،إضافة إلى املعرفة ،ومت
تطوير هذه اخلطط بناء على مشاركة اجلهات ذات العالقة من القطاعني العام واخلاص.
وميكن من خالل مراجعة واقع حال التعليم والتدريب املهني والتقني ،الكشف عن نقاط
الضعف والتهديدات ،ونقاط القوة ،والفرص التي ميكن البناء عليها ،وكما هو مبني أدناه:
نقاط القوة
 .1توفر الرؤيا السياسية العليا للنهوض بقطاع التعليم املهني والتقني ،واالنتقال إلى االقتصاد القائم
على املعرفة.
 .2االنتشار الواسع ملعاهد ومراكز التدريب املهني ،واملدارس املهنية ،والكليات اجلامعية واجلامعية
املتوسطة ،ويف معظم احملافظات.
 .3احلاجة احلقيقية للعمالة املاهرة املؤهلة بسبب توفر فرص عمل للخريجني محلي ًا ودولي ًا.
 .4توفر التمويل من صناديق التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ،واجلهات الدولية الداعمة.
 .5اخلبرة املتراكمة ،وبخاصة أن املدربني ذوو كفاءة عالية يف بعض البرامج.
 .6انخفاض الرسوم على الطلبة يف ظل مسؤولية احلكومة عن تلك البرامج.
 .7ارتفاع الرواتب واحلوافز للخريجني.
 .8توفر البنى التحتية من مشاغل ومختبرات وجتهيزات متطورة (لبعض التخصصات).
 .9توفر املرونة يف طرح برامج دراسية متنوعة وتقنية وتطبيقية يحتاجها سوق العمل.
 .10إمكانية تطبيق منطية التعليم مدى احلياة من خالل التعليم والتدريب املهني والتقني والتطبيقي.
 .11إمكانية استخدام تكنولوجيا املعلومات احلديثة يف التعليم والتدريب.
ً
مثال
 .12إمكانية التجسير واالرتقاء تطبيق ًا ألحكام اإلطار الوطني للمؤهالت ( ،)NQFمن الدبلوم
إلى مرحلة البكالوريوس خلريجي برامج الدرجة اجلامعية املتوسطة.

نقاط الضعف (مجاالت التحسني)
 .1عدم استتقرار تشريعات احلوكمة للقطاع ،بسبب غياب السياسة الواضحة ،وضعف تطبيق
التشريعات ،وضعف التنسيق بني مزودي التدريب والتعليم املهني والتقني.
 .2عدم كفاية املوارد البشرية املؤهلة للتدريب والتدريس ،وضعف يف بعض الكوادر الفنية.
 .3ضعف برامج التسويق والترويج للبرامج التي يطرحها مزودو التدريب والتعليم املهني والتقني.
 .4ضعف التنسيق والتعاون بني اجلهات املعنية يف القطاعني العام واخلاص.
 .5عدم كفاءة وفعالية اإلرشاد والتوعية املهنية لتغيير الثقافة املجتمعية السائدة.
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نقاط الضعف (مجاالت التحسني)
 .6عدم مراعاة برامج التعليم والتدريب املهني والتقني والتطبيقي للتطورات واملستجدات
التكنولوجية املتسارعة ،إضافة إلى عدم مواءمة بعضها لسوق العمل.
 .7ضعف االتصال مع مراكز التعليم املهني والتقني الدولية ،وعدم استثمار فرص الشراكة مع
املؤسسات الدولية الداعمة.
 .8التحاق خريجي الثانوية العامة ذوي املعدالت املنخفضة والتحصيل املتدني ببرامج ()TVET
بسبب شروط القبول احلالية.
وتقادم بعضها ،وعدم مواكبتها للتطور التكنولوجي
 .9عدم توفر مختبرات وجتهيزات حديثة،
ُ
احلديث.
 .10عدم توفر نظام رواتب يحافظ على الكفاءات يف مجال التعليم والتدريب املهني والتقني.
َ
ملواد تقوية يف مجاالت مثل الرياضيات واللغة
مدخالت بعض امللتحقني ،وحاجتهم
 .11ضعف
ّ
اإلجنليزية.
 .12ضعف مهارات اخلريجني (مهارات االتصال وكتابة التقارير ،واللغة اإلجنليزية ،إضافة إلى املهارات
املتخصصة).
 .13ضعف البيئة الالزمة لبناء شخصية الطالب وتدعيم والئه من خالل النشاطات الالمنهجية.
 .14ضعف أنظمة مراقبة اجلودة يف بعض األنواع من هذا التعلم.
الفرص
 .1توفر رؤية سياسية عليا للنهوض بقطاع التعليم املهني والتقني واالنتقال إلى االقتصاد القائم
على املعرفة.
 .2توفر حزمة تشريعات تنظم قطاع املوارد البشرية ،وقابليتها للتعديل.
 .3إنشاء هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية.
 .4اعتماد اإلطار الوطني للمؤهالت.
 .5االستقرار األمني والسياسي يف اململكة ،واإلرادة السياسية الداعمة للبحث واالبتكار واإلبداع.
 .6مؤشرات اإلقبال الكبير على التعليم العالي يف األردن واملنطقة ،وتزايد إقبال الطلبة على التعليم
اجلامعي والدبلوم التقني والدبلوم الفني.
 .7تنوع تخصصات املدرسني والباحثني واملدربني املتوفرين.
 .8توفر فرص للتعاون على املستويني اإلقليمي والدولي.
 .9الطلب املتزايد ألرباب العمل على خريجي الكليات اجلامعية املتوسطة ومؤسسة التدريب املهني
املؤهلني واملدربني.
 .10زيادة عدد الالجئني يف بعض البرامج نتيجة الظروف السياسية احمليطة.
 .11توفر برامج الدعم الفني واملالي املقدمة لدعم قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني ،ال سيما من
كوريا واليابان واالحتاد األوروبي وأملانيا وإيطاليا وبريطانيا والواليات املتحدة األميركية.
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التهديدات واملخاطر
 .1ارتفاع كلف معظم البرامج املهنية والتقنية بسبب الطبيعة العلمية والعملية لتلك البرامج.
 .2تراجع الدعم املالي احلكومي ،وعدم توفر الدعم املالي الكايف للنهوض ببرامج التعليم والتدريب
املهني والتقني والتطبيقي.
 .3غياب التخطيط لتوزيع املوارد املالية املتاحة ،وعدم ربطه باجلهات ذات األداء العالي.
 .4ضعف مخرجات منظومة التعليم املدرسي.
 .5التقلبات املتسارعة واملتغيرة لسوق العمل.
 .6عدم وجود منهجية وطنية شاملة للتنبؤ باحتياجات سوق العمل ،وعدم توفر قواعد بيانات
ودراسات عن احتياجات سوق العمل والعرض والطلب يف التخصصات املختلفة.
 .7انغالق املسار التعليمي أمام خريجي التدريب املهني ،ففي الكثير من احلاالت ال ميكن خلريجي
هذا النوع من التعليم تطوير مساراتهم املهنية.
 .8تدني مشاركة أصحاب العمل يف تدريب األردنيني وتشغيلهم.
احلد األدنى من األجور ،وعدم ربطه بطبيعة العمل.
 .9تدني
ّ
 .10ارتفاع نسبة العمالة الوافدة يف سوق العمل.
 .11هجرة الكفاءات الفنية املدربة واملؤهلة للمساهمة بالتعليم التقني واملهني والتطبيقي.
 .12ضعف بعض التشريعات الناظمة.
 .13النظرة السلبية للتدريب والتعليم املهني والتقني من ِقبل املجتمع ،واعتقاد الكثير من األهالي
والطلبة من خريجي الثانوية العامة أن برامج البكالوريوس توفر للخريج وضع ًا اقتصادي ًا واجتماعي ًا
أفضل مقارنة مع خريجي الدرجة اجلامعية املتوسطة والتدريب املهني.
 .14غياب تفعيل التعليم التطبيقي يف كثير من األحيان.
 .15ضعف مشاركة أصحاب العمل يف تطوير وتقدم التعليم املهني والتقني ،وتدريب األردنيني
وتشغيلهم ،وتصميم اخلطط الدراسية وإعدادها.

االستنتاجات

ّ
يتلخص حتليل الوضع القائم لقطاع التعليم والتدريب املهني والتقني ،بجملة من

الكمية والنوعية يف الوقت الذي ما زال هذا القطاع يعاني فيه (كما ورد
اإلجنازات
ّ
يف تقرير حالة البالد لعام  2018وكما يتضح من هذه املراجعة) ،من مشاكل حرجة

وتهديدات وحتديات ،األمر الذي أدى إلى ضعف الربط بني برامج التعليم التقني واملهني
للمراحل املختلفة ،وضعف جودة مخرجاتها.
 .1لقد عانى قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني يف األردن من تطبيق تشريعات
متعددة ،فمؤسسة التدريب املهني تعمل مبوجب قانون مستقل ،ومراكز التدريب
اخلاصة تعمل مبوجب نظام مركز االعتماد وضبط اجلودة (التابع لوزارة العمل) أو
ملديرية التعليم اخلاص يف وزارة التربية والتعليم ،أما مدارس التعليم املهني فتعمل
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حتت تشريعات وزارة التربية والتعليم ،يف حني أن جامعة البلقاء التطبيقية والكليات
التي تشرف عليها تعمل وفق تشريعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقانون
اجلامعة وقانون هيئة االعتماد ملؤسسات التعليم العالي.
 .2صدر قانون جديد لتنظيم العمل املهني رقم ( )11لسنة  2019أنيط بوزارة العمل
بعدما كان من مهام مؤسسة التدريب املهني خالل السنوات العشرين األخيرة.
 .3يف ضوء االستراتيجيات لتطوير القطاع ،مت تأسيس مركز االعتماد وضبط اجلودة،
بهدف إعداد املعايير املهنية ،وترخيص مراكز تدريب للقطاع اخلاص واعتمادها،
وإصدار شهادات ممارسة املهنة .وعانى املركز من نقص يف اخلبراء القائمني عليه،
واقتصر دوره على إصدار شهادات مزاولة املهنة ،دون أن يكون له دور كبير وملموس
يف تقييم مستوى احلاصلني على الشهادات .وقدم املركز إسهامات محدودة يف تصميم
واقرار وتطبيق ومتابعة معايير االعتماد وضبط اجلودة لبرامج التعليم والتدريب
املهني والفني والتقني.
 .4أقرت احلكومة إطار ًا وطني ًا يف عام  ،2019وقد ُصنفت املستويات يف هذا اإلطار إلى

 10مستويات لتشمل جميع املراحل التعليمية واملستويات املهنية ،كما مت إصدار

قانون هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية.
 .5مت تأسيس مجلس التشغيل والتعليم والتدريب املهني والتقني يف عام ،2019
وشارك يف عضويته ممثلون عن اجلهات املنظمة لهذا القطاع يف األردن ،وأنيط به
وضع سياسات التطوير وخططه ،وتنسيق اجلهود والبرامج واألنشطة ذات العالقة
باملجلس .وتكمن املشكلة التي واجهت املجلس أنه لم ُي ْع َط استقاللية كاملة ،بل مت
التعامل معه على أنه جزء من وزارة العمل ،وبالتالي لم يتمكن من تأدية الغرض الذي
ُأنشئ ألجله.

ُ .6أنشئت جامعة احلسني التقنية لتقدمي برامج جامعية تقنية متميزة مبوجب قانونها،
ومن جهة أخرى ما زالت جامعة البلقاء التطبيقية تتولى مسوؤلية اإلشراف على
الكليات اجلامعية املتوسطة.
 .7مت إصدار قانون هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية ،ومبوجبه أعطيت
الهيئة أهداف وصالحيات متقدمة ،إال أن أهدافها شبيهة يف كثير من األحيان بأهداف
مجلس التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني .ومن أهم هذه األهداف :تنظيم
اجلهات العاملة يف هذا القطاع ،وتعزيز التعاون بني املؤسسات والهيئات احمللية التي
ُتعنى بالتشغيل والتدريب املهني والتقني ومثيالتها من املؤسسات والهيئات العربية
واإلقليمية والدولية ،وإقرار االستراتيجيات والسياسات واخلطط اخلاصة بتطوير
القطاع على املستوى الوطني.
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 .8يعاني هذا القطاع -كما هي حال بقية القطاعات -من ضعف البيانات املوثوقة
واملرجعية ،ورمبا أحيان ًا انعدامها ،ال سيما يف جانبي العرض والطلب .دون إغفال أن
املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية ( )NCHRDأجرى  18دراسة قطاعية لتحديد
مخرجات مزودي التدريب والتعليم املهني والتقني
الكمية والنوعية بني
الفجوة
َ
ّ
وغيرها من املزودين واحتياجات السوق والقطاع اخلاص من العاملني ،وقد أظهرت تلك
الدراسات إلى حد كبير زيادة جانب العرض على جانب الطلب ،األمر الذي يتطلب
تدخالت عالجية يف جوانب السياسات والتنفيذ واملتابعة .ويبني اجلدول رقم ()6
نتائج تلك الدراسات باألرقام.
القطاع

العرض

الطلب

الفجوة

السنوات

الصناعات الدوائية.

11,360

3,025

عرض

2020-2018

الصناعات الكيميائية
والبالستيكية واملطاط.

4,019

4,598

طلب

2020-2018

55

585

طلب

2020-2018

قطاع اإلنشاءات.

29,059

15,188

عرض

2019-2017

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات.

19,430

12,732

عرض

2019-2017

قطاع السياحة.

10,111

16,007

طلب

2019-2017

قطاع الصحة.

25,027

9,279

عرض

2017-2015

صناعة األغذية واملشروبات
والتبغ.

4,494

12,425

طلب

2017-2015

902

11,114

طلب

2017-2015

قطاع صناعة املالبس.

4,251

19,656

طلب

2016-2014

قطاع التجميل وتصفيف الشعر.

10,567

1,793

عرض

2016-2014

قطاع صناعة األثاث.

3,694

1,612

عرض

2016-2014

قطاع الزراعة.

5,394

31,809

طلب

2016-2014

قطاع الوساطة املالية وأنشطة
التأمني.

7,788

641

عرض

2016-2014

قطاع التركيبات الكهروميكانيكية.

18,875

103

عرض

2016-2014

قطاع الصناعات الهندسية
والكهربائية.

17,170

485

عرض

2015-2013

قطاع صيانة وإصالح املركبات.

5,413

1,127

عرض

2015-2013

قطاع بيع الوقود بالتجزئة يف
املتاجر املتخصصة.

0

213

طلب

2015-2013

احللي واملجوهرات.
صناعة
ّ

جتارة األغذية واملشروبات والتبغ.
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متطلبات التطوير

بعد إجراء التحليل السابق ،ومراجعة االستراتيجيات ونسب اإلجناز احملقَّ قةَ ،تظهر
احلاجة إلى أن يكون الربط بني املدخالت واملخرجات مرور ًا بالعمليات ارتباط ًا وثيق ًا
يف املراحل املختلفة لضمان نتائج إيجابية ،فمدخالت هذا النظام وفق ما هو متعارف
عليه عاملي ًا مبنظومة التعليم والتدريب املهني ،وهذه املدخالت هي :الطالب أو املتدرب،
وع َدد ومشاغل
واملدرب أو املعلم ،واملناهج واملواد التعليمية والتسهيالت من جتهيزات ومواد ِ

ومختبرات وأجهزة وأنظمة ..إلخ .أما مخرجاته فهي اإلنسان املؤهل للقيام باألهداف التي
البرنامج التدريبي أو التعليمي .وبالنسبة للعمليات ،فهي تتمثل يف اختيار
ُص ّمم من أجلها
ُ

وتطبيق طرائق وأساليب التدريب والتعليم ،سواء أكانت هذه األساليب حديثة ومتطورة

(مثل التعليم اإللكتروني والتدريب االفتراضي) أو تقليدية (مثل احملاضرات والتطبيقات
العملية) ،وما يصاحب ذلك من توجيه وإرشاد اواختبارات وفحوص.
وميكن اقتراح عدد من اإلجراءات ضمن محاور ،لتطوير قطاع التعليم والتدريب املهني
والتقني .ومن ذلك:
 .1تطوير وتفعيل التشريعات القانونية (احلاكمية الرشيدة)
إن حوكمة القطاع وفق أفضل املمارسات الدولية ،من شأنها أن تعمل على تطوير القطاع،
كما أن إشراك القطاع اخلاص يف إدارته سيكون لها أكبر األثر يف تطوير مدخالت
ً
وصوال إلى تشغيلها ،باعتبار أن القطاع اخلاص هو املتلقي
القطاع وعملياته ومخرجاته
الرئيس ملخرجات قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني .وما تزال احلاجة قائمة
لتفعيل هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية ،عبر رفدها بأفضل املمارسات
الدولية ،وبخاصة أن الهيئة ستكون صاحبة الوالية –مبوجب القانون -يف اإلشراف على
هذا القطاع وتطويره.
 .2بناء قدرات العاملني يف قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني وجامعي البيانات
للقطاع.
ولكي يتم بناء برامج مهنية وتقنية عالية املستوى ،فمن الضروري تدريب وبناء قدرات
املدربني والكادر الفني املزود للخدمات يف سياق تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج التعليم
والتدريب املهني والتقني ،وميكن أن تتم هذه العملية يف األردن من خالل خبراء محليني
ودوليني ،وقد تتطلب إرسال املدربني للتدريب يف اخلارج ملدد تتراوح بني  3شهور و12
شهراً ،وذلك يف مراكز مهنية وكليات تقنية عاملية تطرح برامج شبيهة؛ الكتساب املهارات
والقدرات التدريبية العاملية املتخصصة.
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 .3تطوير برامج مهنية وفنية وتقنية ،وتطوير اخلطط الدراسية لتواكب التطورات يف
سوق العمل ،وتطوير املختبرات واملشاغل والبنى التحتية التكنولوجية.
ملحة ملراجعة مضامني وأهداف ومحتويات ومتطلبات برامج التعليم
لقد باتت احلاجة ّ
والتدريب املهني والتقني والتطبيقي املطروحة سابق ًا ،وأن يتم تطوير خططها الدراسية
موادها لتنظيم خطط جديدة بناء على املعارف واملهارات واالجتاهات التي
ووصف
ّ

سيتم تطويرها ،وكذلك بناء على املخرجات التعليمية املطلوبة لكل برنامج ،مبا يلبي
االحتياجات الواقعية لسوق العمل من مهارات يف هذه التخصصات والبرامج .وينبغي
تصميم البرامج املقترحة مبا يحقق متطلبات االعتماد احمللي والدولي يف مجال كل
برنامج ،األمر الذي يتطلب مساعدة خبراء دوليني يف هذا املجال؛ للوقوف على أفضل
املمارسات العاملية وآليات حتقيقها.
وعلى الرغم من أن توفر البنى التحتية من مشاغل ومختبرات وجتهيزات متطورة (لبعض
يعد من نقاط القوة ،إال أنه من البديهي اإلشارة إلى احلاجة املستمرة إلى
التخصصات) ّ

تصميم وتنفيذ برامج تقنية جديدة و /أو تطوير املوجود منها ،وهو ما يتطلب التوسع
يف بناء مختبرات ومشاغل ومناذج تدريب مماثلة ملا هو موجود يف الدول املتقدمة،
والتي ُيسعى إلى نقل جتاربها ،إضافة إلى توفير مصادر التعلم واألدوات التي حتتاجها
هذه البرامج .وألن التعليم اإللكتروني والتدريب االفتراضي أصبحا لغة العصر احلديث
يف عالم التدريب املهني ،فإن هذا يتطلب التفكير ملي ًا واإلسراع بنقل التجارب الدولية

الناجحة لألردن ،وتطويرها مبا ينسجم مع أفضل املمارسات الدولية .كما يتطلب
إنشاء البرامج التقنية اجلديدة ،أو توسيع سعة البرامج احلالية؛ الستيعاب عدد أكبر
من الطلبة .وكذلك حتسني البنية التحتية للكليات واملدراس واملعاهد واملراكز املهنية
وتوسعتها ،الستيعاب األعداد املتزايدة من الطلبة ،وتوفير أماكن للمشاغل واملختبرات
اجلديدة ،وغيرها من االحتياجات التي تشمل األنظمة والشبكات احلاسوبية.
 .4االستمرار بتوفير الدعم املالي ،وإدارة املصادر املالية ،وتفعيل اإلجراءات احلكومية
لدعم القطاع ،وتطوير الشراكات احمللية والدولية لتنفيذ البرامج املقترحة وتطبيقها
وضمان دميومتها .وسيكون هناك حاجة للمساعدة الفنية يف تصميم وتنفيذ هذه
البرامج وضمان دميومتها ،مع التأكيد على تصميم مؤشرات ضمان اجلودة املناسبة
ووضعها بالتعاون مع جهات خارجية ذات خبرة واسعة يف مجال البرنامج املعني.
ُ
ضمان استمرار الدعم املالي للقطاع سواء بالتمويل
تنفيذ تلك البرامج
ويتطلب
َ
الداخلي أو اخلارجي.

 .5اعتماد وتطبيق معايير وأنظمة لضبط اجلودة وضمانها.
 .6توفير املساعدات الفنية لتنفيذ البرامج املقترحة وتطبيقها وضمان دميومتها.
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توصيات لتطوير القطاع واالجراءات الالزمة لتنفيذها

املعتمدة لدى
بناء على ما جاء يف هذه املراجعة ،وبعد استعراض جميع االستراتيجيات
َ
َ
املتخذة لديها لتطوير التعليم والتدريب املهني
اجلهات املعنية وذات العالقة ،واإلجراءات
والتقني ،ميكن اقتراح توصيات واقعية وقابلة للتنفيذ ومبا يسهم يف حتقيق متطلبات
التطوير سالفة الذكر .وميكن تقييم مدى تنفيذ هذه التوصيات من خالل مؤشرات قابلة
للقياس ،ومرتبطة بإطار زمني.
وميكن تقسيم هذه التوصيات إلى ستة مجاالت رئيسية ،كما جاء يف اجلدول رقم (.)7
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 .1تطوير وتفعيل
التشريعات القانونية
(احلاكمية الرشيدة)

التوصية

 .4تفعيل دور جلان ومجالس املهارات القطاعية،
ليكون لها دور فاعل يف اإلشراف والتقييم
والتوجيه للبرامج التي يطرحها القطاع،
واملشاركة بوضع اخلطط والسياسات العامة
للقطاع.
 .5تطوير التشريعات الناظمة لالعتماد وضمان
اجلودة.

 .3تفعيل تطبيق اإلطار الوطني للمؤهالت
(.)NQF

 .1إصدار التشريعات الالزمة لتحسني ظروف
عمل الفنيني والتقنيني يف القطاع اخلاص،
وحتقيق املساواة يف الرواتب لتصبح رواتب
خريجي التعليم والتدريب املهني والتقني
مماثلة لرواتب العاملني يف التعليم األكادميي
احلد األدنى ألجور خريجي التعليم
(رفع
ّ
والتدريب املهني والتقني).
 .2دعم هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية
والتقنية وتطويرها ،لتمكينها من اإلشراف
الكامل على قطاع التعليم والتدريب املهني
والتقني ،من خالل اإلشراف على توزيع
املصادر املالية ،وتدريب املدربني ،واملواءمة
بني البرامج املقدمة واحتياجات سوق
العمل ،وتطوير اخلطط الدراسية ،ووضع
االمتحانات ،وتقييم املعلمني.

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصية

 اعتماد أدلّة ضبطاجلودة للقطاع.

 عدد القرارات الصادرةعن كل مجلس يف
حتديد احتياجات كل
قطاع ،وتصميم تطوير
برامج التأهيل الالزمة.

املعتمدة
 عدد البرامجَ
واملسجلة على اإلطار.
َّ

إصدار القرارات الالزمة
لتفعيل دور الهيئة يف
اإلشراف على التعليم
والتدريب املهني
والتقني.

(تعليمات /أنظمة)

إصدار التشريعات

مؤشر األداء

2020

مستمر

مستمر

2020

2020

مستمر

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية

وهيئة اعتماد مؤسسات
التعليم العالي
هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية،

ومجلس الوزراء

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية،

ومجلس الوزراء

2021

سنة
اإلجناز

اجلهة املعنية بالتنفيذ
واملتابعة

مستمر

2020

2020

سنة املباشرة

اجلدول رقم (:)7
التوصيات الرئيسية واإلجراءات الالزمة لتنفيذها
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 .2بناء قدرات
العاملني يف قطاع
التعليم والتدريب
املهني والتقني
وجامعي البيانات
للقطاع.

التوصية

 .2مراجعة وتطوير املعايير واآلليات اخلاصة
باعتماد املدربني وتقييمهم.

موحد لتدريب املدربني
 .1اعتماد مركز َّ
واالستفادة من جامعة البلقاء التطبيقية
ومعهد التدريب والتطوير يف مؤسسة التدريب
املهني ،وبناء قدرات العاملني فيهما ،وتزويده
باخلبراء يف مجال تدريب املدربني تنفيذ ًا
ملشاريع استراتيجية تنمية املوارد البشرية
(.)2025-2016

تشكيل مجلس وطني للتشغيل.

 .8السير بإجراءات تشكيل املجلس األعلى
لتنمية املوارد البشرية.

 .7تفعيل إصدار رخص مزاولة املهنة للحرفيني
والتقنيني.

 .6تطوير نظام لالعتراف باملهارات املكتسبة من
التعليم والتدريب غير النظامي.

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصية

املعتمدة
تفعيل املعايير
َ
واملطبقة.
َّ

 وزيادة عدد امللتحقنيببرامج ( )ToTبحيث
ُتعقَ د دورة واحدة على
األقل سنوي ًا لكل مدرب
أو معلم مهني أو تقني.

 إعداد اإلطار التشريعيلتشكيل املجلس وإقراره،
وصدور قرار تشكيله.
 إصدار القرارت الالزمةلتشكيل املجلس مبا
ينسجم مع األنظمة
والتعليمات املعمول بها.
 عدد البرامج التدريبيةلبناء قدرات الكوادر
الفنية ورفع كفاءتها،

 -عدد الرخص الصادرة

 إصدار قرار من مجلسالهيئة.

مؤشر األداء

2020

2020

2020

2021

2021

2020

2020

2020

مستمر

2020

سنة املباشرة

سنة
اإلجناز

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية

وجامعة البلقاء
التطبيقية ،ومجلس إدارة
مؤسسة التدريب املهني

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية،

وزراة العمل ،وهيئة تنمية
وتطوير املهارات املهنية
والتقنية ،ومجلس الوزراء

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية
رئاسة الوزراء

وديوان التشريع والرأي.

اجلهة املعنية بالتنفيذ
واملتابعة
هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية،
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التوصية

 .6إنشاء بنك معلومات بخبراء املسوحات
امليدانية للقطاع ،وتأهيل شركات للقيام
بذلك.

 .5تطوير قدرات العاملني وبناؤها يف مجال
جمع املعلومات وعرضها؛ لتمكينهم من
إعداد التقارير الالزمة عن سوق العمل
ومستويات األداء التي ميكن البناء عليها يف
اختيار البرامج التي ميكن طرحها ،واستيعاب
املتدربني فيها.

 عدد البرامج املصممة،وعدد الكوادر الفنية
املؤهلة واملدربة،

قواعد بيانات اخلبراء
األردنيني ،وعدد الشركات
املؤهلة.

 وتقارير الدراساتاملنجزة.
َ

املسحية
 عدد الدراساتّ
امليدانية واملكتبية عن
احتياجات السوق ،وعدد
الباحثني املؤهلني،

زيادة مشاركة فنيني وخبراء
من القطاع اخلاص يف تنفيذ
البرامج مبعدل فنّ ي واحد
لكل برنامج يف أول سنتني.

املبتعثني لدورات
 وعددَ
وبرامج خارجية.

 .3تصميم وتنفيذ وتقييم برامج إلعداد املدربني
واملشرفني املهنيني واملدرسني ،من خالل برامج
تدريب املدربني ،واالبتعاث (قصير األمد
وطويل األمد) إلى مراكز عاملية للتدريب
املهني والتعليم التقني والتطبيقي ،وتوفير
حوافز مالية الستقطاب املدربني واملدرسني
املختصني.
 .4بناء القدرات واستقطاب الكفاءات املتميزة،
ورفع قدرات الكفاءات العاملة ،والعمل على
ضمان استمرار هذه الكفاءات يف خدمة
القطاع مبشاركة ممثلني من القطاع اخلاص.

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصية

مؤشر األداء

2020

2020

2020

2020

سنة املباشرة

2020

مستمر

مستمر

مستمر

سنة
اإلجناز

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية،
ودائرة اإلحصاءات العامة،
واملركز الوطني لتنمية
املوارد البشرية

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية،
ودائرة اإلحصاءات العامة،
واملركز الوطني لتنمية
املوارد البشرية

مزودو التدريب والتعليم
املهني والتقني

وهيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية

اجلهة املعنية بالتنفيذ
واملتابعة
معهد املدربني،
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 .3تطوير برامج
مهنية وفنية وتقنية،
وتطوير اخلطط
الدراسية لتواكب
التطورات يف سوق
العمل ،وتطوير
املختبرات واملشاغل
والبنى التحتية
التكنولوجية.

التوصية

 .2توفير مصادر التعلم التي يحتاجها ّ
كل من
الطالب واملتدرب.

 مراجعة وإصدار األنظمة والتعليمات بهدفحفز األردنيني على التوجه نحو العمل املهني
يف القطاع اخلاص (مراجعة نظام اخلدمة
املدنية).

 إصدار قرار بشمول جميع املدارس ببرامجالتوجيه واإلرشاد املهني.

 إطالق حملة دعائية؛ لتشجيع الطلبة علىاالنخراط ببرامج التعليم والتدريب املهني.

 زيادة سنوية يف أعداد الطلبة امللتحقنيبالتعليم املهني والتقني.

 -إصدار دليل للمهن على املستوى الوطني.

 -إصدار دليل التوجيه واإلرشاد املهني.

 .1تفعيل االستراتيجية الوطنية للتوجيه
واإلرشاد املهني من خالل:

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصية

 عدد محطات املعرفةاملشمولة.

عقد الورش للتوعية
مبفهوم «من املدرسة للعمل»
 عدد البرامج التيتعتمد أسلوب التعليم
اإللكتروني والتدريب
االفتراضي.

صدور النظام املعدل
واملباشرة بتطبيقه.

مراجعة نظام اخلدمة
املدنية املعدل.

صدور القرار.

إطالق احلملة.

 زيادة أعداد الطلبةامللتحقني بالتعليم املهني
والتقني ذكور ًا وإناث ًا
بنسبة .%5

 -إصدار دليل املهن.

 إصدار دليل التوجيهواإلرشاد.

 -إطالق االستراتيجية.

مؤشر األداء

2020

2020

سنة املباشرة

مستمر

سنوي ًا

سنة
اإلجناز

مزودو التعليم والتدريب
املهني والتقني

والقطاع اخلاص

ووزارة التربية والتعليم،
ووزارة اإلعالم ،ومزودو
التعليم والتدريب املهني
والتقني،

اجلهة املعنية بالتنفيذ
واملتابعة
هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية،
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التوصية

 .3دعم التركيز على املخرجات التعليمية ،من
خالل مراجعة وتطوير اخلطط الدراسية
ومحتواها ،مع ضمان توفير املصادر التعليمية،
واستخدام أساليب متنوعة يف التعليم
والتعلم ،مع االهتمام بالتدريب على التطور
الوظيفي ،والسالمة والصحة العامة ،واملهارات
احلياتية وغيرها.
 .4اعتماد مفهوم التعليم املستمر وتطبيقه عبر
توفير صيغ وهياكل مرنة ومتطورة تربط بني
مستويات التعليم املختلفة ،وبخاصة اجلامعي
املتوسط ،واجلامعي يف التخصصات واملجاالت
التطبيقية والتكنولوجية ،التي يتزايد طلب
سوق العمل عليها.

 اعتماد اخلططالدراسية

 إصدار القرارات الالزمةالعتماد مفهوم التدريب
والتعليم املستمرين.

 عدد البرامج التي متمراجعتها وتطويرها.

 مراجعة جميع برامجومناهج التدريب
والتعليم املهني والتقني.

 اعتمد الكفاياتاملشتركة بني البرامج

 اعتماد حقيبة املهاراتاحلياتية الوطنية،

تركيز العملية التعليمية والتعلمية على املتعلم
أو املتدرب ،وعلى املخرجات التعليمية أكثر من
املدخالت التعليمية ،وذلك باستخدام أساليب
متنوعة تشمل :احملاضرات ،وإجراء التجارب يف
املختبرات واملشاغل ،والتدريب العملي .وكذلك
اعتماد اخلطط الدراسية لصقل وتعزيز املهارات
األساسية والضرورية للتعامل مـع األسـواق
العامليـة املنفتحـة بعضـها على بعض (مثل مهارات
تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها ،وتغيير السلوك
الوظيفي ،واالتصال باللغة اإلجنليزية ،وزيادة
املرونة من خالل إجادة خليط من املهارات الفنية
واإلدارية).

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصية

مؤشر األداء

2020

2020

2020

سنة املباشرة

2020

سنوي ًا

مستمر

سنة
اإلجناز

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية،
وهيئة اعتماد مؤسسات
التعليم العالي

ومزودو التعليم والتدريب
املهني والتقني

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية،

مزودو التعليم والتدريب
املهني والتقني

اجلهة املعنية بالتنفيذ
واملتابعة
هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية
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التوصية

 .9تطوير املختبرات واملشاغل ،من خالل املنح واملساعدات
اخلارجية ،وبالشراكة مع القطاع اخلاص.

 .8مراجعة آليات وأساليب التدريب امليداني،
واعتماد إطار مرجعي لتطوير برامج التدريب
امليداني.

 .7توفير مناخ أكادميي متميز؛ مبا يحقق رؤية
جامعة البلقاء التطبيقية ورسالتها.

 .6تدريب العاملني يف املؤسسات يف مراكز
التدريب املتخصصة ،ويف مواقع عملهم؛
لغايات رفع كفاءتهم.

السن
 .5التوسع ببرامج التلمذة املهنية لصغار
ّ
والبالغني ،ملمارسة التدريب املنظم طويل
األمد ،وذلك مع مراعاة التشريعات النافذة.

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصية

-

-

-

-

حتويل ثالث كليات
جامعية متوسطة سنوي ًا
إلى التعليم التقني ،وملدة
 5سنوات.
تشكيل فريق عمل.
إعداد واعتماد إطار
مرجعي.
إعداد دليل التدريب
امليداني.
عدد املشاغل والورش
الفنية واملختبرات
التي يتم استحداثها
وتطويرها.

 عدد االتفاقيات املوقعةلتنفيذ برامج التلمذة
املهنية سنويا
توقيع ما ال يقل عن 5
اتفاقيات بني مزودي
التدريب والتعليم املهني
ومواقع العمل واإلنتاج ،لرفع
كفاءة املدربني لديهم سنوي ًا
بهدف التدريب.
 اعتماد مراكز /معاهد/كليات /أكادمييات
متميزة ،كنماذج ملزودي
التدريب والتعليم املهني
والتقني.

 عدد الشركات املطبقةألسلوب التلمذة املهنية
سنوي ًا.

 عدد برامج التلمذةاملهنية املطبقة سنوي ًا.

مؤشر األداء

2020

2020

2020

2020

220

سنة املباشرة

سنوي ًا

2020

مستمر

مستمر

مستمر

سنة
اإلجناز

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية،
ومجالس املهارات
القطاعية

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية
وجامعة البلقاء التطبيقية

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية،
ومجالس املهارات
القطاعية

اجلهة املعنية بالتنفيذ
واملتابعة
هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية،
ومزودو التعليم والتدريب
املهني والتقني
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التوصية

 .10تطوير البرامج احلاليــة ،واســتحداث
تخصصــات جديدة مطلوبــة ،بنــاء علــى
برامج ودراسات احتياجات سوق العمل،
ومراجعة البرامج واخلطط الدراسية يف
املناهج وعدد الساعات وطرق التـدريس،
والتركيـز علـى اجلوانب العملية والتطبيقية،
وتقوية املهارات األساسية والضرورية للتعامل
مـع األسـواق العامليـة.

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصية

 تصميم ما ال يقل عن 10برامج تدريبية
جديدة تؤهل أصحابها
لعمل أنشطة إنتاجية.
 أسماء مؤسسات القطاعاخلاص وأصحاب العمل
املشاركني.
 عدد البرامج التي متمراجعتها أو مت تطويرها
واملعتمدة سنوي ًا.
َ

 مشاركة كاملة من خبراءمن الصناعة يف تطوير
املناهج.

 عقد  25ورشة عملسنوي ًا بالتعاون
مع أصحاب العمل
املختصني ،ملراجعة
وتطوير املناهج املهنية
والتقنية ،ووضع برامج
جديدة ديناميكية
تواكب التغيرات
واحتياجات سوق العمل.
 معظم البرامج مصصمةوفق أسلوب الكفايات
(.)CBT

مؤشر األداء

2020

سنة املباشرة

مستمر

سنة
اإلجناز

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية،
ومزودو التعليم والتدريب
املهني والتقني ،واملركز
الوطني لتطوير املناهج

اجلهة املعنية بالتنفيذ
واملتابعة
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التوصية

 حتديد مجاالتالتطوير للقطاع.

 -عقد املؤمتر.

مشاركة الطلبة يف مسابقات املهارات العاملية
(.)World Skills

 حتديد الهوة بنيمخرجات التعليم
والتدريب املهني والتقني
وحاجات سوق العمل.

 .11إقامة مؤمتر وطني لتطوير التدريب والتعليم
املهني والتقني استناد ًا إلى «رؤية األردن
 »2025وحتديد اإلصالحات على مسار
التعليم املهني احلالي التابع لوزارة التربية
املهني
والتعليم ،وعدم ربط التعليم والتدريب
 إصدار معايير جديدةوالتقني بالتحصيل الدراسي منخفض األداء.
لدى وزارة التربية
والتعليم اللتحاق
الطلبة ببرامج التعليم
املهني.
 التسجيل على موقعاجلائزة ،واحلصول على
العضوية.

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصية

مؤشر األداء

بحسب تعليمات
اجلهة املنظمة
للمسابقة

2021

هيئة
تنمية
وتطوير
املهارات
املهنية
والتقنية،
ومزودو
التعليم
والتدريب

2020

سنة املباشرة

سنة
اإلجناز

 التسجيل على موقعاجلائزة ،واحلصول على
العضوية.

اجلهة املعنية بالتنفيذ
واملتابعة
هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية
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 .4االستمرار بتوفير
الدعم املالي
وإدارة املصادر
املالية ،وتفعيل
اإلجراءات
احلكومية لدعم
القطاع وتطوير
الشراكات احمللية
والدولية لتنفيذ
البرامج املقترحة
وتطبيقها وضمان
دميومتها.

التوصية

 .3احلد من العمالة الوافدة يف التخصصات التي
ميكن تغطيتها من خريجي التدريب والتعليم
املهني والتقني.

 .2زيادة اإلنفاق احلكومي على القطاع ،وتوفير
الدعم املالي للكليات واملعاهد واملراكز العاملة
فيه ،من خالل إدارته وحوكمته ،باستخدام
أفضل املمارسات العاملية.

 .1استقطاب الدعم من اجلهات املانحة الدولية
واحمللية ملؤسسة التدريب املهني.

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصية

 حتديد املخصصاتالالزمة لتطوير
املختبرات واملشاغل،
وإدامتها ،ورصدها يف
املوازنات.
 تطوير إجراءاتاالمتحان الشامل ليصبح
امتحان قدرات وكفاءات.

 تقدمي احلوافز لزيادةحجم استثمار القطاع
اخلاص يف التعليم
التقني واملهني وملدة 5
سنوات.

 اعتماد آلية الدعماحلكومي املستمر
للتعليم املهني والتقني.

 حتديد نسب زيادةاإلنفاق احلكومي على
قطاع التعليم والتدريب
املهني والتقني (تتراوح
هذه النسبة عاملي ًا بني 1
و.)%2

إصدار قرارات باآلتي:

 تقارير تقييم أداءاملشاريع.

املقدمة
 عدد املشاريعَّ
للتمويل من املنح
والقروض امليسرة سنوي ًا.

 عدد االتفاقيات معالدول واملنظمات املانحة
سنوي ًا.

مؤشر األداء

2020

2020

سنوي ًا

مستمر

بدء ًا من العام
الدراسي
2021/2020

2020

سنة املباشرة

سنة
اإلجناز

جامعة البلقاء التطبيقية

ووزارة املالية /املوازنة
العامة

مجلس الوزراء ووزارة
التخطيط والتعاون
الدولي،

اجلهة املعنية بالتنفيذ
واملتابعة
وزارة التخطيط والتعاون
الدولي
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 .6منح األولوية إلعادة هيكلة الكليات اجلامعية
واجلامعية املتوسطة.

 .5تهيئة البيئة اجلامعية املناسبة لإلبداع
والتميز ،وتطويرها مبا يخدم العملية
التعليمية ،وصقل شخصية الطالب ،وتنمية
قدراته ،وإكسابه روح املبادرة واإلبداع.

 .4ضبط النفقات ،واالستثمار األمثل للموارد
وتعميق دورها يف التنمية املستدامة.

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصية

 تعميم التجربة علىمجموعة أخرى من
املعاهد.

 تقييم جتربة إدارةوتشغيل املعهد من ِقبل
اجلامعة.

-

-

-

-

تطوير نظام متكامل،
يبني احتياجات
سوق العمل من املوارد
البشرية.
ازدياد املخصصات
املالية الالزمة إلجراء
املسوحات.
تنفيذ  6دراسات
قطاعية يف سوق العمل
سنوي ًا ،لبيان احتياجات
هذه القطاعات من
املوارد البشرية واملهارات
املطلوبة.
اإلسراع بتمكني جامعة
احلسني التقنية من إدارة
وتشغيل معاهد للتدريب
املهني.

مؤشر األداء

2020

2020

سنة املباشرة

مستمر

2021

سنة
اإلجناز

ومجلس إدارة مؤسسة
التدريب املهني

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية،
وجامعة احلسني التقنية،

ودائرة اإلحصاءات العامة،
واملركز الوطني لتنمية
املوارد البشرية

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية،

اجلهة املعنية بالتنفيذ
واملتابعة
هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية
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التوصية

 .8إجراء دراسات قصيرة األمد وطويلة األمد؛
لتحديد احتياجات سوق العمل محلي ًا
وإقليمي ًا.

 .7تطوير نظام متكامل إلدارة املعلومات ،بحيث
يحتوي على املعلومات احلالية والتنبؤات
املستقبلية ،ويوفر قاعدة بيانات لوضع
السياسات وتعميمها.

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصية

 وضع خطة استراتيجيةشاملة إلعادة تأهيل
ً
كامال ،تتضمن
القطاع
مؤشرات تنفيذ قابلة
ومحددة بزمن.
للقياس
َّ

 طرح تخصصات تناسبسوق العمل ومهن
املستقبل.

-

-

-

-

-

-

-

كمي ًا ونوعي ًا
التوسع ّ
ببرنامج «خدمة وطن».
تنفيذ البرامج التي
تدعم الريادة.
تسهيل منح القروض
امليسرة لتمكني الشباب
من إقامة مشاريع
التشغيل الذاتي ،مثل
مشروع «انهض».
إصدار قرار باعتماد
وتفعيل منصة التشغيل
الوطنية كمنصة واحدة
لهذه الغاية.
إصدار املعايير الالزمة
ملنح املستثمرين حوافز
لقاء تشغيل
تشجيعية َ
األردنيني.
التوسع يف عدد الفروع
اإلنتاجية ويف انتشارها
اجلغرايف.
حتديد السياسات
العامة لتطوير قطاع
التعليم والتدريب املهني،
ومراجعتها ،واعتمادها.

مؤشر األداء

2020

سنة املباشرة

2021

سنة
اإلجناز

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية،
ومجلس التربية والتعليم

اجلهة املعنية بالتنفيذ
واملتابعة
وزارة العمل ،وهيئة
تشجيع االستثمار
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 .5اعتماد وتطبيق
معايير وأنظمة
لضبط اجلودة
وضمانها.

التوصية

 .1حتديد سياسات وتوجهات واضحة لبرنامج
التحول يف التعليم.

 .10التوسع بالبرامج املرتبطة بالتشغيل.

 .9تفعيل آليات االستثمار االمثل للموارد.

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصية

 إصدار قرار بإلزاميةتنفيذ النظام.

 عدد حاضنات األعمال.مقرة
 تعليمات االعتماد َّومع َلنة.
 تصميم النظامواعتماده.

 عدد مشاريع التشغيلالذاتي.

 -قصص جناح اخلريجني.

 عدد اخلريجنيونسبتهم.

 عدد امللتحقنياملتفوقني.

 زيادة أعداد امللتحقنيببرامج التعليم
والتدريب املهني
والتقني.

مواد تقوية
 تخصيصّ
للطلبة (مثل الرياضيات
واللغة اإلجنليزية).

 اكتمال اإلطار العاملتطوير البرامج
التدريبية والتعليمية
للتعليم التقني واملهني.

مؤشر األداء

2020

2020

2021

مستمر

مستمر

2020

سنة املباشرة

سنة
اإلجناز

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية
هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية

اجلهة املعنية بالتنفيذ
واملتابعة
هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية
ومجلس التربية والتعليم،
وصندوق التنمية
والتشغيل
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التوصية

 عدد مشاريع التشغيلالذاتي.

 -قصص جناح اخلريجني.

 عدد اخلريجنيونسبتهم.

 عدد امللتحقنياملتفوقني.

 زيادة أعداد امللتحقنيببرامج التعليم
والتدريب املهني
والتقني.

مواد تقوية
 تخصيصّ
للطلبة (مثل الرياضيات
واللغة اإلجنليزية).

 اكتمال اإلطار العاملتطوير البرامج
التدريبية والتعليمية
للتعليم التقني واملهني.

 عدد حاضنات األعمال.مقرة
 .3تفعيل نظام اجلودة ،وتطبيق معايير االعتماد  -تعليمات االعتماد َّ
ومع َلنة.
العام واالعتماد اخلاص ،محلي ًا ودولي ًا ،على
املطبقة لدى مزودي التعليم
جميع البرامج
َّ
والتدريب املهني والتقني ،وإقرار تعليمات
االعتماد العام واالعتماد اخلاص لبرامج
التعليم والتدريب.

 .2حتسني مدخالت برامج التعليم والتدريب
املهني والتقني والتطبيقي.

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصية

مؤشر األداء

2020

مستمر

مستمر

2020

سنة املباشرة

سنة
اإلجناز

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية

اجلهة املعنية بالتنفيذ
واملتابعة
هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية
ومجلس التربية والتعليم،
وصندوق التنمية
والتشغيل
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 .6االعتماد على بيانات موثقة عند وضع
السياسات واتخاذ القرارات.

 .5حتديد معايير وآليات اإلشراف املـباشر على
كلـيات املـجـتمع العامـة واخلاصة ،وعلى
مزودي التدريب والتعليم املهني والتقني،
والعمل على ضبط مستوى األداء األكادميي
واملهني والتطبيقي فيها من ِقبل جامعة
البلقاء التطبيقية.

فعال للمتابعة والتقييم
 .4تطبيق نظام إداري ّ
والتقومي ،لضمان االلتزام برؤية القطاع
ورسالته من ِقبل الكليات اجلامعية ،والكليات
اجلامعية املتوسطة ،ومراكز التدريب،
واملدارس املهنية .وإصدار قرار بإلزام جميع
مزودي التدريب والتعليم املهني والتقني
بنظام وطني للمتابعة والتقييم وفق أفضل
املمارسات.

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصية

 إصدار قرار بتحديداجلهة املزودة للبيانات
والدراسات املتعلقة
بجانبي العرض والطلب
على القوى العاملة
املدربة ،وحتديد
الفجوة ،مبشاركة
ممثلني عن القطاع
اخلاص ومنظمات
املجتمع املدني
والنقابات.

 حتديد واعتماد معاييرتقييم األداء.

 حتديد معايير وآلياتاإلشراف على مزودي
التدريب والتعليم املهني
والتقني.

 إصدار قرار بإلزاميةتنفيذ النظام.

 تصميم النظامواعتماده.

مؤشر األداء

2020

2020

2020

سنة املباشرة

2020

2021

2021

سنة
اإلجناز

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية

ومجلس التعليم
العالي ،وجامعة البلقاء
التطبيقية

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية،

اجلهة املعنية بالتنفيذ
واملتابعة
هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية
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 .6توفير املساعدات
الفنية لتنفيذ
البرامج املقترحة
وتطبيقها وضمان
دميومتها.

التوصية

االستفادة من اخلبرات العاملية يف مجال التعليم
والتدريب املهني والتقني والتطبيقي ،وتطوير
هذه اخلبرات مبا يتناسب مع االحتياجات احمللية
يف هذا املجال.

حتديد مرجعية رسمية واعتمادها لتوجيه
املقدمة لقطاع التعليم
املنح واملساعدات الدولية
َّ
والتدريب املهني والتقني.

االستفادة من خبرات الدول الرائدة يف مجال
التعليم والتدريب املهني والتقني ،وخاصة يف ما
يتصل بتصميم وبناء البرامج واملناهج وطرائق
التدريس.

 .7بناء نظام لقياس فاعلية أداء برامج التعليم
والتدريب املهني والتقني ومستواها ،بحيث
يكون له مؤشرات أداء محددة قابلة للقياس
والتنفيذ وتتم مراجعته دوري ًا.

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصية

 تشكيل جلنة عليايف وزارة التخطيط
والتعاون الدولي لتنسيق
املساعدات واملنح
الدولية املتعلقة بقطاع
التعليم والتدريب املهني
والتقني ،تضم ّ ً
كل من
الوزارة ،وهيئة تنمية
وتطوير املهارات املهنية
والتقنية ،واجلهات
املعنية.

 إصدار قرار بإلزامالطلبة واملتدربني يف
قطاع التعليم والتدريب
املهني والتقني بالتطبيق
امليداني ملدة ال تقل عن
شهر واحد سنوي ًا اعتبار ًا
من عام  2021لدى
أصحاب العمل ومواقع
اإلنتاج؛ بهدف تطوير
قدراتهم واالطالع على
أحدث املستجدات
والتطورات التكنولوجية
يف الصناعة؛ وذلك حتى
يتمكن املدربون من
إعداد الطلبة بحسب
متطلبات السوق.
إعداد واعتماد أسس
ومعايير التقدم
للحصول على منح أو
قروض ملشاريع القطاع.

 تنفيذ دراسة وطنيةشاملة لقياس فاعلية
وكفاءة وارتباطية
واستمرارية برامج
القطاع على مستوى
املهنة.

مؤشر األداء

2020

2020

2021

-

مستمر

2020

سنة املباشرة

سنة
اإلجناز

مجلس الوزراء ،ووزارة
التخطيط والتعاون
الدولي

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية،
واملركز الوطني لتطوير
املناهج

اجلهة املعنية بالتنفيذ
واملتابعة
هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية
ومجلس التربية والتعليم،
ومجلس التعليم العالي
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التوصية

إنشاء شراكات جديدة بني القطاعني العام
واخلاص ومؤسسات املجتمع ،لتطوير اخلطط
والسياسات يف القطاع.

زيادة حجم املساعدات التي يتم احلصول عليها،
لتطوير املختبرات واملشاغل وإدامتها.

االستفادة من جتارب الدول الرائدة ومحاولة عمل
ذلك بشكل سنوي على األقل.

 عدد املشاريع/االتفاقيات.

 ارتفاع أعداد املشاريعالريادية و.SMEs

 حتديد واعتماد آلياتالتنسيق بني مؤسسات
التعليم التقني واملهني،
وقطاعات اإلنتاج
واخلدمات ،واجلهات
الوطنية ذات العالقة،
لتنمية املوارد البشرية.

 برامج التوأمة معمنظمات شبيهة مبزودي
التعليم والتدريب املهني
والتقني يف األردن.
 زيادة التمويل اخلارجي(املنح).

 عدد البرامج التي متنقلها  5برامج على األقل
سنوي ًا.

زيادة عدد العقود واالتفاقيات إلى  10اتفاقيات
سنوي ًا مع املؤسسات الرائدة يف مجال التعليم
والتدريب املهني والتقني.

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصية

مؤشر األداء

2020

2020

مستمر

مستمر

2020

مستمر

مستمر

2020

سنة املباشرة

سنة
اإلجناز

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية،
ووزارة التخطيط والتعاون
الدولي
هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية،
ومجالس املهارات
القطاعية

هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية،
ومزودو التعليم والتدريب

اجلهة املعنية بالتنفيذ
واملتابعة
مزودو التعليم والتدريب
املهني والتقني
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إن تنفيذ هذه التوصيات يتطلب اعتمادها واتخاذ القرارات الالزمة لتنفيذها من جهة
مرجعية (مجلس الوزراء) بعد اقرارها والتنسيب بها للحكومة من ِقبل مجلس إدارة هيئة

تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية ،باعتبار مجلس إدارة الهيئة يضم الوزراء املعنيني
(العمل ،والتربية والتعليم ،والتعليم العالي والبحث العلمي) إلى جانب ممثلي القطاعات
االقتصادية الرئيسية (مجالس املهارات القطاعية).
كما يتطلب تنفيذ هذه التوصيات إعداد واعتماد آلية للمتابعة والتقييم ،تقدم تقارير
دورية حول سير العمل بتنفيذ تلك التوصيات واالقتراحات.
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الخالصة

الكمية والنوعية يف قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني
لقد حتقّ ق عدد من اإلجنازات ّ

خالل عام  ،2018ومن أبرزها:

 .1إجناز جملة تشريعات تتعلق بالقطاع.
 .2إنشاء مجالس املهارات القطاعية.
 .3إقرار اإلطار الوطني للمؤهالت.
 .4إقرار برامج وتدريب وتشغيل وطنية ،واملباشرة بتنفيذها.
 .5إنشاء املنصة األردنية للتشغيل كنافذة موحدة للتشغيل.
إال أن حتليل واقع القطاع من حيث االستراتيجيات واإلجنازات ،يكشف عن املالحظات
اآلتية:
 .1ما زال القطاع يعاني من التشتت والتبعثر رغم إصدار عدد من التشريعات الناظمة
والتي تعالج هذه اإلشكالية.
 .2لكل مزود للتدريب والتعليم املهني والتقني يف القطاع ،استراتيجية خاصة تتناغم
جزئي ًا مع االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية (.)2025-2016
 .3تعدد املرجعيات ملزودي التدريب والتعليم املهني والتقني وجهات االعتماد وضبط
اجلودة والتمويل احلكوميني (الرسميني) يف القطاع.
• فلمؤسسة التدريب املهني قانونها اخلاص ،وهي تعمل مبوجب استراتيجية أقرها
مجلس إدارة املؤسسة.
• وإلدارة التدريب املهني يف وزارة التربية والتعليم خطتها املنبثقة عن اخلطة
االستراتيجية للوزارة ،والتي ُيفترض أن يوافق عليها مجلس التربية والتعليم.
• وجلامعة البلقاء التطبيقية خطتها االستراتيجية ،والتي ُيفترض أن يوافق عليها
مجلس التعليم العالي ومجلس أمناء اجلامعة.

• وللشركة الوطنية للتشغيل والتدريب خطتها االستراتيجية ،والتي يجب أن يوافق
عليها مجلس إدارة الشركة.
• ولصندوق التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني خطته أيض ًا.
تقرها اللجنة التوجيهية للمركز.
• كما أن ملركز االعتماد وضبط اجلودة خطته التي ّ
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• كما يوجد لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي خطتها يف هذا السياق ،ورئاسة
الوزراء هي مرجعية هذه الهيئة.
 .4عدم قيام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتوزيع املساعدات واملنح املتعلقة بالتعليم
معدة ومعتمدة لهذه
والتدريب املهني والتقني بشكل مثالي وموضوعي ووفق خطة َّ
الغاية ،يف الوقت الذي ما زالت فيه املنظمات والهيئات الدولية ال تنسق يف ما بينها يف
وأي ًا كانت النتيجة ،فإنه ال يتم عكسها على باقي مزودي
أسلوب الدعم أو التخصصّ .

التعليم والتدريب املهني والتقني؛ لتعميم الفائدة وعدم التكرار.

 .5يعاني القطاع (وبخاصة الرسمي) من ضعف مدخالته من الكوادر البشرية املؤهلة،

بحكم أنه ملزَ م يف غالب األحيان باللجوء إلى مخزون ديوان اخلدمة املدنية للحصول

على تلك الكوادر.
 .6وكما هي حال باقي القطاعات التنموية واالقتصادية ،يعاني هذا القطاع من اخللل
جانبي العرض والطلب.
القائم يف توفير قواعد بيانات وطنية تبني
َ
 .7ما زالت مساهمة القطاع اخلاص يف تصميم وتنفيذ وتقييم برامج التعليم والتدريب
املهني والتقني محدودة.
 .8وما زالت العملية التعليمية التعلمية تعتمد على األسلوب التقليدي ،يف الوقت الذي
ينبغي فيه انتقال مزودي التعليم والتدريب املهني والتقني من هذا الوضع إلى املدارس
واألنظمة احلديثة يف التدريب والتعليم ،كالتدريب االفتراضي والتعليم اإللكتروني،
وحتديث البرامج واعتمادها محلي ًا وإقليمي ًا ودولي ًا ،وطرح برامج جديدة توائم
احتياجات سوق العمل.
تعدد مواقع التعليم والتدريب املهني والتقني يف املنطقة اجلغرافية الواحدة لم يعد
ُّ .9
ً
مقبوال يف ظل الظروف االقتصادية لألردن ،وال بد من التوجه نحو فلسفة املوقع
متعدد البرامج.
املاسة لإلسراع باعتماد نافذة واحدة لتدريب مدربي التعليم والتدريب
 .10احلاجة
ّ
املهني والتقني (على شكل معهد أو كلية).
 .11وتبقى القوالب التشريعية من قوانني وأنظمة وتعليمات ،بحاجة إلى املزيد من
املراجعة والتطوير املستمرين.
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كل ذلك يستدعي عقد مؤمتر دوري يتم فيه مراجعة ما مت إجنازه على صعيد تطوير
قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني ،كما أن التطوير املستمر لهذا القطاع املهم سيكون
له أكبر األثر يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وسيجعله من أهم محركات التنمية
والنمو والنهضة يف اململكة.
إن تطوير القطاع له انعكاسات ملموسة على شريحة كبيرة من املواطنني ،ال سيما
الباحثني عن العمل منهم ،من أصحاب املؤهالت واخلبرات شتى ،ذكور ًا وإناث ًا ،وبخاصة
الذين تقع أعمارهم ضمن الفئة العمرية الشابة والتي متثل حصة كبيرة مما يسمى
«الهبة الدميوغرافية».
بد من اإلسراع بخطوات تطوير القطاع من خالل تنفيذ التوصيات الواردة سابق ًا ،وما
وال ّ
ً
تلبية للحاجة ومتاشي ًا مع الرؤى
تتضمنه من إجراءات يتطلب حتقيقُ ها إجناز مؤشراتها
امللكية.
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