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مت اإعداد اإ�شرتاتيجيتني وطنيتني للتعليم العايل والبحث العلمي يف الأردن منذ مطلع الألفية 

الثالثة،  غّطت الأولى الفرتَة )2007-2012(،  فيما غّطت الثانيُة الفرتَة )2018-2014(.

كما تطّرقت الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية )2016-2025( وخطة حتفيز 

النمو القت�شادي )2018-2022(،  لواقع التعليم العايل والبحث العلمي،  والتحديات التي 

تواجهه،  والآفاق امل�شتقبلية له.

اجلامعية،   والإدارة  احلاكمية  هي:  حماور  �شبعة   )2012-2007( اإ�شرتاتيجية  وت�شمنت 

اأ�ش�س القبول،  العتماد و�شبط اجلودة،  البحث العلمي والتطوير والدرا�شات العليا،  التعليم 

الفني )التقني( والتكنولوجي،  متويل اجلامعات،  والبيئة اجلامعية.

والإدارة  احلاكمية  هي:  حماور  ت�شعة  على   )2018-2014( اإ�شرتاتيجية  ا�شتملت  بينما 

اجلامعية،  �شيا�شات القبول،  التمويل،  العتماد و�شمان واجلودة،  البحث العلمي والدرا�شات 

العليا،  البيئة اجلامعية،  الربامج الأكادميية،  املوارد الب�شرية والتعليم التقني.

اأما الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية )2016-2025(،  فت�شمنت خم�شة اأهداف 

اإ�شرتاتيجية هي:

على  بناًء  كافة،   املوؤهلني  للطلبة  بامل�شاواة  تتمتع  اأ�ش�س  على  مبنية  عادلة  فر�س  توفري   .1

اجلدارة والقدرات. 

اأنظمة  يف  والتعّلم  التدري�س  وم�شتوى  وجودتها  العلمية  الأبحاث  خمرجات  معايري  رفع   .2

التعليم العايل مبا يتوافق ويتما�شى مع اأف�شل الأ�شاليب واملعايري يف اجلامعات املتطورة.

حتقيق  يف  ملمو�شة  م�شاهمات  تقدمي  جتاه  اأكرب  م�شوؤولية  حتّمل  على  اجلامعات  حتفيز   .3

الأهداف الوطنية القت�شادية والجتماعية.

�شاأنها  من  التي  والتعّلم  التدري�س  يف  الدولية  املمار�شات  اأف�شل  تبّني  من  اجلامعات  متكني   .4

دعم حتقيق م�شتويات اأف�شل يف اإتاحة فر�س التعليم واجلودة. 

مكا�شب  من  يعك�شه  وما  العايل،   التعليم  باأهمية  امل�شتفيدة  املعنية  اجلهات  وعي  زيادة   .5

وطنية،  بهدف تعزيز م�شاركتهم يف عملية التعليم العايل.

ا�شتنادًا  مرتكزات،   ثالثة   )2022-2018( القت�شادي  النمو  حتفيز  خطة  وت�شمنت 

تقدمي
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لالإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية،  هي:

�شمان ت�شاوي فر�س احل�شول على التعليم للطالب كافة.  .1

م�شاركة اأف�شل املمار�شات الدولية واملخرجات والنتائج مع جميع الأطراف املعنية.  .2

متكني املوؤ�ش�شات مبا يتيح لها حتّمل م�شوؤولية اأدائها من خالل تفوي�س امل�شوؤوليات ومنحها   .3

�شالحيات اتخاذ القرارات املتعلقة بها.

وقد ُبنيت اخلطط التنفيذية للخطط الإ�شرتاتيجية ال�شابقة ب�شكل مت�شابه،  وكما يلي:

الإ�شرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل والبحث العلمي )2012-2007(:  .1

املحور: الهدف، الإجراءات التنفيذية، جهة التنفيذ، الربنامج الزمني، موؤ�شرات الأداء.

الإ�شرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل والبحث العلمي )2018-2014(:  .2

املحور: الأهداف، التفا�شيل والإجراءات التنفيذية، الربنامج الزمني لالإجناز، جهة التنفيذ، 

امل�شادر والأدوات/ و�شائل التنفيذ، موؤ�شرات الأداء، امليزانية.

الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية )2025-2016(:  .3

املتوقعة،   التنفيذ  فرتة  واإجراءاتها،   الفرعية  الأهداف  امل�شروع،   الإ�شرتاتيجي،   الهدف 

الأن�شطة ونوع الإجراء،  الكلفة املالية.

ومن الوا�شح اأن القدرة على بناء الإ�شرتاتيجيات �شهدت تطّورًا مع الزمن واملمار�شة،  فُيالَحظ 

الكلفة  لت�شمينها  بالإ�شافة  الأولى  بالإ�شرتاتيجية  مقارنة  الثانية  الإ�شرتاتيجية  �شمولية 

املالية،  ولكن الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية اأخذت �شكاًل ومنحى خمتلَفني،  

خماطر  الأولى  وللمرة  ت�شمنت  امل�شاريع  لهذه  بطاقات  وجود  والأهم  م�شاريع،   �شكل  وعلى 

اخلطط  مراجعة  من  يبدو  كما  العايل  التعليم  خمططي  على  حديث  مفهوم  وهو  التنفيذ،  

الإ�شرتاتيجية اآنفة الذكر. وقد ارتكزت خطة حتفيز النمو القت�شادي على الإ�شرتاتيجية 

واملالَحظ  »حمور«،   بدل  »مرتكز«  م�شطلح  وا�شتخدمت  الب�شرية  املوارد  لتنمية  الوطنية 

يف  للدرا�شة  الوافدين  الطلبة  ا�شتقطاب  وهو  القت�شاد،   لتحفيز  مهمًا  مرتكزًا  اأغفلت  اأنها 

اجلامعات والكليات اجلامعية الأردنية. وعلى اأّي حال،  لن يتم اإدراج اخلطة يف هذه املراجعة 

لأن تنفيذها بداأ عام 2018.
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أوالً: أبرز املحاور التي تكررت يف اإلسرتاتيجيات

اأ- احلاكمية
اأنها  اأن ت�شريعات التعليم العايل �شهدت تعديالت متكررة خالل ال�شنوات الأخرية،  اإل  رغم 

بقيت قا�شرة،  ومل ت�شهم يف الرتقاء بالقطاع كما هو ماأمول. 

وقد �شاهم التغريرُّ امل�شتمر للوزراء وجمال�س الأمناء والإدارات اجلامعية،  م�شاهمة كبرية يف 

امللفت  ولعل  القرارات.  اتخاذ  يف  وال�شفافية  املو�شوعية  وغياب  الت�شريعات،   ا�شتقرار  عدم 

الأكادميية  القيادات  »تاأهيل  يت�شمن   )2012-2007( اإ�شرتاتيجية  يف  هدف  وجود  لالنتباه 

الغاية.  لهذه  وتنفيذه  اإعداده  ميكن  واحد  برنامج  ع  يو�شَ اأن  دون  اجلامعات«  يف  والإدارية 

كذلك يتكرر �شعار »ا�شتقالل اجلامعات ماليًا واأكادمييًا واإداريًا« دون تف�شري اأو حتى م�شاريع 

عن  اجلامعات  تتوقف  اأن  املايل  بال�شتقالل  املق�شود  فهل  ا�شتقاللها،   من  اجلامعات  متّكن 

ا�شتقبال الدعم املايل من احلكومة؟! طبعًا لي�س هذا هو املق�شود،  ولكن درجت العادة على 

تكرار ذْكر ذلك.

ثم جاءت الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية لت�شري ب�شكل اأو�شح واأهّم للمطلوب 

اإعادة  خالل  من  اجلودة  و�شمان  امل�شاءلة  »تفعيل  فيها:  جاء  اإذ  »احلاكمية«،   حمور  حتت 

ال�شوؤون  عن  واإبعاده  بال�شيا�شات،   املتعلقة  اخت�شا�شاته  نحو  العايل  التعليم  جمل�س  توجيه 

املوؤ�ش�شية والإجرائية،  وتعزيز هيئة اعتماد موؤ�ش�شات التعليم العايل،  ومنح اجلامعات قدرًا 

اأكرب من ال�شتقاللية«. وهذا ما كان. 

اإذ مت تفوي�س جمال�س الأمناء يف اجلامعات الأردنية،  وفق قرارات جمل�س التعليم العايل،  

مبعاجلة جميع الق�شايا املتعلقة يف اإدارة اجلامعة،  ومت ت�شمني ذلك يف قانويَن التعليم العايل 

روؤ�شاء  بتقييم  املجال�س  تكليف  ذلك  ويت�شمن   .2018 اأيار  �شهر  يف  �شدرا  اللذين  واجلامعات 

اجلامعات،  ورفع تقارير اإلى جمل�س التعليم العايل،  وو�شع جلنة خرباء من ِقبل املجل�س تقوم 

القيادات  وتقييم  اجلامعات  روؤ�شاء  اختيار  من  لكلٍّ  نظام  واإعداد  اجلامعات،   روؤ�شاء  بتقييم 

الأكادميية ا�شتنادًا اإلى القانونني اجلديدين. 

واملالَحظ اأن تعيني روؤ�شاء اجلامعات ما زال يخ�شع فعليًا لكل املعايري عدا املعيار الأهم؛ وهو 

  ،)2017 قبل  )ما  ال�شنوات  عرب  ذلك  يف  الختيار  جلان  ف�شلت  اإذ  ال�شامل،   القيادي  اختيار 

وتبعها ف�شل جمل�س التعليم العايل و�شمته رغم اأنه �شاحب ال�شالحية بالتن�شيب قبل �شدور 

الإرادة امللكية،  متنا�شيًا اأهمية اأن »نهيئ الظروف لظهور اأبطال ل اختيارهم وجاهيًا«. 

الغاية،   لهذه  َي�شدر  الر�شمية،   اجلامعة  رئي�س  لتعيني  نظام  م�شروع  م�شودة  و�شع  مت  لذا،  
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ويحدد اآلية التعيني عن طريق جلنة ا�شتك�شاف وجلنة اختيار ترفع تن�شيبها بثالثة مر�شحني 

ملجل�س التعليم العايل،  الذي ين�ّشب باأحد املر�شحني ملجل�س الوزراء بعد �شدور قانون التعليم 

العايل اجلديد. 

كذلك،  مت اإعداد م�شودة م�شروع نظام م�شاءلة وتقييم اأداء القيادات الأكادميية يف اجلامعات 

العايل  التعليم  جمل�س  واّتخذ  اجلديدين،  واجلامعات  العايل  التعليم  قانوين  اإلى  ا�شتنادًا 

من  ر�شمية  جامعات  روؤ�شاء  ثالث  باإعفاء  قرارات  تبعها  اإجراءات  �شل�شلة   )2017( احلايل 

منا�شبهم تطبيقًا ملتطلبات الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية يف امل�شاءلة، ومت 

تبني م�شروع تعزيز حوافز الإدارة الفعالة للموارد وربط ذلك بالدعم احلكومي من خالل 

اإعداد  مت  كما  العايل،   التعليم  جمل�س  يف  والإدارية  املالية  اللجنة  و�شعتها  واأ�ش�س  معايري 

مبراحلها  ت�شري  الأنظمة  هذه  وجميع  التدري�س.  مهنة  مزاولة  نظام  مل�شروع  معدل  م�شروع 

الد�شتورية والقانونية.

ب- تعديل اأ�ش�س القبول يف اجلامعات الر�شمية
اأولويات تطوير  اأولوية من  يعّد  القبول  �شيا�شات  النظر يف  اإعادة  اأن  اإجماع على  كان هناك 

التعليم العايل واإ�شالحه،  ويالَحظ التاأكيد على ذلك يف جميع اإ�شرتاتيجيات التعليم العايل 

واخللوات  ت�شكيلها،   مت  التي  اللجان  تو�شيات  ويف  املا�شية،   ال�شنوات  خالل  ُو�شعت  التي 

الإن�شان،   الوطني حلقوق  للمركز  املتعاقبة  ال�شنوية  والتقارير  التي مت عقدها،   واملوؤمترات 

يقرتن  مل  ذلك  اأن  اإل  »اليوني�شكو»،  ومنظمة  الدويل  البنك  وتقارير  الوطنية،   والأجندة 

الر�شمية  معايري هيئة العتماد على اجلامعات  اأهمها تطبيق  �شريعة،   باإجراءات عالجية 

و»تخفي�س« اأعداد الطلبة املقبولني فيها. 

ومن اأهداف هذا املحور »اعتماد الأ�ش�س التناف�شية للقبول يف الربامج املوازية«،  وهو اأمر مت 

تفعيله،  لكن لي�س تنفيذًا للخطط الإ�شرتاتيجية،  فال يوجد ما يوثق ذلك،  ويبدو اأن هذا 

الإجناز يقف وراءه الإقباُل ال�شديد على الربنامج املوازي لأ�شحاب املعدلت املتدنية.

املوحد،   القبول  اإطار  خارج  املتقدمني  للطلبة  قبول  �شروط  لو�شع  الدعوة  متت  كذلك،  

مبعنى اأنها دعوات للتخل�س من ال�شتثناءات،  وهو الأمر الذي مل يحدث ول حتى من خالل 

الجتماعي  ال�شغط  هو  وال�شبب  الب�شرية،   املوارد  لتنمية  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  تطبيق 

والقت�شادي للنا�س،  اأو وجود ظروف خا�شة لفئات حمددة مل يتم عالجها جذريًا. وتكررت 

الدعوات ملراجعة وتعديل �شيا�شات القبول لتحقيق العدالة وتكافوؤ الفر�س �شمانًا للحفاظ 

على م�شتوى التعليم العايل وجودة خمرجاته ومواءمتها ل�شوق العمل وتقلي�س البطالة.
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نظام  »اإن�شاء  يلي:  ما  بو�شوح  الب�شرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  يف  وجاء 

موحد على اأ�شا�س اجلدارة لاللتحاق باجلامعات،  وحتقيق امل�شاواة وتكافوؤ الفر�س من خالل 

تنظيم ال�شتثناءات واإلغاء المتيازات غري املن�شفة املطبقة يف الربنامج املوازي«. اإل اأن ما 

مت تنفيذه حتى تاريخ اإعداد هذه املراجعة )وهو ما ل يرتقي للهدف(: تبني م�شروع تعديل 

ذلك  وتطبيق  الأ�شنان،   وطب  الطب  ي  �شَ لتخ�شرُّ التح�شريية  ال�شنة  باعتماد  القبول  اأ�ش�س 

اإلغاء بع�س  اأ�ش�س القبول،  بحيث مت  2019/2018. وكذلك تطوير  بدءًا من العام اجلامعي 

التعليم  جمل�س  اأع�شاء  لأبناء  املمنوحة  املقاعد  ومنها  املوحد،   القبول  خارج  التخ�شي�شات 

العاملني يف  اأعداد التخ�شي�شات يف بع�س التخ�ش�شات لأبناء  العايل واأحفادهم،  وتخفي�س 

اجلامعات،  واإلغاء التخ�شي�شات لأوائل املدار�س.

ثماين  مدة  خالل  تدريجيًا  الأردنيني  للطلبة  املوازي  الربنامج  اإلغاء  م�شروع  اقرتاح  ومت 

�شنوات اعتبارًا من العام اجلامعي 2021/2020،  بهدف اإلغائه كليًا بحلول عام 2028،  وذلك 

بتخفي�س اأعداد طلبة الربنامج املوازي مبعدل 5550 طالب �شنويًا وعلى مدى ثماين �شنوات 

مبجموع 44400 طالب.

ي الطب وطب الأ�شنان  �شَ كما مت اقرتاح تخ�شي�س مقاعد اإ�شافية للمحافظات والألوية لتخ�شرُّ

يف ال�شنة التح�شريية،  حيث ي�شمل هذا القرار جميع اجلامعات الر�شمية، مع التزام الطلبة 

الأ�شنان  وطب  الطب  ي  �شَ لتخ�شرُّ للمحافظات  املخ�ش�شة  الإ�شافية  املقاعد  من  امل�شتفيدين 

مت  وقد  الغاية.  لهذه  العايل  التعليم  جمل�س  �شي�شعها  تعليمات  وفق  حمافظاتهم  يف  بالعمل 

ِقبل  من  التح�شريية  ال�شنة  بخ�شو�س  املطلوبة  والإجراءات  والتعليمات  اخلطط  اإعداد 

اجلامعات املعنية.

ظل  يف  م�شتحيل  �شبه  يبدو  اأمر  موّحدة،   قائمة  خالل  من  اجلامعات  يف  الطلبة  قبول  اإّن 

ه. ففي الدول املتقدمة  الرتكيبة الجتماعية والو�شع القت�شادي واملوروث الجتماعي امل�شوَّ

هناك ا�شتثناءات،  ولكنها لفئات حمددة ل ي�شعفها و�شعها املايل على اللتحاق باجلامعات. اإّن 

املكرمات امللكية لأبناء القوات امل�شلحة باأ�شكالها كافة،  وللمعلمني،  وللمخيمات،  وللمدار�س 

الأقل حظًا ومدار�س البوادي،  هي حق يجب ا�شتمراره لأنها تغطي �شريحة كبرية �شمن ظروف 

ت�شتحق الدعم، اإل اأنه لي�س هناك اأّي مربر لأّي �شكٍل اآخر لال�شتثناءات،  ولعل اإلغاء مقاعد 

اإعادة درا�شة تعليمات قبول  العايل،  واإجناز م�شروع  التعليم  اأع�شاء جمال�س  واأحفاد  اأبناء 

اأبناء املناطق الأقل حظًا من اأجل ف�شل الفئتني )فئة مدار�س البوادي ال�شمالية والو�شطى 

واجلنوبية،  وفئة املدار�س ذات الظروف اخلا�شة(،  �شّكال بداية انطالقٍة للتغيري،  اإل اأن هذا 

مل ي�شتمر لي�شمل ال�شتثناءات الأخرى!

لقد اأ�شارت الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية �شراحًة اإلى »�شمان ح�شول جميع 
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الطلبة املوؤهلني على الدعم املايل الذي يحتاجونه لاللتحاق بالتعليم العايل«،  الأمر الذي 

تطّلب تو�شيع قاعدة امل�شتفيدين من �شندوق دعم الطالب،  حيث بلغ عدد الطلبة امل�شتفيدين 

من ال�شندوق منذ اإن�شائه عام 2005/2004،  حوايل عام 280 األف طالبًا وطالبة،  ومبجموع 

250 مليون دينار اأردين على �شكل بعثات وقرو�س. وا�شتفاد من ال�شندوق يف عام 2017 وحده،  

حوايل 42 األف طالب وطالبة،  اأي ما ن�شبته 30% تقريبًا من طلبة اجلامعات الر�شمية الذين 

رت بحوايل 47 مليون دينار اأردين. ميكنهم ال�شتفادة من ال�شندوق،  وبقيمة اإجمالية ُقدِّ

جيوب  �شمن  تقع  مدر�شة  كل  يف  الأولى  املرتبة  على  احلا�شل  للطالب  منحة  تخ�شي�س  ومت 

الفقر.

كما مت تعديل نظام �شندوق دعم الطالب ونظام البعثات العلمية،  مما ي�شمح بتو�شيع �شريحة 

مع  احلاجة،   ذوي  الطلبة  �شرائح  اإلى  الو�شول  من  وميّكن  ال�شندوق  من  امل�شتفيدين  الطلبة 

الرتكيز على توجيه الطلبة لاللتحاق بالتخ�ش�شات املطلوبة يف �شوق العمل )التقنية(.

يف  التقني  للتعليم  الطلبة  توجيه  بخ�شو�س  تنفيذها-  يتم  مل  -اأو  الدعوات  تاأخرت  وقد 

والتي ن�شت  الب�شرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  �شبقتا  اللتني  الإ�شرتاتيجيَتني 

على »اإر�شاد الطلبة مل�شارات ما بعد املرحلة الثانوية والتخ�ش�شات التي تتنا�شب مع قدراتهم 

وطموحاتهم،  وتخفي�س اأعداد امللتحقني باجلامعات دون وعي تام باخليارات البديلة وبفر�س 

العمل امل�شتقبلية«. 

وهنا،  قامت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بتنفيذ اأول م�شروع يف تاريخ القطاع بهذا 

اخل�شو�س،  والذي ت�شّمن و�شع برنامج على بوابة القبول املوحد يحّدد التخ�ش�شات الراكدة 

وامل�شبعة واملطلوبة يف �شوق العمل،  ون�شر موقع اإلكرتوين )اإْخرَتْ تخ�ش�شك(،  وعر�س فيديو 

على املوقع الإلكرتوين للوزارة ُير�شد الطالب اإلى كيفية اختيار التخ�ش�س بناًء على الرغبة 

والقدرة وفر�س العمل املوجودة يف ال�شوق،  ومن الأمور ذات الدللة اأن 50 األف طالب زاروا 

املوقع خالل �شهر اآب 2017. 

ربط  خالل  من  وجودته،   التعليم  بنوعية  لالرتقاء  جميعها  الإ�شرتاتيجيات  دعوات  ورغم 

التعليم بـ»قدرة الطالب ورغبته«،  واأن ل يتم القت�شار على اعتماد امتحان �شهادة  عملية 

الثانوية العامة معيارًا وحيدًا للقبول يف اجلامعة،  بحيث تاأخذ اجلامعات دورًا يف و�شع معايري 

اإ�شافية ت�شمن املواءمة بني قدرة الطالب ورغبته والتخ�ش�س الدرا�شي املالئم،  ورغم اقرتاح 

بديلني هما:

اأوًل: امتحان الثانوية العامة بالإ�شافة اإلى ال�شنة التح�شريية.

ثانيًا: امتحان الثانوية العامة بالإ�شافة اإلى معيار ت�شعه كل جامعة ويقره جمل�س اأمنائها.
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ي  �شَ اإل اأن اأق�شى اإجناز يف هذا اخل�شو�س متّثل يف البدء مب�شروع تنفيذ �شنة حت�شريية لتخ�شرُّ

الطب وطب الأ�شنان فقط،  واقت�شار ذلك على اجلامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا 

كتجربة خا�شعة للتقييم.

ت- العتماد و�شبط اجلودة
العام  العتماد  معايري  لتطبيق    ،2007 عام  الأولى  الإ�شرتاتيجية  ومنذ  دعوة  هناك  كانت 

هيئة  اأن  واحلّق  الأردن،   يف  العاملة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  �شائر  على  اخلا�س  والعتماد 

اعتماد موؤ�ش�شات التعليم العايل و�شمان جودتها،  تطبق معايري العتماد ب�شدة على اجلامعات 

ذ حتى تاريخ اإعداد هذه املراجعة على اجلامعات احلكومية. اخلا�شة،  وهو الأمر الذي مل ينفَّ

�شائر  يف  وتطبيقه  اجلودة  �شمان  نظام  تطوير   )2012-2007( اإ�شرتاتيجية  تبنت  كذلك،  

موؤ�ش�شات التعليم العايل،  وهو الأمر الذي تفتقده غالبية اجلامعات الأردنية،  �شواء نظامًا 

داخليًا اأو من ِقبل هيئة العتماد،  با�شتثناء عدد قليل جدًا من اجلامعات.

التعليم  موؤ�ش�شات  قدرات  تعزيز   )2018-2014( اإ�شرتاتيجية  تبنتها  التي  الأهداف  ومن 

فغاب  وا�شحة،   تكن  مل  التمكني  هذا  و�شائل  اأن  اإّل  وفاعلية،   بكفاءة  عملها  لإدارة  العايل 

الهدف كغريه من الأهداف غري الوا�شحة.

لقد اأدركت الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية اأهمية اإلغاء التخ�ش�شات امل�شبعة 

طرح  اأن  للجامعات  املجال  �شيتيح  مبا  العمل،   �شوق  يف  عليها  الطلب  مبحدودية  تت�شم  التي 

تخ�ش�شات يف جمالت ذات اأهمية لالقت�شاد الوطني ومطلوبة ل�شوق العمل،  وهو اأمر تكرر يف 

الإ�شرتاتيجيات ال�شابقة باأ�شكال متعددة،  اإّل اأن التنفيذ تاأخر حتى عام 2017/2016،  حيث 

بداأ العمل على تخفي�س القبول يف التخ�ش�شات الراكدة وامل�شبعة بن�شبة 10% �شنويًا وملدة 

اإعداد هذه املراجعة،   2017/2016. وحتى وقت  خم�س �شنوات ابتداًء من الدورة ال�شتوية 

مت اإلغاء وجتميد 40 تخ�ش�شًا جديدًا من ِقبل جمل�س التعليم العايل،  وا�شتحداث 56 تخ�ش�شًا 

جديدًا للمواءمة مع متطلبات �شوق العمل،  كما جرى التعميم على اجلامعات الأردنية بعدم 

تقدمي طلبات ل�شتحداث تخ�ش�شات راكدة وم�شبعة وفقًا لت�شنيف ديوان اخلدمة املدنية.

اجلامعات،  تطرحها  التي  للربامج  �شاملة  مراجعة  اإجراء  م�شروع  الإ�شرتاتيجية  وتبنت 

التخ�ش�شات  بوقف  العايل  التعليم  جمل�س  اإلى  التو�شيات  ترفع  متخ�ش�شة  جلان  وت�شكيل 

امللكية،  املكرمة  اإطار  يف  والتقني  الفني  التعليم  برامج  يف  القبول  زيادة  وم�شروع  الراكدة،  

5%، وم�شروع زيادة  وم�شروع تخفي�س ن�شبة التج�شري بني كليات املجتمع والبكالوريو�س اإلى 

امللتحقني بربامج الدبلوم التقني بن�شبة 5% �شنويًا.
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النهو�س  قادرين على  موؤهلني  الرتبية لإعداد خريجني  كليات  م�شروع تطوير  تبني  كما مت 

مب�شتوى العملية الرتبوية يف املدار�س ذات الظروف اخلا�شة ومدار�س البوادي.

واتخذ جمل�س التعليم العايل قرارًا باإلزام اجلامعات الأردنية عند تقدمي طلبات ا�شتحداث 

اخلا�س  القطاع  راأي  ا�شتطالع  يتم  اأن  واملاج�شتري،   البكالوريو�س  برناجَمي  يف  تخ�ش�شات 

برامج  ل�شتحداث  خططها  يف  العالقة  ذات  واجلهات  املدنية  اخلدمة  وديوان  والنقابات 

جديدة،  وت�شمني الطلب درا�شة حلاجة ال�شوق.

ث- التعليم الفني )التقني( والتكنولوجي
احلديث  جرى  اإذ  املعتَمد،   ال�شم  يف  تباين  مع  املحور،   هذا  الإ�شرتاتيجيات  جميع  ت�شمنت 

عن »التعليم التقني« اأحيانًا،  واأحيانًا اأخرى مت اإ�شافة »الفني«،  ورمبا كان املق�شود بالفني: 

اأن  املالَحظ  اأن  اإّل  العري�شة.  العناوين  يف  اإبرازه  يتم  مل  الذي  امل�شطلح  وهو  »املهني«،  

2007 و2014 مل تخّططا لهذا املحور بالت�شارك مع وزارتي الرتبية والتعليم  اإ�شرتاتيجيَتي 

والعمل، يف حني ُطرح هذا الت�شارك يف الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية من 

منطلق الإطار العام لإ�شالح قطاع التعليم التقني والفني،  والذي اأدى اإلى ا�شتحداث املجل�س 

دة التعليم والتدريب  الأعلى للتعليم والتدريب املهني والتقني ليكون مظلة لكل اجلهات مزوِّ

املهني والتقني، وقانون املجل�س يف ديوان الت�شريع حاليًا.

ولإعادة الهرم التعليمي اإلى و�شعه الطبيعي ليتما�شى مع �شوق العمل مت:

5% يف  اإلى  20% و�شوًل  - تخفي�س ن�شبة التج�شري بني كليات املجتمع واجلامعات من ن�شبة 

بداية العام اجلامعي 2021/2020.

- زيادة امللتحقني بربامج الدبلوم التقني بن�شبة 5% �شنويًا. 

 - اإلغاء جميع التخ�ش�شات الإن�شانية يف كليات املجتمع،  وا�شتحداث برامج تعليم تقنية.

- ت�شكيل جلنة لدرا�شة واقع كليات املجتمع،  وحتديد اأربع كليات )يف ال�شلط،  واإربد،  ومعان،  

تاأهيلها  �شيتم  التي  للكليات الأربع  اللجنة  ِقبل  ر من  واإعداد ت�شورُّ تاأهيل،  اإلى  عّمان( حتتاج 

التطوير،   عملية  يف  لتباعها  كورية(  اأملانية،   كندية،   )اأمريكية،   عاملية  مناذج  وحتديد 

والبدء بعملية اإعادة تاأهيل كلية الهند�شة التكنولوجية وكلية احل�شن وكلية ال�شلط وكلية 

معان.

يف  والعاملني  امل�شلحة  القوات  لأبناء  امللكيتني  املكرمتني  اأ�شا�س  على  املقبولني  ن�شبة  زيادة   -

�شنوات  �شنوات ملكرمة اجلي�س،  و1% ملدة خم�س  2% ملدة خم�س  الرتبية والتعليم،  بن�شبة 
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5%( يف  الزيادتني )%10 +  الناجتة عن  الطلبة  اأعداد  يتم قبول  املعلمني،  بحيث  ملكرمة 

التعليم التقني فقط.

- اإدراج مادة يف نظام �شندوق دعم الطالب تن�س على تخ�شي�س 40 بعثة جزئية �شنويًا لكل 

لواء للطلبة امللتحقني يف برنامج الدبلوم املتو�شط يف التخ�ش�شات التطبيقية واملهنية.

اخلا�س  القطاع  عن  ممثلني  اإ�شراك  ل�شمان  الت�شريعات  بتعديل  املعنية  اجلهات  خماطبة   -

والقت�شادية  الإنتاجية  القطاعات  متطلبات  مع  وتوافقي  تكاملي  ب�شكل  �شيا�شات  لو�شع 

امل�شتجّدة �شمن اإطار الإ�شالح العام للتعليم التقني.

- منح القطاع اخلا�س ترخي�شًا لإن�شاء خم�س كليات تقنية موزعة على مناطق املفرق وعّمان 

والزرقاء وماأدبا، تعنى بالعلوم ال�شحية والتغذية والتطبيقات الزراعية والطاقة واإنتاجها، 

وكذلك  الزيتي،   ال�شخر  وهند�شة  الحرتاق  وحمركات  الطاقة  حمطات  �شيانة  خا�شة 

وت�شكيل  وال�شحب  والنق�س  الذهب  و�شياغة  اخلزف  ومنها  واحِلرف  وال�شياحة  الفندقة 

املعادن،  بالإ�شافة لتقنيات املعلومات واإدارة الأعمال الإلكرتونية وهند�شة تقنية ال�شيارات 

الهجينة وهند�شة الطاقة البديلة.

ج- متويل اجلامعات
اأن هذا املحور مل يكن حمورًا حمددًا يف الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية  من اأهم املالحظات 

املوارد الب�شرية،  على خالف ما كان موجودًا يف اخلطط ال�شابقة. 

وقد تنوعت اأهداف هذا املحور بني اإيجاد م�شادر متويلية جديدة للجامعات،  وحّل املديونية،  

ودعم الطلبة،  وحت�شني مداخيل اأع�شاء الهيئة التدري�شية لتخفيف هجرة الأدمغة. 

وقد اقت�شر حت�شني مداخيل اأع�شاء الهيئة التدري�شية،  على دخولتهم من الربنامج املوازي،  

وهو اأمر اأثر تاأثريًا �شلبيًا مبا�شرًا على م�شتوى التدري�س،  لأنه ارتبط بن�شبة مرتفعة لأعداد 

الطلبة مبقابل اأعداد اأع�شاء الهيئة التدري�شية. 

اأما العجز الذي تعاين منه اجلامعات الر�شمية،  فظّل يف ت�شاعد م�شتمر،  رغم اأن احلكومة 

كدعم  الأخرية  ع�شرة  اخلم�س  ال�شنوات  خالل  اجلامعات  لهذه  دينار  مليار  يقارب  ما  قدمت 

مبا�شر،  ناهيك عن املنحة اخلليجية املعنية بالنفقات الراأ�شمالية والتي ُخ�ش�س من خاللها 

191 مليون دينار. مع الإ�شارة اإلى اأن احلكومة التزمت يف عام 2005 بت�شديد 124 مليون دينار 

من مديونية اجلامعات، بحيث تبّقى من هذه املديونية �شبعة ماليني دينار فقط مع نهاية عام 

2017،  اأي اأن احلكومة قامت بت�شديد 117 مليون دينار فعاًل.
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ولعل  لذلك،  ناجحة  حلول  طرح  يف  الإ�شرتاتيجيات  ق�شور  اإلى  ي�شري  املديونية  ا�شتمرار  اإن 

اأهمها حاكمية التمويل، وعليه فاإن النظرة الإ�شرتاتيجية لتمويل اجلامعات يجب اأن تتغري،  

اإذ يعّد الإنفاق على التعليم يف الأردن ا�شتثمارًا وطنّيًا يدخل يف اإطار اإعداد املوارد الب�شرّية 

اإلى  املتو�شط  املدى  ال�شتثمار على  يتحّول هذا  اأن  فاملفرت�س  التنمية،  لال�شطالع مب�شوؤولية 

اأن تتحّول  املهّم  اأ�شبح من  لقد  للدخل.  اأف�شل وتوزيع عادل  اإلى منّو  اأي  اقت�شادية،   عوائد 

فيه  ترى  عملّية  نظرة  اإلى  �شرفة  اجتماعية  نظرة  من  الأردن  يف  العايل  للتعليم  النظرة 

ة،  بحيث يخ�شع التعليم العايل حل�شابات التكلفة والعائد  م�شروعًا ا�شتثماريًا ذا طبيعة خا�شّ

القت�شادي، دون اأن تتاأثر جودة املخرجات. 

يف  التالية  احلوكمة  حماور  دور  لقيا�س  اأداء  موؤ�شرات  و�شع  العايل  التعليم  جمل�س  وعلى 

وامل�شاواة.  امل�شوؤولية،   امل�شاءلة،   ال�شفافية،   النزاهة،   التمويل:  حت�شني  يف  اجلامعات 

ولتحقيق هذا الغر�س ينبغي على اجلامعات تقدمي ما يثبت حتقيقها فعليًا للموؤ�شرات التالية 

حتى ت�شتحق الدعم املذكور:

�شبط النفقات وتخفي�س اإهدار املوارد املالية واملادية.   .1

رفع كفاءة الإنفاق اجلامعي من خالل التخ�شي�س املثايل للموارد املالية،  وعدالة التوزيع،    .2

واإثبات حت�شني ن�شبة الإداريني للمدر�شني،  وغريها من النفقات اجلارية.

حت�شني الإنفاق على البحث العلمي املنِتج،  واإثبات مردود ذلك من خالل م�شاريع م�شرتكة   .3

مع القطاع ال�شناعي،  واإن�شاء وتبني �شركات منِتجة،  والت�شويق الفعلّي ملنتجات ناجتة عن 

براءات الخرتاع،  وتقدمي »تقرير عوائد مالية«.

وعدالة  و�شفافية  للمدر�شني،   الطلبة  ن�شبة  حت�شني  خالل  من  اخلريجني  م�شتوى  رفع   .4

تعيني اأف�شل القدرات الأكادميية،  وقبول الطلبة بتطبيق العدالة والتناف�شية،  واإظهار 

ن�شب اإقبال متزايدة من الطلبة العرب والأجانب ومتنوعة امل�شادر، واإقرار نظم تدريبية 

للطلبة -خالل الدرا�شة- تف�شي للت�شغيل املبا�شر بعد التخرج.

ال�شتثمار،  �شناديق  عمل  حت�شني  اإثبات  خالل  من  ال�شتثمار  على  العائد  موؤ�شرات  رفع   .5

اجلامعات  على  اأدّلة  وتقدمي  للجامعة،   مايل  عائد  ولها  حقيقية  ا�شتثمار  اأوجه  وتبيان 

املنتجة.

العملية  تطوير  يف  وا�شتثمارها  حكومية،   غري  جديدة  مايل  دعم  م�شادر  على  احل�شول   .6

التعليمية يف اجلامعة.

بة ومنِتجة تخ�شع  حوكمة التمويل والإنفاق من خالل ت�شريعات وممار�شات دقيقة وم�شبَّ  .7

امل�شتحقني  للطلبة  تكون  بحيث  الطلبة،   وقرو�س  ِمَنح  اآليات  ومنها  والتدقيق،   للرقابة 
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فعليًا وموجهة للطلبة الدار�شني يف التخ�ش�شات التي يتطلبها �شوق العمل.

تقليل ن�شبة الطلبة الأردنيني املقبولني على الربنامج املوازي،  وزيادة ن�شبة قبول الطلبة   .8

املحتاجني يف التخ�ش�شات التقنية املوجهة ل�شوق العمل على ح�شاب �شندوق دعم الطالب،  

ه الدعم لتعوي�س الدخل املتاأتي من الربنامج املوازي وكاأنه دعم مبا�شر للطلبة  بحيث يوجَّ

لتعزيز العدالة يف فر�س الدرا�شة.

لقد ت�شمنت الإ�شرتاتيجيات جميعها الدعوة لإن�شاء بنك »الطالب اجلامعي« لتقدمي القرو�س 

اأن اجلهود مل  اإل  امل�شتحقني،  الطلبة  اأكرب قدر ممكن من حاجات  اإلى تغطية  و�شوًل  واملنح 

بعد  وذلك  منخف�شة  بفائدة  قرو�س  �شكل  على  الطلبة  متويل  يف  البنوك  اإ�شراك  يف  تنجح 

لدرا�شة  جلنة  ت�شكيل  مت  ذلك  واإثَر  البنوك،  مع  بالتفاو�س  املركزي  البنك  حمافظ  تكليف 

الواقع املايل والإداري ل�شندوق دعم الطالب وتقدمي مقرتح لتطويره اإلى �شندوق ا�شتثماري 

يحقق عوائد اإ�شافية ت�شهم يف دعم فئة اأكرب من الطلبة و�شوًل للهدف املن�شود.

يتم  مل  اأنه  اإّل  والأجانب،  العرب  الطلبة  ل�شتقطاب   )2017-2014( اإ�شرتاتيجية  ودعت 

اإجناز اأّي خطة خا�شة بذلك حتى مت اإقرار خطة خا�شة ل�شتقطاب الطلبة العرب والأجانب 

عام 2017، تبعها اإن�شاء مديرية يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ل�شتقطابهم ورعاية 

�شوؤونهم،  وا�شتحداث موقع اإلكرتوين بعنوان »اْدُر�س يف الأردن«،  ومت اإطالق النافذة املوحدة 

لت�شهيل اإجراءات قبول الطلبة الوافدين وكل ما يتعلق باإقاماتهم.

  ،2020-2017 لالأعوام  والأجانب  العرب  الطلبة  ل�شتقطاب  اإ�شرتاتيجية  خطة  و�شع  ومت 

األف طالب   70 اإلى  األف طالب وطالبة حاليًا   40 زيادة عددهم يف اجلامعات من  اإلى  تهدف 

املحلي. ووافق  الناجت  اإجمايل  5% من  بـ  الدولة  2020،  لرتفد خزينة  وطالبة بحلول عام 

تف�شيلية  تنفيذية  خطة  و�شع  مت  كما   ،2016/12/26 بتاريخ  اخلطة  على  الوزراء  جمل�س 

لال�شتقطاب يف ني�شان 2017.

ح- البيئة اجلامعية
ت�شمنت الإ�شرتاتيجيات الثالث هذا املحور من خالل اأهداف عامة هي:

خالل  من  لديهم  الدميقراطية  واملمار�شات  املواطنة  وتر�شيخ  الطلبة،   �شخ�شيات  �شقل   .1

تعزيز الوعي والنفتاح الفكري )اإ�شرتاتيجية 2012-2007(.

بناء منوذج مثايل للبيئة اجلامعية اجلاذبة،  ت�شهم يف بناء �شخ�شية طالبية متكاملة؛   .2

اجتماعيًا وثقافيًا وتربويًا وعلميًا )اإ�شرتاتيجية 2018-2014(.



تقرير حالة البالد: التعليم العايل

15

تهيئة بيئة جامعية منا�شبة وحمفزة لالإبداع والتميز، يتوفر فيها الإح�شا�س بالطماأنينة   .3

احلوار  فيها  ي�شود  اأخرى  جهة  ومن  جهة،   من  الوطني  والنتماء  وامل�شوؤولية  والعدالة 

الهادف وقبول الراأي الآخر )الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية(.

لكن اإ�شرتاتيجية 2014-2018،  مل تعّمق دور الحتادات الطالبية يف جميع نواحي احلياة 

منا�شبة  بيئة  لتوفري  الدعوة  خالل  من  فيها  �شريح  ب�شكل  العنف  مو�شوع  وورد  اجلامعية. 

على  واحلفاظ  العنف،   من  واحلد  اجلامعة،   حلماية  املجتمعية،   امل�شاركة  مفهوم  وتر�شيخ 

ممتلكاتها ومتطلبات الأمن فيها.

كما ت�شمنت هذه الإ�شرتاتيجية:

العايل،   التعليم  موؤ�ش�شات  يف  للعاملني  والبحثية  والتعليمية  املهنية  املهارات  تنمية   .4

واقتدار  وفاعلية  بكفاءة  العايل  التعليم  روؤية  حتقيق  يف  ُي�شهم  مبا  وتاأهيلها  وتطويرها 

وو�شع اإ�شرتاتيجية لتقييمها.

تنمية مهارات القيادات الأكادميية والإدارية العاملة يف اجلامعات وتطوير اأدائها.  .5

وهذه اأهداف عامة غري حمددة،  بل دعت لـ»اإيجاد اإ�شرتاتيجية لتقييمها«،  اإل اأنه ل يوجد 

اأثر لهذه الإ�شرتاتيجية.

الب�شرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  لالإ�شرتاتيجية  ال�شابقتان  الإ�شرتاتيجيتان  ت�شمنت  لقد 

)2016-2025( هدفًا يت�شمن تطوير البيئة الأكادميية يف اجلامعة من خالل تاأ�شي�س البنية 

اأكادميية واجتماعية  التكنولوجيا احلديثة لتقدمي خدمات  التقنية،  وا�شتخدام  التحتية 

لهم. لكن البنية الإلكرتونية للجامعات تختلف من جامعة لأخرى وتعك�س مواكبة الإدارة 

العليا يف كل جامعة للتطور التكنولوجي العاملي.

اأما ما مت اإجنازه �شمن حمور »البيئة اجلامعية«،  فيمكن تلخي�شه بدعوة اجلامعات اإلى:

املختلفة،   الفعاليات  يف  الفعالة  امل�شاركة  يف  دورهم  تعزز  للطلبة  خا�شة  برامج  توجيه   .1

وتنمي لديهم روح املبادرة عن طريق تبني مبادراتهم ودعمها معنويًا وماديًا.

لوطنهم  الطلبة  انتماء  من  تعزز  الأولى  الدرا�شية  ال�شنة  خالل  تربوية  م�شاقات  طرح   .2

وجمتمعهم وموؤ�ش�شاتهم،  وت�شقل �شخ�شياتهم،  وتنّمي لديهم قيم العلم واحلوار الهادف 

واحرتام الآخرين وقبول اآرائهم والتوا�شل معهم ب�شورة فعالة.

3. تكثيف برامج التوعية والإر�شاد الأكادميي والنف�شي للطلبة،  والتو�شع يف برامج ت�شغيل 

الطلبة يف احلرم اجلامعي.
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معهم،   حوارات  باإقامة  الطالبية،   القرارات  �شنع  عملية  يف  الطلبة  جمال�س  اإ�شراك   .4

وتاأ�شي�س عالقة تعاونية. واأن تخ�ش�س اإدارة اجلامعة يومًا كلَّ �شهر ملقابلة اأع�شاء جمل�س 

الطلبة لال�شتماع اإلى طلباتهم وم�شاكلهم.

5. دعم الأعمال التطوعية وت�شجيع العمل بروح الفريق الواحد.

6. تاأهيل العاملني يف عمادة �شوؤون الطلبة والدوائر الأخرى ذات الت�شال املبا�شر بالطلبة،  

للتعامل مع ق�شاياهم وهمومهم بروح التعاون الأخوي والحرتام املتبادل،  والمتناع عن 

تغذية اخلالفات يف ما بينهم،  واإن دعت احلاجة دعوة الأهايل للم�شاركة يف حل م�شاكلهم.

7. اإقامة دورات تاأهيل لالأمن اجلامعي تزيد من قدرتهم على التعامل والت�شرف مع الطلبة 

ب�شكل منا�شب.

ذ ب�شكل وا�شح وموؤثر،  وهي بحاجة اإلى  لكن التوجيهات والدعوات يف البنود )1-6( مل تنفَّ

مراجعة وتطوير.

وقد مت فعليًا:

1. ا�شتحداث وحدات يف اجلامعات تهتم بخدمة الطلبة الوافدين والتوا�شل معهم ودجمهم 

يف املجتمع اجلامعي.

على  تعمل  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  يف  الوافدين  للطلبة  وحدة  ا�شتحداث   .2

ا�شتقطابهم وخدمتهم.

3. توجيه اجلامعات من ِقبل جمل�س التعليم العايل لتكثيف الأن�شطة الطالبية الالمنهجية،  

م�شاقات  وت�شمني  الوطنية  الرتبية  مادة  خطة  لتعديل  العتماد  هيئة  مع  والتن�شيق 

درا�شية من �شاأنها تعزيز النتماء والقيم الوطنية خالل ال�شنة الدرا�شية الأولى،  وتعزيز 

ال�شراكة مع القطاع اخلا�س من خالل مكاتب التوظيف يف اجلامعات،  وتعزيز ال�شراكات مع 

الوزارات واجلهات املعنية بذلك )كوزارة التنمية الجتماعية ووزارة ال�شباب(، والتن�شيق 

مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لعقد دورات متخ�ش�شة لأفراد الأمن اجلامعي 

والأخذ بعني العتبار اختيار عنا�شر اأمنية على �شوية عالية وممن ميتلكون القدرة على 

التعامل مع ق�شايا العنف الطالبي.

4. يقوم �شندوق دعم البحث العلمي والبتكار بدعم م�شاريع تقرتحها اجلامعات،  ت�شمن ن�شر 

ثقافة البتكار،  وحت�شني اجلودة،  وامل�شاءلة.

5. مت اإن�شاء �شراكات ما بني اجلامعات و�شندوق دعم البحث العلمي للبدء مب�شاريع تعمل على 

حتقيق اأهداف البتكار واجلودة.



تقرير حالة البالد: التعليم العايل

17

بني  اجتماعات  وُعقدت  العنف،  ظاهرة  ملواجهة  التنفيذية  اخلطة  م�شفوفة  اإعداد  مت   .6

اأمني عام وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ونواب روؤ�شاء اجلامعات حلّثهم على تنفيذ 

امل�شفوفة.

الإ�شرتاتيجيتني  عن  الب�شرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  فيه  تختلف  ما  اأما 

الوطنيتني للتعليم العايل والبحث العلمي،  يف هذا املحور: 

1. توجيه اجلامعات لإن�شاء مراكز تعّلم اإلكرتوين بالتعاون مع من�شات »امل�شاقات الإلكرتونية 

اجلماعية مفتوحة امل�شادر« )MOOCs(،  وال�شتفادة من مراكز م�شابهة قائمة،  مثل 

»اإدراك« التي متتلك خربات وا�شعة يف جمال رفع كفاءة اجلامعات وحت�شني قدراتها على 

تقدمي خيارات لال�شتفادة من التكنولوجيا يف التعليم اجلامعي.

بفر�س  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  لتزويد  اجلديدة  الإلكرتوين  التعّلم  مراكز  ا�شتثمار   .2

الرتبوية  الأ�شاليب  يف  التكنولوجية  التطورات  باآخر  مرتبطة  جديدة  مهارات  لتنمية 

من  وغريها   )SPOCs( اخلا�شة  ال�شغرية  الإلكرتونية  امل�شاقات  خالل  من  والتدري�س 

الأ�شاليب.

وقد وافق جمل�س التعليم العايل يف عام 2017 على توطني مركز يف الوزارة حتت ا�شم »املركز 

للجامعات  والإيعاز  )متاح(«،  املفتوح  التعّلم  م�شادر  واإدماج  التكنولوجيا  ل�شتخدام  الوطني 

باإن�شاء مراكز مرتبطة بهذا املركز،  وتوفري البنية التحتية الالزمة لإن�شاء �شبكات الإنرتنت 

للطلبة ل�شتخدام  الكفوؤة  اأنظمة الت�شالت  ال�شريع،  وتوفري  الالزمة والربط الإلكرتوين 

التعليم املفتوح. 

ثانياً: مواضيع طُرِحت يف اإلسرتاتيجيات دون وجود إرادة لتنفيذها 

اأ- رفع معدلت القبول يف اجلامعات الر�شمية على الربنامج العادي
 %70 الذين تقل معدلتهم عن  الطلبة  اأن عدد  من خالل درا�شة اجلدول رقم )1(،  يتبني 

ومت تر�شيحهم للقبول يف اجلامعات الأردنية للعام الدرا�شي )2018/2017( يبلغ 5849 طالبًا 

وطالبة وبن�شبة 16% من جمموع الطلبة املر�شحني. اأما عدد الطلبة الذين �شجلوا منهم يف 

هذه اجلامعات فعليًا،  فهو اأقل من ذلك لأ�شباب خمتلفة. ومن الوا�شح اأن اجلامعة الأردنية 

خ�شارتهما  اأن  مبعنى  العدد،   هذا  عن  ال�شتغناء  ت�شتطيعان  والتكنولوجيا  العلوم  وجامعة 

»الريموك«.  تتبعها  الها�شمية،   اجلامعة  تاأتي  الثانية  املرتبة  ويف  كبرية،  تكون  لن  املالية 

واملتعارف عليه اأن رفع معدلت مدخالت اجلامعات اإذا ما توفرت العمليات املطلوبة،  ي�شمن 
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خمرجات جيدة. وهذا يبدو حاّلً منطقيًا،  ولكنه يف الوقت نف�شه قد ي�شاعف من م�شكلة قّلة 

اإقبال الطلبة على جامعات اآل البيت وموؤتة واحل�شني بن طالل والطفيلة التقنية،  خا�شة 

واأنه من غري املنطقي جعل احلد الأدنى للقبول يف جامعات ر�شمية خمتِلفًا عن اأخرى ر�شمية 

اأي�شًا. 

وحيث اأن جامعة البلقاء التطبيقية ل تعاين من تدين ن�شبة الإقبال يف الوقت الذي تعاين 

فيه ماديًا،  فاإن ال�شتغناء عن حوايل 1500 طالب بر�شوم متدنية �شيكون له اأثر مايل اإيجابي 

عليها،  لأنها �شتوفر تكاليف املدر�شني والعاملني والبنية التحتية. 

بناء على ذلك،  هناك حّل مت تطبيقه قبل اأن يتم اإلغاوؤه،  ويتمثل يف رفع معدل القبول لكل 

واآل  التقنية  والطفيلة  طالل  بن  احل�شني  وحتديدًا  الأطراف،   جامعات  عدا  ما  اجلامعات 

البيت، لأن تخفي�س معدلت القبول يتناق�س مع جودة التدري�س. لكن جمل�س التعليم العايل 

عدل عن الفكرة.

اإّن رفع معدل القبول ُيفرت�س اأن يكون له مردود اإيجابي على املخرجات،  على اأن تكون هناك 

زيادة  اإلى  القبول  رفع معدل  يوؤدي  التعليم ونوعيته. وقد  توؤثر على جودة  مالية ل  حلول 

امللتحقني بالربامج التقنية يف الكليات اجلامعية التقنية وجامعة الأمري ح�شني التقنية.

اجلدول رقم )1( اإجمايل عدد الطلبة املقبولني يف اجلامعات الر�شمية للعام الدرا�شي 2018/2017،  
وعدد الطلبة املقبولني والذين تقّل معدلتهم يف الثانوية عن %70

اجلامعةالرقم
اإجمايل عدد 

الطلبة املقبولني

عدد الطلبة املقبولني 
والذين تقّل معدلتهم 
يف الثانوية عن %70

ن�شبة الطلبة 
املقبولني والذين تقّل 

معدلتهم عن %70

8.75%7512657اجلامعة الأردنية1

14.26%4798684جامعة الريموك2

19.9%2337465جامعة موؤتة3

4
جامعة العلوم 
7.19%4605331والتكنولوجيا

12.79%6546837اجلامعة الها�شمية5

33.39%2908971جامعة اآل البيت6

7
جامعة البلقاء 

27.12%57751566التطبيقية
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8
جامعة احل�شني بن 

%75520627.28طالل

9
جامعة الطفيلة 

%53413224.72التقنية

%584916.35 35770املجموع

ال�شنوات اخلم�س الأخرية،  لأ�شباب مادية وفقًا  اإغالق خم�س كليات جامعية خالل  لقد مت 

لت�شريحات اأ�شحابها،  نتيجة انخفا�س اإقبال الطلبة،  ويف املقابل مت ا�شتحداث ثالث كليات 

جديدة،  ومنح جمل�س التعليم العايل )2018/2017( ترخي�شًا لإن�شاء خم�س كليات جامعية 

تقنية.

ويو�شح اجلدول رقم )2( تراجع اأعداد الطلبة يف كليات املجتمع خالل الفرتة 2017-2008،  

بينما يو�شح اجلدول رقم )3( اأعداد الطلبة املقبولني يف درجة البكالوريو�س يف اجلامعات 

الأردنية على الربناجَمني العادي واملوازي منذ العام الدرا�شي )2012/2011(.

اجلدول رقم )2(
اأعداد الطلبة املقبولني يف كليات املجتمع )2017-2008(

عدد املقبولنيالعام اجلامعي

2009/2008 32508
2010/200931299
2011/2010 29072
2012/2011 30554
2013/2012 30257
2014/2013 29724
2015/2014 23544
2016/2015 19178
2017/2016 18241
2018/2017 17891
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اأعداد الطلبة املقبولني يف درجة البكالوريو�س يف اجلامعات الأردنية على الربناجَمني العادي واملوازي منذ 
العام الدرا�شي )2012/2011(

اأعداد الطلبة املقبولنيالعام اجلامعي

2012/2011 76034

2013/2012 79522

2014/2013 77575

2015/2014 63839

2016/2015 61835

2017/2016 68166

ب- تاأهيل الكليات اجلامعية 
،  واأن معظم برامج هذه الكليات  النطباع العام اأن م�شتوى خمرجات الكليات اجلامعية متدنٍّ

قدمية وغري متطورة ول تواكب امل�شتجدات، لذلك ل يكفي احلديث عن تعليم تقني يف غياب 

»تعليم تقني« حقيقي من حيث »التعريف« واخلطط والتدريب والبنية التحتية والتجهيزات 

واملدر�شني واملدربني.

للعام  املتو�شط  اجلامعي  التعليم  كليات  يف  املقبولني  اطلبة  اأعداد   )4( رقم  اجلدول  وُيظهر 

الدرا�شي )2018/2017( موزعني وفقًا لتبعية الكليات.

اجلدول رقم )4(
اأعداد الطلبة املقبولني يف كليات التعليم اجلامعي املتو�شط للعام الدرا�شي )2018/2017( موزعني وفقًا 

لتبعية الكليات

عدد الطلبة املقبولنيعدد الكلياتتبعية الكليات

7033 13الكليات التابعة جلامعة البلقاء

1743 5الكليات احلكومية

1175 6الكليات الع�شكرية

1918 2الكليات التابعة لوكالة الغوث

6022 16الكليات اخلا�شة

17891 42املجموع
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اإّن الطاقة ال�شتيعابية للكليات اجلامعية املذكورة يف اجلدول رقم )4( تفوق العدد الفعلّي 

من  جزئيًا  تعوي�شه  ميكن  الفارق  وهذا  طالب،   اآلف   10-7 بحوايل  حاليًا  امل�شجلني  للطلبة 

هذه  وتطوير  تاأهيل  اإعادة  يجب  ولكن  الر�شمية،  اجلامعات  يف  القبول  معدلت  رفع  خالل 

الكليات لتواكب الهدف املعلن،  وهو التعليم التقني والتطبيقي،  لإيجاد فر�س عمل تقلل من 

البطالة والفقر واآثارهما.

ت- ال�شتثناءات
من  ل�شريحة  الفر�س  وتكافوؤ  العدالة  حتقيق  ال�شتثناءات،  اإقرار  من  الأ�شا�شي  الهدف  كان 

املواطنني الذين يعانون من ظروف اقت�شادية واجتماعية وتعليمية �شعبة ُفر�شت عليهم،  اأو 

ل�شريحة ت�شتحق العناية اخلا�شة باأبنائها نظرًا للت�شحيات التي يقدمونها للوطن وذلك عماًل 

باأحكام الد�شتور الذي يفر�س منح جميع املواطنني فر�شًا متكافئة يف التعليم ويكر�س مبداأ 

القت�شادية  الظروف  تهيئة  قبل  ال�شتثناءات  اإلغاء  خطوة  فاإن  لذا  الجتماعية،  العدالة 

الع�شائر واملدار�س  اأبناء  ال�شرائح،  وخا�شة مكرمة  املنا�شبة لهذه  والجتماعية والتعليمية 

الأقل حظًا،  ومكرمة اأبناء الع�شكريني واجلهات الأمنية... اإلخ،  يعّد اإجراًء خمالفًا للد�شتور، 

غري اأن تو�شيع �شريحة ال�شتثناءات لت�شمل مقتدرين فر�َس خلاًل ل بد من معاجلته لتنظيم 

ال�شتثناءات دون اأن توؤثر على حقوق الآخرين. 

وُتعنى وحدة تن�شيق القبول املوحد يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بتوزيع الطلبة 

على اجلامعات وفقًا لالأ�ش�س ال�شادرة عن جمل�س التعليم العايل �شمن لئحتني اأ�شا�شيتني هما 

لئحة القبول التناف�شي ولئحة التخ�شي�شات )ال�شتثناءات(. 

الع�شكريني  اأبناء  الآتي:  النحو  على  املوحد  القبول  قوائم  �شمن  ال�شتثناءات  وت�شنَّف 

واجلهات الأمنية،  اأبناء املعلمني يف وزارة الرتبية والتعليم،  اأبناء ال�شهداء،  وذوو الإعاقة،  

واأبناء املخيمات،  واأوائل املحافظات والألوية. ويف ما يتعلق بال�شتثناءات �شمن لوائح اأبناء 

الع�شائر والأقل حظًا،  فيتم توزيعها �شمن قوائم ت�شدر عن اللجنة املخت�شة بتنفيذ املكرمة 

القبول  وحدة  عن  ولي�س  حظًا  الأقل  واملدار�س  الأردنية  البادية  يف  الع�شائر  لأبناء  امللكية 

املوحد. 

مُتنح  )ا�شتثناءات(  تخ�شي�شات  �شمن  الطلبة  قبول  عملية  الر�شمية  اجلامعات  تتولى  كما 

لأبناء العاملني واأبناء اأع�شاء هيئة التدري�س فيها. ويف ما يخ�س الطلبة احلا�شلني على �شهادة 

الثانوية العامة يف اأعوام �شابقة اأو احلا�شلني على �شهادة الثانوية العامة من خارج الأردن،  

ل  التي  القبول  اأ�ش�س  على  وبناًء  ال�شتثناءات،   من  ال�شتفادة  دومنا  تناف�شيًا  قبولهم  فيتم 
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ت�شمح بقبول اأّي منهم دون معدلت القبول التناف�شي. ويو�شح ال�شكل رقم )1( ن�شب القبول 

خارج قائمة التن�شيق املوحد لكل عام. بينما يبنّي اجلدول رقم )5( عدد ون�شب الطلبة الذين 

مت قبولهم فعليًا ا�شتثنائيًا للعام الدرا�شي )2018/2017(.

ال�شكل رقم )1(
ن�شب القبول خارج قائمة التن�شيق املوحد

اجلدول رقم )5(
عدد ون�شب الطلبة الذين مت قبولهم فعليًا ا�شتثنائيًا للعام الدرا�شي 2018/2017

العدد املقرر اأو الن�شبة املقررة نوع ال�شتثناء
يف اأ�ش�س القبول

العدد الفعلي اأو الن�شبة الفعلية 
 للطلبة الذين مت قبولهم

)2018/2017(

72200×12 حمافظة = 864اأوائل املحافظات

4210×51 لواء = 2142اأوائل الألوية

4.60% 20%مكرمة اجلي�س

0.40%5%مكرمة املعلمني

350263مكرمة اأبناء املخيمات

20% مكرمة جي�س

5% مكرمة املعلمني

50% تناف�س

10% الأقل حظًا

5% توجيهي �شنوات �شابقة

5% توجيهي دويل

1% مكرمة اأبناء خميمات
2% اأبناء العاملني يف اجلامعات

2% ا�شتثناءات اأخرى
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4جميع املتقدمنياأبناء ال�شهداء

88جميع املتقدمنيذوو الإعاقة

مدار�س  يف  الع�شائر  مكرمة 
4.10%10%البادية )الأقل حظًا(

اإّن احلديث ال�شلبي عن ال�شتثناءات اأمٌر غري مقبول، فال�شتثناءات حّق يجب �شمانه. حيث 

يظهر من درا�شة اجلدول رقم )5( اأن معظم الطلبة املر�شحني لال�شتفادة من هذه ال�شتثناءات 

مت قبولهم �شمن قوائم التناف�س احلر، وهذا موؤ�شر قوي للرّد على دعوات اإلغاء ال�شتثناءات 

اأو اإيقافها.

ث- الربنامج املوازي 
والتكنولوجيا، ثم يف بقية  العلوم  1996 يف جامعة  املوازي عام  الربنامج  البدء بتطبيق  مت 

اجلامعات الر�شمية،  ومل تعار�س احلكومة هذا القرار حينه،  بل وجدت فيه عاماًل م�شاعدًا 

حلّل امل�شاكل املالية للجامعات. 

�شكل  ما  الر�شمية،  اجلامعات  ملعظم  الأ�شا�شي  الإيرادات  م�شدَر  الربنامج  هذا  اأ�شبح  لقد 

ارتياحًا كبريًا لديها رغم تاأثريه الوا�شح على نوعية التعليم فيها. كما وجدت فيه احلكومة 

حاًل بدياًل لرفع الر�شوم وهو القرار الذي مل تتجراأ اأّي حكومة على اتخاذه. وبالتزامن مع 

ذلك،  بداأت اجلامعات مدفوعًة بالرغبة يف زيادة اإيراداتها،  بطرح تخ�ش�شات مكررة وغري 

مطلوبة ل�شوق العمل،  وزيادة اأعداد الطلبة امللتحقني يف الربنامج املوازي و�شوًل اإلى ن�شبة 

عالية غري مقبولة تفوق طاقاتها ال�شتيعابية ومبعدلت متدنية وخا�شة يف الربامج العلمية 

التي تتطلب معدلت عالية،  ما اأدى اإلى تدين م�شتوى اخلريجني واإغراق �شوق العمل باأعداد 

متزايدة من اخلريجني تفوق احتياجاته ويف الوقت نف�شه ل تلبي امل�شتوى املطلوب يف القطاع 

اخلا�س.

درجة  اإلى  وامل�شاواة  العدالة  لعدم  �شارخ  مثال  اأنه  على  املوازي  للربنامج  ينظر  من  وهناك 

يقابل  اأن  دون  املوازي  الربنامج  يف  التو�شع  اإن  القول  ميكن  وعمومًا،   الد�شتور.  مع  التعار�س 

ذلك زيادة يف عدد اأع�شاء هيئة التدري�س وتو�شيع البنية التحتية،  اأدى اإلى تراجع م�شتوى 

خمرجات التعليم العايل.

ويبني اجلدول رقم )6( الوارد يف الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية )2016-

الدرا�شي  العام  خالل  والدولية  املوازية  الربامج  بع�س  يف  امللتحقني  الطلبة  اأعداد   )2025

.)2016/2015(
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اجلدول رقم )6(
اأعداد الطلبة امللتحقني يف بع�س الربامج املوازية والدولية خالل العام الدرا�شي 2016/2015

طلبة املوازي والدويلاإجمايل الطلبة امللتحقنيالتخ�ش�س
والدويل  املوازي  طلبة  ن�شبة 

لإجمايل امللتحقني

49%81673991الطب

60%25581537طب الأ�شنان

48%54632594ال�شيدلة

21%5334511321الهند�شة

28%19443 69533 املجموع

من هنا،  اأكدت الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية على �شرورة اإلغاء الربنامج 

املوازي،  لكن مل تتم املبا�شرة بالتنفيذ بعد. وكانت الأجندة الوطنية قد اأو�شت باإلغاء هذا 

الربنامج بو�شفه يهدد نوعية التعليم، كما دعت »روؤية الأردن 2025« اإلى اللتزام بالقبول 

اجلامعي على اأ�شا�س اجلدارة ب�شكل اأ�شا�س. 

ومن خالل الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ونقا�شات جمل�س التعليم العايل،  

مت اقرتاح ثالثة بدائل لإلغاء الربنامج املوازي:

1. البديل الأول

اقرتحت الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية )2016-2025( تخفي�س القبول 

�شنوات،   خم�س  خالل   %50 عن  القبول  ن�شبة  تزيد  ل  بحيث  تدريجيًا  املوازي  الربنامج  يف 

و�شوًل اإلى اإلغاء الربنامج عند نهاية مدة اخلطة،  اأي عام 2025. 

اإيرادات  اأن  بينت  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  تقارير  فاإن  لالإ�شرتاتيجية،   ووفقًا 

ر�شوم الربنامج العادي يف اجلامعات الر�شمية خالل العام )2015/2014( بلغت حوايل 179 

ما  اأي  دينار،  مليون   188 حوايل  والدولية  املوازية  الربامج  ر�شوم  بلغت  بينما  دينار،  مليون 

ن�شبته حوايل 51% من اإجمايل اإيرادات الر�شوم يف اجلامعات الر�شمية. 

وراأت الإ�شرتاتيجية اأن هذه الن�شبة »ت�شتحق الهتمام والدرا�شة واملعاجلة املالية التعوي�شية 

ال�شليمة يف حال اتخاذ قرار باإلغاء الربنامج«،  وهو ما دفع اللجنة الوطنية لتنمية املوارد 

امللتحقني  املالية للجامعات واأعداد الطلبة  الب�شرية لإجراء درا�شات دقيقة حول الأو�شاع 



تقرير حالة البالد: التعليم العايل

25

بالربامج املوازية والدولية والعادية واإيرادات كل منها،  واإجراء نقا�شات طويلة مع ماليني 

اإلغاء  البدائل املمكنة لتعوي�س اجلامعات عن خ�شائرها يف حال  واأكادمييني خمت�شني حول 

والقابلة  الأف�شل  الآلية  اأن  اإلى  لتتو�شل  اإلغائه(،   �شرورة  على  الختالف  )دون  الربنامج 

للتطبيق،  هي اإلغاء الربنامج املوازي للطلبة الأردنيني تدريجيًا خالل مدة 8 �شنوات اعتبارًا 

بتخفي�س  وذلك    ،2025 عام  بحلول  كليًا  اإلغائه  بهدف   )2018/2017( اجلامعي  العام  من 

طلبة الربنامج املوازي مبعدل 5550 طالب �شنويًا وعلى مدى ثمانية �شنوات مبجموع 44400 

طالب،  وي�شكل هذا الرقم ما ن�شبته 12.5% من الطلبة الأردنيني يف الربنامج املوازي. 

يف  دينار  مليون   17 حوايل  اجلامعات  دخل  يف  النخفا�س  يكون  اأن  الإ�شرتاتيجية  وتوّقعت 

ال�شنة الأولى،  واأنه �شيزداد مببلغ م�شاٍو �شنويًا حتى ال�شنة الثامنة،  وهي ال�شنة التي �شيرتك 

 136 بلغ  قد  الدخل  يف  النخفا�س  و�شيكون  املوازي،  الربنامج  فيها  الأردنيني  الطلبة  جميع 

مليون دينار وا�شتقر عند ذلك،  وهذا املبلغ يجب تعوي�شه من ِقبل احلكومة كما هو مبني يف 

اجلدول رقم )7(.

اجلدول رقم )7(
التناق�س ال�شنوي يف اأعداد الطلبة والتعوي�س املايل املتدرج للجامعات 

الربنامج املوازي
العدد 

الإجمايل 
للطلبة

النخفا�س يف  
الدخل

التخفي�س 
ال�شنوي يف 

الأعداد

عدد الطلبة 
الأردنيني 

)تخفي�س بهدف 
الإلغاء(

عدد الطلبة غري 
الأردنيني )ل 

تخفي�س(

الآن0044,00011,000226,000

ال�شنة الأولى17,005,2005,55038,85011,000220,450

ال�شنة الثانية34,010,4005,55033,30011,000214,900

ال�شنة الثالثة51,015,6005,55027,75011,000209,350

ال�شنة الرابعة68,020,8005,55022,20011,000203,800

ال�شنة اخلام�شة85,026,0005,55016,65011,000198,250

ال�شنة ال�شاد�شة102,031,2005,55011,10011,000192,700

ال�شنة ال�شابعة119,036,4005,5505,55011,000187,150

ال�شنة الثامنة136,041,6005,550011,000181,600



26

2. البديل الثاين

بعد  اأي�شًا،   الب�شرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  طرحته  الذي  البديل  هذا 

الطلبة  اأعداد  وتخفي�س  املوازي  الربنامج  اإلغاء  يف  يتمثل  خمت�شون،   بها  �شارك  مناق�شات 

للطاقة ال�شتيعابية وحتويل الربنامج العادي لربنامج جماين من دون ر�شوم جامعية جلميع 

الأردنيني. 

اإلى  بالإ�شافة  املوازي،   بالربنامج  اخلا�س  الأول  البديل  تطبيق  القرتاح  هذا  ويت�شمن 

تخفي�س اأعداد الطلبة امللتحقني يف الربنامج العادي مبعدل 2400 طالبًا وطالبة �شنويًا على 

مدى خم�س �شنوات،  واإعفاء الطلبة الأردنيني من الر�شوم اجلامعية، على اأن تعّو�س احلكومة 

فارق الإيرادات وذلك بفر�س �شريبة تبداأ بـ�شتة فل�شات على كل لرت بنزين م�شتهَلك و�شوًل 

اإلى 62 فل�شًا يف ال�شنة الثامنة،  ت�شتقر بعدها عند هذا الرقم. 

وراأت اللجنة الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية يف هذا القرتاح »اأمنية ي�شعب حتقيقها« نظرًا 

املواطنون. لذا اعتمدت القرتاح  التي متر بها احلكومة ويعاين منها  للظروف القت�شادية 

كخيار  الإ�شرتاتيجية  يف  الثاين  املقرتح  واأدرجت  للتطبيق،   قابل  اأ�شا�شي  كمقرتح  الأول 

 )8( رقم  واجلدول  بذلك.  القت�شادية  الظروف  ت�شمح  عندما  تطبيقه  ميكن  اإ�شرتاتيجي 

يو�شح البديل الثاين.
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اجلدول رقم )8(
عة يف �شعر ال�شاعات املعتمدة الن�شبة املئوية للزيادة املتوقَّ

اجلامعة

ن�شبة متو�شط �شعر الربناجمان معًاالربنامج املوازيالربنامج العادي
ال�شاعة للربناجمني 

بالن�شبة اإلى 
الربنامج العادي

متو�شط �شعر 
ال�شاعة

متو�شط �شعر 
ال�شاعة

متو�شط �شعر 
ال�شاعة

184.21%25.64468.83647.240اجلامعة الأردنية1

154.23%28.43559.27443.855جامعة الريموك2

137.01%25.53144.42934.980جامعة موؤتة3

4
جامعة العلوم 
167.65%27.89765.64146.769والتكنولوجيا

150.98%28.42357.40442.913اجلامعة الها�شمية5

148.99%19.08337.77828.431جامعة اآل البيت6

7
جامعة البلقاء 

128.34%33.57352.60043.086التطبيقية

121.05%24.09534.23829.167جامعة احل�شني بن طالل8

136.41%20.80835.96228.385جامعة الطفيلة التقنية9

املتو�شط الإجمايل ل�شعر 
147.65%25.94350.68538.314ال�شاعة

اأعاله،  لكن خطة حتفيز  البديلني  اأيٍّ من  اإعداد هذه املراجعة مل يتم تنفيذ  وحتى تاريخ 

من  بدءًا  املوازي  الربنامج  طلبة  اأعداد  بتخفي�س  اأو�شت   )2022-2018( القت�شادي  النمو 

�شنوات،   ثماين  مدى  وعلى  �شنويًا  طالب   5550 ومبعدل    ،)2021/2020( اجلامعي  العام 

مبجموع 44400 طالب. و�شوًل اإلى اإلغاء هذا الربنامج كليًا بحلول عام 2028،  وذلك. وهذا 

لتنمية  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  الذي اقرتحته  الأول  البديل  لتنفيذ  تاأجيل  �شوى  ل يبدو 

املوارد الب�شرية. 

3. البديل الثالث

تدار�َس جمل�س التعليم العايل بدياًل ثالثًا،  ولكنه مل يَر النور بعد، وهو يت�شمن اقرتاحني؛ 

الأول زيادة �شنوية على الر�شوم بن�شبة 5% ملدة 10 �شنوات مع دعم حكومي، والثاين زيادة 

�شنوية على الر�شوم بن�شبة 7% ملدة �شبع �شنوات.
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ثالثاً: مواضيع مهمة اختُزلت يف اإلسرتاتيجيات أو مل يتم التطرق 

لها مبارشة 

يعّد التدري�س من اأهم املو�شوعات يف قطاع التعليم العايل،  لكن الإ�شرتاتيجيات اختزلته اأو 

مل تتطرق اإليه مبا�شرة. فرغم اأن اجلامعات الأردنية جامعات تدري�شية يف املقام الأول -ول 

التالية،   والتعليم«  التعلم  تراجع  »اأ�شباب  اأهمل  الإ�شرتاتيجيات  بناء  اأن  اإّل  ذلك-  يف  �شري 

والتي حتتاج معاجلتها ملحور خا�س يتطرق لأ�شاليب التعلم احلديثة:

وجود عدد كبري جدًا من الطلبة يف قاعة الدر�س،  بل اإن ن�شبة املدر�شني للطلبة و�شلت يف   .1

بع�س اجلامعات الر�شمية 50:1.

عدم وجود مت�شع من الوقت لالإر�شاد اأو حتى للت�شحيح الدقيق لأوراق الطلبة.  .2

اأّن الهتمام بالتدري�س ثانيًا بعد البحث العلمي الذي يعّد العامل الأ�شا�س يف الرتقية.  .3

اله�شم تفتقر  �شهلة  اأو وجبة �شريعة  اإلى عملية تلقني �شريع  التدري�شية  العملية  حتّول   .4

للبحث وال�شتق�شاء والتفكري.

اأن مرافق اجلامعات من خمتربات وقاعات تدري�س مل تعد تفي بالغر�س،  يف ظل زيادة   .5

اأعداد الطلبة.

وقد اأدت حماولت اجلامعات تعوي�َس النق�س احلا�شل يف اأعداد الأ�شاتذة وامل�شرفني والفنيني 

لالإ�شراف على الطلبة الذين يتزايد عددهم با�شتمرار،  اإلى فتح الباب اأمام كفاءات متدنية 

كان دخول اأ�شحابها اإلى اجلامعات يعّد من امل�شتحيالت يف وقٍت م�شى،  الأمر الذي انعك�س �شلبًا 

على امل�شتوى الأكادميي واملعريف للطالب.

لقد تبنى التدري�س احلديث مفهوم التعلرُّم بدًل من التعليم بحيث يكون الطالب حمور العملية 

تدري�س  اأ�شبح  هنا  ومن  الطلبة.  من  �شغرية  حللقة  ومديرًا  موجهًا  واملدّر�س  التدري�شية 

املجموعات ال�شغرية والتفكري النقدي والتدري�س القائم على حّل امل�شكالت مفاهيم تت�شق مع 

جاهزية الطالب ل�شوق العمل بعيدًا عن التلقني. واإّن اإدخال التكنولوجيا والأ�شاليب احلديثة 

يف التدري�س اأمٌر ملّح و�شروري للتعلم املدمج،  اإل اأن الإ�شرتاتيجيات مل تعّمق اأهمية تطوير 

التعليم والتعّلم �شمن النقاط الواردة �شابقًا.
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الواقع  مالمسة  دون  اإلسرتاتيجيات  تناولتها  مواضيع  رابعاً: 

الفعيل لها

تراِع  مل  التي  املوا�شيع  اأبرز  من  العلمي«  و»البحث  �س«  و»املدرِّ »الطلبة«  مو�شوعات  تعّد 

الإ�شرتاتيجيات واقَعها الفعلي. 

اأ- الطالب
اأن هذا »املحور«  اأن الطالب هو حمور العملية التعليمية،  لكن املوؤ�شف  ل يختلف اثنان على 

ي�شهد تراجعًا كبريًا ب�شبب عوامل عدة منها:

تراجع م�شتوى التح�شيل العلمي للطالب قبل اجلامعة.  .1

تراجع رغبة الطالب بالدرا�شة وقلة اندفاعه نحوها مع ازدياد مغريات الع�شر.  .2

مع  املحا�شرات،   عن  والغياب  االن�شباط،   وتدين  الطالب،   �شخ�شية  يف  الكبري  التغري   .3

الإ�شارة اإلى اأن ازدياد »حجم ال�شف« جعل �شبط احل�شور والغياب من ِقبل املدر�س اأمرًا 

�شعبًا للغاية.

تبّني الطالب اأ�شلوبًا واحدًا للدرا�شة،  هو قراءة امللخ�شات واملالحظات ال�شريعة اأو حتديد   .4

اأرقام �شفحات معينة يف الكتب. 

اختالف النظرة لأهمية الدرا�شة وال�شهادة يف ظل البطالة وندرة فر�س العمل مهما كان   .5

نوع الدرا�شة.

ومن اأبرز التغريات التي اأثرت على هذه العوامل واأدت اإلى تكري�شها:

دخول اأعداد �شخمة امتحان التوجيهي.  .1

ح�شول عدد كبري من الطلبة على معدلت مرتفعة يف التوجيهي.  .2

احلكومية  اجلامعات  اأعداد  ازدياد  مع  العايل  بالتعليم  الطلبة  من  كبري  عدد  التحاق   .3

واخلا�شة وتدين معدلت القبول.

املوازي،   الربنامج  العادي،   الربنامج  لت�شمل:  باجلامعات  الطلبة  التحاق  م�شادر  تنوع   .4

الربنامج الدويل،  التج�شري،  ال�شتثناءات املتعددة كاأوائل املحافظات والأقل حظًا واأبناء 

التعليم  وجمل�س  الأمناء  جمال�س  اأع�شاء  واأحفاد  واأبناء  اجلامعات  يف  والعاملني  املعلمني 

العايل )اأُلغي هذا ال�شتثناء موؤخرًا(،  مما جعل ال�شيطرة على م�شتوى املقبولني يف اجلامعة 

اأمرًا �شبه م�شتحيل.
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ب- املدّر�س
تالم�شه  مل  ما  وهو  احلال،   واقع  لتبيان  االآتية  النقاط  اإيراد  ميكن  »املدّر�س«،   مو�شوع  يف 

الإ�شرتاتيجيات:

مع اعتماد اأنظمة الرتقية يف اجلامعات على البحث العلمي،  مل يعد الهتمام باملحا�شرة   .1

كافيًا،  حيث اأنه ل توجد مكافاأة حقيقية للمحا�شر اجليد. بل واأ�شبح التدري�س �شطحيًا 

و»م�شلوقًا«.

ُتهَمل  بينما  البحثية،   منجزاتهم  على  بناء  اجلامعات  يف  املدر�شني  تعيني  يكون  ما  غالبًا   .2

مهارات التدري�س )مع ا�شتثناء املدر�شني املبعوثني(.

التدري�شية يف اجلامعات،   الهيئات  اأع�شاء  مع  التعامل  واملعنوية يف  املالية  العدالة  غياب   .3

مما يحبط املدر�س ويجعله خارج دائرة احلما�شة والرغبة يف العمل.

اأعداد  يف  امل�شتمرة  الزيادة  لتلبية  تعيينهم  مت  الذين  املدر�شني  من  لكثري  الكفاءة  تديّن   .4

الطلبة،  الأمر الذي من �شاأنه اأن ينعك�س �شلبًا على م�شتوى التدري�س.

ت- البحث العلمي
�س اجلدول رقم )9( يالَحظ �شعف مناف�شة اجلامعات الأردنية جلامعات عربية  عند تفحرُّ

عام  حتى   )Scopus( البحث  حمرك  يف  املن�شورة  العلمية  الأبحاث  عدد  يف  عربية  وغري 

2014. بل اإن املقارنة مع جامعة »كيوتو» اليابانية مثاًل،  ُتظهر فرقًا كبريًا. وُي�شتَدّل من ذلك 

اأن اأنظمة الرتقية يف اجلامعات الأردنية و�شندوق دعم البحث العلمي مل حتقق املطلوب. 

اأن  التنفيذية  خططها  اإقرار  عند  تدرك  مل  املتتابعة  الإ�شرتاتيجيات  اأن  بالذكر  واجلدير 

حاجته  من   %96 الأردن  ي�شتورد  التي  الطاقة  وهي  معروفة؛  البحثية  الأردنية  الأولويات 

منها،  واملاء حيث يعّد الأردن من اأفقر اأربع دول يف العامل يف جمال املياه. 

اأولويات البحث العلمي يف الأردن )2020-2011(،   2009 م�شروع لتحديد  اأُطلق يف عام  لقد 

لكن ما ت�شّمنه ذلك امل�شروع جاء عامًا ول يخدم احلاجة الوطنية ب�شكل مبا�شر. وبينما اأنفق 

�شندوق دعم البحث العلمي مبلغ 15 مليون دينار عرب ال�شنوات املا�شية،  كان الأجدى اأن ي�شّب 

تركيزه على م�شروع واحد مثل حتلية املياه اأو معاجلة املياه العادمة اأو اإنتاج غاز امليثان من 

القمامة،  اأو اإنتاج غاز الإيثان كوقود لل�شيارات من ق�شب ال�شّكر. اإل اأن �شندوق دعم البحث 

العلمي مل ينجح يف ذلك،  ومل يوؤثر يف زيادة اأعداد الأوراق العلمية املن�شورة،  بل اإن الن�شر مل 

يكن �شرطًا للدعم املايل. 
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الأردن  حاجات  يلّبي  ما  نحو  اأبحاثهم  يوجهوا  اأن  الأردنيني  والباحثني  العلماء  على  اإّن 

اأن  اإّن عليهم  بل  مثاًل،   واأوروبا  املتحدة  الوليات  تهم  البحث يف جمالت  الأ�شا�شية،  وعدم 

يكونوا جزءًا من احلكومات حتى ي�شتقيم القرار ال�شيا�شي يف م�شّب العلم واملعرفة.

اأبحاث  اأكرث من ثالثة  اأف�شل اجلامعات الأردنية،  ل تتطلب  اأما تعليمات الرتقية،  فهي يف 

ر�شينة يف جمالت عاملية م�شنفة وحمكمة،  للرتقية من رتبة اأ�شتاذ م�شاعد اإلى رتبة اأ�شتاذ 

اإن اجلامعات �شمحت باعتماد جمالت وحمركات بحث �شعيفة جدًا،  مما جعل  م�شارك. بل 

من الرتقية اأمرًا �شهاًل،  ل ي�شري لبعٍد بحثي متميز من حيث العدد والنوعية. وغالبًا يتوقف 

الإنتاج البحثي لع�شو الهيئة التدري�شية بعد الرتقية لرتبة اأ�شتاذ.

اإّن ال�شوؤال الأكرث اأهمية هو: َمن يدير عجلة التكنولوجيا والبتكار؟ 

هناك من يعتقد اأن اجلامعات هي املحرك الأ�شا�شي للبحث والتكنولوجيا،  لكن الأ�شا�س هو 

وجود قرار �شيا�شي ومظلة حكومية حترك القطاع اخلا�س ومن ثم اجلامعات التي مبقدورها 

الإ�شارة للتكنولوجيا احلديثة وتقدمي العقول العاملة بالبحث العلمي.

لقد تدهور البحث العلمي يف الأردن حتى باتت اإنتاجية الباحث الأردين متوا�شعة،  وات�شمت 

الأبحاث بعدم ارتباطها باحلاجة الوطنية وباأن الغر�س منها هو الرتقية. حتى واإن كانت 

اأن  ولالأ�شف  التنفيذية؟!  والقنوات  احلكومة  من  �شيقراأها  فَمن  جيدة،   الأبحاث  بع�س 

الإ�شرتاتيجيات اأغفلت مناق�شة م�شري البحث التطبيقي والتنفيذي اجليد.

الذكر مل ت�شكل م�شاريع وا�شحة ودقيقة يف االإ�شرتاتيجيات،  مع  �شابقة  النقاط  اإن جميع 

اأنها جمتمعًة متثل ع�شب تطور التعليم اليومي اأو تراجعه! ومل ُتقدم اخلطط الإ�شرتاتيجية 

باأفكار ومواعظ ل متاَر�س كنماذج  امل�شو�شة،  بل زودتهم  الطلبة من الأفكار  ن  م�شاريع حُت�شّ

على اأر�س الواقع.
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اجلدول رقم )9(
عدد الأبحاث العلمية املن�شورة يف حمرك البحث )Scopus( جلامعات اأردنية وغري اأردنية 

)حتى عام 2014(

اجلامعة

جمموع الأبحاث 
املن�شورة منذ 

تاأ�شي�س اجلامعة 
اأو منذ عام 

1976

)اأيهما اأحدث(

حمموع 
الأبحاث 
املن�شورة 
-2010(
)2014

اجلامعة

جمموع الأبحاث 
املن�شورة منذ 

تاأ�شي�س اجلامعة 
اأو منذ عام 1976

)اأيهما اأحدث(

حمموع 
الأبحاث 
املن�شورة 
-2010(
)2014

2888216689امللك �شعود80743272الأردنية
العلوم والتكنولوجيا 

امللك فهد 71462308الأردنية
137984801للبرتول

89853068الإمارات2928965الريموك

الأمريكية/ 24301285الها�شمية
121404240بريوت

2586310340القاهرة22251227البلقاء

72913183ال�شلطان قابو�س1447522موؤتة

15758735528كيوتو-اليابان826478اآل البيت

خامساً: الجامعات الخاصة

وبح�شب  اإقليميتان.  وجامعتان  خا�س  بقانون  وجامعة  خا�شة  جامعة   19 الأردن  يف  يوجد 

يف  وطالبة  طالبًا   77073 اخلا�شة  اجلامعات  يف  الطلبة  عدد  بلغ  العتماد،   هيئة  بيانات 

العام الدرا�شي 2017/ 2018 )عدد طلبة البكالوريو�س 71756،  وعدد طلبة درا�شات العليا 

5317(. وقد �شاهمت اجلامعات اخلا�شة يف القت�شاد الوطني ب�شكل كبري. 

على  ين�شّب  بعاّمة  الرتكيز  كان  الت�شعينات،   مطلع  اخلا�شة  اجلامعات  باإن�شاء  البدء  عند 

الربح املايل على ح�شاب التفكري بجودة التدري�س،  وا�شتمر ذلك لأكرث من ع�شر �شنوات،  ثم 

وكفاءة  التدري�س  بنوعية  لالهتمام  الأخرية  اخلم�س  ال�شنوات  يف  و�شوحًا  ازداد  توّجه  برز 

املدر�شني،  واأ�شبح هناك نظام لالإيفاد،  وعناية اأكرب بالبحث العلمي والن�شر يف جمالت عاملية،  

دمج  واأهمهما  الت�شريعات،   خالل  من  ذلك  فر�شت  التي  العايل  التعليم  لوزارة  ُيح�شب  وهذا 

اجلامعات احلكومية واخلا�شة �شمن قانون واحد )واإن كان هذا الأمر ما يزال مو�شع خالف(،  

وتطبيق معايري العتماد على اجلامعات اخلا�شة ب�شرامة مقارنًة مع اجلامعات احلكومية. 

اإ�شدار نظام ينظم العالقة بني هيئة املالكني واجلامعة اخلا�شة. ومن  وتعكف الوزارة على 
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اأن ي�شع الأمور يف ن�شابها،  وحتديدًا عالقة رئي�س اجلامعة برئي�س هيئة  �شاأن هذا النظام 

املديرين واأع�شاء الهيئة.

ورغم التطور الهائل الذي �شهدته بع�س اجلامعات اخلا�شة يف بنيتها التحتية،  اإّل اأّن اع�شاء 

الهيئة التدري�شية يواجهون حتديات عدة،  من اأهمها عدم ال�شتقرار الوظيفي،  وعدم توفر 

فر�س م�شابهة لزمالئهم يف اجلامعات احلكومية،  ومنها اإجازات التفرغ العلمي.

أردنية  جامعة  مرشوع  الدولة  تتبنى  هل  العاملية:  سادساً: 

عاملية؟

اجلامعات  اإحدى  تتبواأ  اأن  يت�شمن  رئي�س  اأداء  موؤ�شر  على   »2025 الأردن  »وثيقة  ا�شتملت 

الأردنية قائمة اأف�شل 500 جامعة عاملية يف عام 2017،  ومل تو�شح الوثيقة عن اأّي ت�شنيف 

عاملي للجامعات تتحدث،  وهل يعني ظهوٌر مفاجئ جلامعة اأردنية واحدة �شمن قائمة اأف�شل 

500 جامعة يف اأحد الت�شنيفات،  عامليَة اجلامعات الأردنية وارتفاع تناف�شيتها؟ 

جودة  حول  تتمحور  والتي  التناف�شية،   معايري  معاجلة  ي�شتدعي  العاملية  يف  الدخول  اإن 

اأعلى  ُو�شع حّد  اأداء متعددة. فهل  موؤ�شرات  يت�شمنه ذلك من  العلمي مبا  والبحث  التدري�س 

اإلى املدر�شني؟ وهل عوجلت ظاهرة قّلة الن�شر العلمي؟ وهل مت التوقف عن  لن�شبة الطلبة 

فتح تخ�ش�شات متكررة اإلى حد الإ�شباع؟!

اإن »التعليم العايل« ي�شاعد الدول على بناء اقت�شاديات قادرة على املناف�شة عامليًا من خالل 

تطوير قوة عاملة ماهرة ومنتجة،  ومن خالل خلق الأفكار والتكنولوجيا احلديثة وتطبيقها 

ون�شرها. وعلى �شبيل املثال،  اأظهرت درا�شة عاملية حديثة عن براءات الخرتاع،  اأّن اجلامعات 

التكنولوجيا  العلمي يف جمال  التقدم  التي تدفع  ال�شركات،  هي  من  بدًل  البحوث،   ومعاهد 

احليوية. يف حني يرى بع�شهم اأّن العالقة تكاملية بني قطاَعي ال�شناعة والتعليم العايل. 

ولبناء جمتمعات املعرفة،  جاء يف اأحدث تقرير للبنك الدويل حول م�شاهمة التعليم العايل 

الأداء  عالية  عاٍل«  »تعليم  اأنظمة  خلق  من  بّد  ل  اأنه  امل�شتدامة،   القت�شادية  التنمية  يف 

اأي�شًا  بل  فح�شب،   البحثية  اجلامعية  املوؤ�ش�شة  ولي�س  النماذج،   من  وا�شعة  جمموعة  ت�شمل 

املعاهد الفنية،  مثل كليات الفنون واملعاهد التقنية ق�شرية املدة وكليات املجتمع واجلامعات 

املفتوحة،  التي تنتج معًا جمموعة متنوعة من العمال املهرة واملوظفني يحتاجها �شوق العمل. 

ولكل نوع من هذه املوؤ�ش�شات دور مهم يف حتقيق التنمية املتوازنة بني املكونات املختلفة لنظام 

»التعليم العايل«،  وهو ال�شغل ال�شاغل للعديد من احلكومات حول العامل. وحتى يف اقت�شاد 

متطور ن�شبيًا )مثل ت�شيلي(،  فاإّن عدم وجود قطاع التعليم الفني والتقني يقّو�س قدرة البالد 
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لتلبية الطلب على اليد العاملة املاهرة.

نوعية  حت�شني  ملجرد  لي�س  والهتمام،   لالنتباه  ملفتًا  اأ�شبح  العاملية«  »اجلامعة  م�شطلح  اإّن 

التعلم والتعليم والبحث يف التعليم العايل،  ولكن اأي�شًا،  وهو الأكرث اأهمية،  لتطوير القدرة 

على املناف�شة يف ال�شوق العاملي خلريجي موؤ�ش�شات التعليم العايل من خالل املعرفة املتطورة 

وتطبيقها العملي،  وما يتبع ذلك من خلق التكنولوجيا املتقدمة ون�شرها. ومع رغبة الطلبة 

يف الدرا�شة يف اأف�شل موؤ�ش�شات التعليم العايل املمكنة،  ب�شرف النظر عن ُبعد امل�شافات،  ومع 

حر�س احلكومات على تعظيم العوائد الناجتة عن ال�شتثمار يف اجلامعات وبلوغ اجلامعات 

التعليم  ملوؤ�ش�شات  الأهمية  متزايد  قلق  م�شدر  العاملية  اأ�شبحت  عاملية،   مكانة  الوطنية 

ع اأن يرتفع عدد الطلبة الأجانب الدار�شني  العايل يف جميع اأنحاء دول العامل. فمثاًل،  ُيتوقَّ

األف طالب بعد خم�س �شنوات،  ولهذا الرقم مردود اقت�شادي كبري على  لـ600  يف بريطانيا 

 70 اإلى  الوافدين لالأردن  الطلبة  اأن ترفع عدد  اجلامعات والدولة. فالعاملية وحدها قادرة 

األفًا بح�شب روؤية وزارة التعليم العايل.

اأن ت�شبح ع�شوًا يف جمموعة اجلامعات العاملية النخبة؛ فاإّن ذلك ل يتحقق من خالل اإعالن 

اأ�شبح  قريب،   وقت  وحتى  بها.  الدويل  العرتاف  خالل  من  بل  نف�شها؛  عن  ذاتيًا  اجلامعة 

عداد  يف  وطوكيو  وكامربيدج  واأك�شفورد  وكولومبيا  هارفارد  مثل  جامعات  تكون  اأن  تقليديًا 

جمموعة ح�شرية من جامعات النخبة،  وهذا مقيا�س مبا�شر ودقيق لنتائج هذه اجلامعات 

املتعلقة بتدريب اخلريجني،  وخمرجات البحوث العلمية،  ونقل التكنولوجيا. حتى اإّن اأعلى 

الرواتب يف �شوق العمل ذهبت خلريجي هذه اجلامعات؛ وميكن اأن ُيف�شر ذلك ب�شبب القيمة 

احلقيقية لتعليمهم.

اأما املوا�شفات التي متلكها اجلامعات ذات امل�شتوى العاملي ول متلكها اجلامعات العادية،  فهي: 

وجود عدد كبري من الطلبة واملدر�شني املوهوبني واخلريجني املرغوبني للغاية يف �شوق العمل،  

ووفرة املوارد لتقدمي بيئة تعليمية غنية واإجراء البحوث املتقدمة،  ووجود اإدارات جامعية 

لديها روؤية وا�شحة واإ�شرتاتيجية عملية ومرنة متّكن املوؤ�ش�شات من اتخاذ القرارات واإدارة 

املوارد بعيدًا عن البريوقراطية.

يتعلق  العاملي:  الطراز  من  جديدة  جامعات  تاأ�شي�س  كيفية  لدرا�شة  بعَدين  توفر  من  بّد  ول 

اأما البعد الثاين  الأول بدور احلكومة والدولة يف توفري املوارد ال�شرورية لهذه اجلامعات،  

فهو درا�شة واإعداد اخلطوات التي يجب على كل جامعة اتخاذها لتحويل نف�شها اإلى جامعة 

عاملية امل�شتوى. فمن غري املرجح اأن تن�شاأ جامعة مب�شتوى عاملي ب�شرعة من دون بيئة مواتية 

وتعزيز  املتقدمة  البحوث  مرافق  اإن�شاء  يف  الباهظة  التكاليف  ب�شبب  خا�شة  وطني،   ودعم 

القدرات العلمية. وقد اأظهرت التجارب الدولية اأن هنالك ثالث اإ�شرتاتيجيات اأ�شا�شية ميكن 
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اتباعها لإن�شاء جامعات عاملية امل�شتوى وهي:

والتي  وطنيًا  املميزة  القائمة  اجلامعات  من  قليل  عدد  دعم  يف  النظر  للحكومة  ميكن  اأوًل: 

لديها القدرة على التفوق لتحقيق العاملية.

جامعة  اإلى  والتحول  للدمج  القائمة،   اجلامعات  من  عددًا  ُت�شجع  اأن  للحكومة  ميكن  ثانيًا: 

جديدة لديها القدرة للو�شول للعاملية.

الإدارية  الأ�شباب  لها  تهيئ  ال�شفر،   من  جديدة  جامعة  تن�شئ  اأن  للحكومة  ميكن  ثالثًا: 

ظل  يف  وارد  اأمر  وهذا  الغر�س.  هذا  لتحقيق  التحتية  والبنية  الب�شرية  واملوارد  والعلمية 

العمل على اإن�شاء اأكرث من جامعة وطنية.

حتاول  فحينما  غاية،   ولي�س  و�شيلة  اأّنه  على  العاملي  للت�شنيف  تنظر  اأن  اجلامعات  على 

جامعٌة ما ت�شجيل عالمة مرتفعة يف معيار البحث العلمي وال�شت�شهاد به؛ فاإّنها بذلك �شرتفع 

وهذا  عامليًا؛  وم�شنفة  حمكمة  عاملية  جمالت  يف  املن�شورة  الر�شينة  العلمية  الأبحاث  عدد 

�شينعك�س اإيجابًا على البنية البحثية الأردنية. وحينما يتم العمل على حت�شني ن�شبة الطلبة 

للمدر�شني،  وت�شجيل عالمة مرتفعة يف معيار توظيف اخلريجني،  فاإّن هذا هو ال�شبيل الأكرث 

قيا�شًا جلودة التعليم العايل. 

وميثل ا�شتقطاب الطلبة العرب والأجانب معيارًا مهمًا ي�شاعد على التبادل الثقايف والجتماعي 

بني الطلبة الأردنيني ونظرائهم العرب والأجانب،  مما قد يقّلل فر�س العنف اجلامعي،  بل 

ويعزز اقت�شاديات اجلامعة واملجتمع املحلي. وبالعودة ل�شنوات خلت،  فلم تكن هناك جامعة 

حكومية  جامعات  اأربع  هناك  اأ�شبح   2010/2011 عام  ومنذ  عامليًا.  م�شنفة  واحدة  اأردنية 

اأردنية م�شنفة عامليًا. ويوؤَمل يف امل�شتقبل القريب اأن تدخل اإحدى اجلامعات اخلا�شة العامليَة. 

اأن  املهم  واإمنا  املنطقة،   جامعات  على  تتفوق  اإنها  الأردنية  اجلامعات  عن  القول  املهم  فلي�س 

يعرتف العامل بذلك وفقًا ملعايريه.

سابعاً: خطة اإلطار العام إلصالح قطاع التعليم والتدريب املهني 

والتقني

اإ�شالح وتطوير قطاع  التوقف عند خطة  العايل يف الأردن،   التعليم  تقت�شي مناق�شة واقع 

التعليم  وزارة  ومل�شاركة  العايل«،   »التعليم  مع  لتقاطعها  والتقني،   املهني  والتدريب  التعليم 

العايل والبحث العلمي يف اإعدادها اإلى جانب وزارَتي الرتبية والتعليم والعمل.

لقد ت�شمن الإطار العام للخطة التي اأقرتها احلكومة يف �شهر ني�شان 2017،  اإ�شالحًا ت�شريعيًا 

ونوعيًا وكميًا، وتاليًا عر�س لأهم البنود املرتبطة بالتعليم العايل:



36

اأ. يف جمال الإ�شالح الكّمي
املهني  والتدريب  التعليم  بربامج  امللتحقني  ن�شب  بزيادة  العمالة  هرم  يف  الت�شوه  معاجلة   .1

والفني والتقني:

3% زيادة �شنوية بربامج التعليم والتدريب املهني والفني،  و�شوًل اإلى 44% عام 2025.  .1

5% زيادة �شنوية بربامج التعليم التقني،  و�شوًل اإلى 45% عام 2025.  .2

تخفي�س ن�شبة القبول يف التج�شري و�شوًل اإلى %5.  .2

اإعداد خطة اإعالمية لتغيري النظرة ال�شلبية لدى املجتمع حول العمل املهني والفني.  .3

والفني  املهني  والتدريب  التعليم  اأهمية  حول  للطالب  توعوية  خطة  وتنفيذ  اإعداد   .4

والتقني.

اإيجاد نظام حوافز للمدربني واملتدربني،  وتعديل نظام اخلدمة املدنية بهذا اخل�شو�س.  .5

امل�شلحة  القوات  لأبناء  امللكية  املكرمة  اإطار  يف  التقني  التعليم  برامج  يف  القبول  زيادة   .6

واملعلمني.

فتح املجال للقطاع اخلا�س لإن�شاء كليات تقنية.  .7

وقد مت فعليًا البدء بتنفيذ جميع البنود اأعاله.

ب.  يف جمال الإ�شالح الت�شريعي
تعديل قانون جمل�س الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.  .1

تعديل قانون موؤ�ش�شة التدريب املهني.  .2

تعديل قانون تنظيم العمل املهني.  .3

تعديل قانون جامعة البلقاء التطبيقية ونظام الإ�شراف ليتواءم مع الو�شع اجلديد.  .4

تعديل قانون الرتبية والتعليم.  .5

اإقرار نظام مركز اإعداد املدربني.  .6

اإقرار نظام مركز العتماد و�شبط اجلودة.  .7

اإقرار نظام حوافز املدربني واملتدربني.  .8
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�شندوق  مع  واإدماجه  والتقني،   املهني  والتعليم  والتدريب  الت�شغيل  �شندوق  نظام  اإقرار   .9

التنمية والت�شغيل. 

10. اإقرار نظام اإن�شاء مراكز التميز.

ت.  يف جمال الإ�شالح النوعي
التو�شع يف برامج متكني القطاع اخلا�س لإدارة َمرافق التدريب املهني والفني والتقني.  .1

التو�شع يف مراكز التميز بالتعاون مع القطاع اخلا�س.  .2

دي التعليم والتدريب املهني والفني والتقني. تقييم البنى التحتية واملوارد ملزوِّ  .3

اإعادة هيكلة وتاأهيل الكليات اجلامعية املتو�شطة.  .4

تفعيل عملية تنظيم العمل املهني.  .5

اإن�شاء املعهد الوطني لتدريب املدربني )التدريب املهني والفني والتقني(.  .6

تنفيذ درا�شات �شنوية لتحديد احتياجات ال�شوق بالتعاون مع القطاع اخلا�س )العر�س   .7

والطلب(.

اعتماد الإطار الوطني للموؤهالت املهنية.  .8

وما زال اإ�شالح قطاع التعليم التقني ي�شري ببطء. مع الإ�شارة اإلى اأن كثريًا من البنود �شابقة 

العلمي  التعليم العايل والبحث  اأخرى،  ول ميكن لوزارة  الذكر تقع �شمن اخت�شا�س وزارات 

تنفيذها مبفردها.

ثامناً: أسباب القصور يف تنفيذ الخطط اإلسرتاتيجية 

هناك ق�شور وا�شح يف تنفيذ اخلطط الإ�شرتاتيجية التي تناولتها هذه املراجعة،  ميكن رّده 

اإلى اأ�شباب عامة من اأبرزها: 

العايل  التعليم  وزارة  العليا،  وقدرات موظفي  املنا�شب  �شاغلي  1. طريقة اختيار 

والبحث العلمي واملوؤ�ش�شات ذات العالقة
اإن الختيار الأمثل املبني على القدرات والولء والنزاهة،  ي�شكل العمود الفقري للتخطيط 

من  الكثري  تنفيذ  عدم  اأو  تنفيذ  يف  اأ�شا�شيًا  دورًا  الأمر  هذا  ويوؤدي  والتنفيذ،  الإ�شرتاتيجي 

الإدارة  فاإن  ممتاز،   بقائد  املوؤ�ش�شة  وحظيت  حدث  واإذا  الإ�شرتاتيجية.  اخلطط  م�شاريع 
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امل�شاندة من موارد ب�شرية قد تكون قا�شرة عن تنفيذ روؤيته. 

ولالأ�شف،  يبدو اأن مفهوم امل�شوؤولية الوطنية وتْرك اأثر اإيجابي،  يت�شاءل يف الإدارة الأردنية 

�شيئًا ف�شيئًا.

2. الرتدد يف معاجلة الق�شايا الكبرية

اأو  من�شبه  يف  البقاء  لي�شمن  املعّقدة  امللفات  فتح  عدم  ل  يف�شّ َمن  القرار  اأ�شحاب  من  هناك 

ليتجنب فتح النار عليه،  خا�شة واأن تغيري املنا�شب العليا ميثل ظاهرة يف الأردن،  كما اإن عدم 

مكوث الوزراء طوياًل يف منا�شبهم ي�شاعد يف ظهور الرتدد ك�شمٍة دائمة عند التفكري باتخاذ 

قرارات �شعبة.

3. و�شول اخلطة اإلى مرحلة معّقدة

كلما زادت التعقيدات يف اخلطة املو�شوعة،  زاد احتمال الف�شل، لذلك كان يجب اتباع نهج 

املوؤ�ش�شة  يف  العليا  القيادة  التزام  اإلى  بالإ�شافة  التخطيط،  عملية  اأثناء  ومبا�شر  ب�شيط 

الأهداف مل تكن  بع�س  اأن  اإلى  وي�شار  املحددة.  الأهداف  وبكيفية حتقيق  اإجنازه  مبا يجب 

وا�شحة،  ومل يرافقها اآليات عمل حمددة قابلة للتنفيذ واملتابعة.

4. عدم حما�شبة الأ�شخا�س اأو اجلهات 

ل يف تاريخ التعليم العايل حما�شبة املعنيني عند عدم تنفيذ الإ�شرتاتيجيات املتتابعة  مل ي�شجَّ

اأو حما�شبتهم ملخالفتهم التعليمات والأنظمة. وقد �شهد عام 2017،  وللمرة الأولى،  تطبيق 

نهج ملحا�شبة روؤ�شاء اجلامعات كانت نتيجته اإعفاء ثالثة منهم من منا�شبهم.

5. عدم اختيار الوقت املنا�شب للتخطيط والتنفيذ

ملقى على عاتقه  فالأمر  اللعبة،   بنف�شه قواعد  اأن ي�شع  الوزير بو�شفه قائدًا،   يجب على 

لتنظيم عملية التخطيط،  التي من خاللها يحقق هو وفريقه اأهداف اخلطة. ومن امل�شاكل 

اأن زمن التنفيذ يتم حتديده ارتباطًا بكل حمور اأو هدف على حدة،  دون اأّي اعتبار لت�شل�شل 

التنفيذ على م�شتوى اخلطة ككّل.
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ط 6. عدم وجود روؤية حقيقية يوؤمن بها املخطِّ

واأف�شل  ما.  حدٍث  على  فعل  ردة  اأو  عليا،   جهات  لطلبات  ا�شتجابة  اخلطط  تكون  ما  غالبًا 

خطة  لو�شع  الأطراف  كل  تنادت  م�شكلة  حدثت  فكلما  اجلامعي«،  »العنف  ذلك  على  مثال 

اإ�شرتاتيجية،  وبعد اأن تهداأ الأحوال تبقى الإ�شرتاتيجية على الرف.

7. عدم اإ�شراك كل الأطراف املعنية يف �شياغة الأهداف

املنّفذة  للجهات  وا�شحًا  يكون  ل  اجلديدة،   الإ�شرتاتيجية  اإقرار  اأو  التغيري  من  الهدف  اإّن 

للخطة يف كثري من الأحيان، اإذ يبدو اأن اجلامعات مبجال�شها وكلياتها لي�شت �شريكًا حقيقيًا يف 

�شياغة الإ�شرتاتيجيات،  ولهذا ل تدرك اجلامعات ملاذا ُيطلب منها تنفيذ خطط خالفًا لتلك 

التي تعودت عليها،  لأنه مل يتم نقا�س اإداراتها اأو اإقناعهم بذلك.

عمليات  يف  كاإ�شراكهم  املنفذين،   والإداريني  الأكادمييني  �شلوك  تغيري  على  املبادرة  ويجب 

ا�شتحداث  طريق  عن  ورمبا  بها،   لتعريفهم  وندوات  عمل  وور�س  برامج  واإقامة  التخطيط،  

اإدارة حقيقية خم�ش�شة ل�شوؤون التغيري.

ليكونوا  الأكادمييني  من  عمل  فرق  بت�شكيل  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  وتقوم 

خمططني كلٍّ بح�شب اخت�شا�شه وخربته، فمتى �شاركت اجلامعات يف �شياغة اأهداف اخلطة 

واللتزام  تنفيذها  اأمكن  وبالتايل  العمل،   من  جزءًا  واأ�شبحت  بها  الثقة  زادت  ومراميها،  

بتوجيهاتها.

عدم  من  ناجمان  و�شعُفه  التنفيذ  ف�شوء  التنفيذ.  و�شوء  التنفيذ  بني  التمييز  ينبغي  وهنا،  

معرفة العاملني وخ�شو�شًا اأ�شفل الهرم الإداري مباهية الإ�شرتاتيجية واأهدافها،  وكذلك من 

غياب روح اللتزام بالتنفيذ،  لعدم وجود امل�شاءلة واملتابعة. وقد تظهر اأ�شباب اأخرى كغياب 

الثقة بني العاملني ومديريهم،  وقلة احلوافز املالية واملعنوية،  وعدم تطبيق مبادئ اجلدارة 

والكفاءة عند التعيني والرتفيع،  وعدم توفر بيئة العمل املنا�شبة.

الن�شغال  وهو  الإ�شرتاتيجيات،   لتنفيذ  الرئي�شة  املعوقات  من  يعّد  جوهري  �شبب  وهناك 

اجلامعات،   عمل  �شميم  من  فتلك  تتوقف،   ل  التي  التقليدية  الت�شغيلية  اليومية  بالأعمال 

وتوؤثر على طلبتها والعاملني فيها،  مما يجعل من ال�شعوبة مبكان اإجناز �شيء خمتلف وجديد. 

اإن التوقف عن هذه الأعمال غري ممكن واقعيًا،  فهذا يهدد عمل اجلامعة،  ولكن على العاملني اأن 

يدركوا اأن تنفيذ اخلطط والإ�شرتاتيجيات اأمر ل يقل اأهمية عن الأمور اليومية الت�شغيلية، 

واأن عدم املبادرة يف التنفيذ �شيوقف تطور اجلامعة يف امل�شتقبل املنظور اأو يوؤخرها خطواٍت 

عن مواكبة اجلامعات املتطورة التي تن�شد الريادة والتميز. لذا يجب تر�شيخ اأ�شلوب املواءمة 
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الطويل مبا  املدى  يوؤتي ثماره على  الذي  الإ�شرتاتيجي  والعمل  اليومي  الت�شغيلي  العمل  بني 

يحقق روؤية اجلامعة.

اإن جمل�س التعليم العايل هو الذي يدير قطاع التعليم العايل،  اأما وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي فتقوم باأدوار خمتلفة ت�شّب ب�شكل غري مبا�شر يف تطوير قطاع التعليم العايل. ويبدو 

العايل،  التعليم  جمل�س  اأع�شاء  ِقَبل  من  اإعدادها  يتم  بالقطاع  املتعلقة  الإ�شرتاتيجيات  اأن 

وعندما يغادر الع�شو املعني )املُخطط( موقعه يف املجل�س،  تنتفي لديه �شفة املتابعة. وحتى 

لو بقي ع�شوًا يف املجل�س،  فاإن عالقته بالوزارة تقت�شر على الزيارات، ولفرتات ق�شرية،  ول 

تكون لديه الأدوات اأو الدعم اللوج�شتي اأو ال�شلطة للتنفيذ واملتابعة،  خا�شة واأن روؤية قطاع 

التعليم العايل تتغري بتغري الوزير. والأمثلة على ذلك كثرية. 

وبقية  الإ�شرتاتيجي  التخطيط  وحدة  ومدير  العام  والأمني  الوزير  يف  تتوفر  اأن  يجب  لذا 

العاملني يف الوزارة،  املعرفة والقدرة على التخطيط والإبداع،  واأن يكونوا جزءًا ل يتجزاأ 

من التخطيط الإ�شرتاتيجي للقطاع وتنفيذه. ولأن العاملني يف الوزارة ي�شتمرون يف مواقعهم 

طوياًل،  فاإنهم ُحْكمًا الأكرث متابعًة لتطور تنفيذ اخلطط الإ�شرتاتيجية.

التوصيات

اأ. يف بناء الإ�شرتاتيجيات
اإ�شراك كل املعنيني وعلى امل�شتويات املختلفة،  عند اإعداد اخلطط الإ�شرتاتيجية.  .1

اأع�شاء »جلنة التوجيه والقيادة« بعمق للتخطيط الإ�شرتاتيجي،  ويكون  �شمان معرفة   .2

الإ�شرتاتيجيات  ببناء  امل�شبقة  العلمية  املعرفة  على  اعتمادًا  الأع�شاء  هوؤلء  اإ�شراك 

وموؤ�شرات الأداء.

اإقرار تقارير ربع �شنوية اأو ن�شف �شنوية ملا اأجُنز،  وهو الأمر الذي مل يتوفر لالإ�شرتاتيجيتني   .3

توّفر  لكنه  و2018-2014(،     ،2012-2007( العلمي  والبحث  العايل  للتعليم  الوطنيتني 

متابعة  هناك  لأن    ،)2025-2016( الب�شرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  لالإ�شرتاتيجية 

ملكية مبا�شرة لهذه اخلطة وما اأُجنز منها.

العايل،   التعليم  يف  املهتمون  زال  فما  امل�شروع.  تنفيذ  اأثر  لقيا�س  علمية  درا�شات  اإجراء   .4

يحكمون على القرار ولي�س على اأثره.

توفري بيئة م�شتدامة للتنفيذ،  وهذا يبداأ باختيار التوقيت ال�شحيح للتخطيط والتنفيذ،    .5

ل امل�شوؤلية. واختيار الأع�شاء املنا�شبني،  مع تفعيل التحفيز وامل�شاءلة تعزيزًا لتحمرُّ
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ل�شمان  اأعمالها  العايل،  وحو�شبة جميع  التعليم  وزارة  نة ومدرَّبة يف  متمكِّ بناء قيادات   .6

ا�شتمرارية متابعة تنفيذ اخلطط الإ�شرتاتيجية.

بناء خطط معيارية مرافقة تعتمد اأف�شل املمار�شات.  .7

ب. يف حماور الإ�شرتاتيجية
- حمور احلاكمية والإدارة

اإن اإ�شالح التعليم العايل وتطويره ل ياأتي اإل من خالل اإ�شالح منظومة الإدارة يف هذا القطاع 

لتعتمد على التناف�س احلقيقي وَت�شاوي الفر�س واإفراز الأف�شل لالإدارة. 

ويبدو اأن اجلامعات الر�شمية تعاين من م�شاكل مزمنة ومت�شابهة،  ورغم تطور هذه اجلامعات 

يف بع�س اجلوانب،  اإل اأن الإدارة تبدو اجلانَب الوحيد الذي يتم التعامل معه ارجتاليًا ولي�س 

بو�شفه علمًا. لذلك يكون معيار النجاح الأكادميي )اأو املح�شوبية حتت �شعار »اأنت مبن تعرف 

ل مبا تعرف«( هو ال�شبب الرئي�س يف اأحيان كثرية،  يف تبوء اأحدهم رئا�شة ق�شم اأو عمادة 

كلية،  ب�شرف النظر عن معرفته اأو مهاراته الإدارية. 

واإذا كان الطموح اأن تكون الإدارة يف الأردن موؤ�ش�شية،  اإل اأن واقع احلال يك�شف اأنها مبنية 

على الفرد الذي يدير املوؤ�ش�شة ب�شكل رئي�س،  وعلى املوظف ب�شكل جزئي. 

اإّن ال�شبب الرئي�س ل�شعف الإدارة هو عدم و�شع ال�شخ�س الأف�شل يف املكان املنا�شب،  فاجليدون 

م�شريته  عرب  حمظوظًا  بو�شفه  اأحيانًا  من�شبه  يتولى  الإداري  اإن  فقّلة.  املبدعون  اأما  ُكرث،  

ولي�س لأنه كفوؤ اأو ي�شتحق الرعاية،  فهو الذي ميهَّد له م�شتقبل درا�شي »راٍق« يف �شلك التعليم 

اجلامعي،  وهو الذي »ي�شتويل« على هذا املن�شب بالو�شاطة اأو عالقات القربى،  بينما ي�شتثنى 

يبتكر  اأن  مبقدوره  لي�س  ال�شخ�س  وهذا  منه.  وكفاءة  ا�شتحقاقًا  اأكرث  يكونون  الذين  اأولئك 

�شيئًا،  فالذي ميكنه البتكار ُطرد من مكانه احلقيقي وُو�شع مكانه َمن ل ي�شتحق. وهذا يعني 

املبني على  النتماء  والفر�س،  وح�شور  ت�شاوي احلقوق  املبني على  املكت�َشب  النتماء  غياب 

ل عليه. الأمر الذي يجعل املوظف املنتمي يتقاع�س عن العمل،   الأ�شول واملنابت والذي ل يعوَّ

اأو يدفع زمالءه للتقاع�س،  اأو يطلب النقل ملكان اآخر،  اأو رمبا ي�شتقيل،  وهو ما ينعك�س �شلبًا 

على ا�شتقرار املوؤ�ش�شة وا�شتمرارية العمل وتقدمه. 

ويف هذا ال�شياق يو�شى مبا يلي:

الإ�شراع يف اإ�شدار نظام تعيني روؤ�شاء اجلامعات،  بحيث يت�شمن تنوع وتعدد امل�شاركني يف   .1

اختيار الرئي�س من خالل م�شاركة متوازنة ملجل�س الأمناء واأع�شاء الهيئة التدري�شية )من 
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خالل النتخاب( وجمل�س التعليم العايل. ويكون لكل مرحلٍة وزٌن ي�شكل جزءًا من القرار،  

ل كل القرار.

اأن يحظى تعيني كّل من نواب الرئي�س والعمداء وروؤ�شاء الأق�شام بالهتمام نف�شه،  واأن   .2

تكون هناك معايري عامة ُيلتَزم بها عند الختيار.

اأن تت�شف القيادات الأكادميية بال�شمولية: قائد حمنَّك ذو �شخ�شية جاذبة وموؤثرة يف   .3

الآخرين،  واإداري مبدع يتمتع بالنزاهة،  وباحث مميز،  ومدّر�س وممار�س ا�شتثنائّي.

روؤ�شاء  تقييم  اآلية  وتطوير  الأكادميية«،   القيادات  »م�شاءلة  نظام  اإ�شدار  يف  الإ�شراع   .4

اجلامعات،  واإعادة تفعيل التقييم الإلكرتوين من ِقبل املدر�شني واملوظفني.

حمور العملية التدري�شية والبحثية  -

عند  املدر�شني  جودة  ي�شمن  والذي  اجلامعي«،   العمل  »ممار�شة  نظام  اإ�شدار  يف  الإ�شراع   .1

التعيني وبعده.

مراكز  على  والقائمني  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  لقدرات  م�شتمرة  تطوير  خطة  و�شع   .2

تطوير اأع�شاء الهيئة التدري�شية.

اإدخال املفاهيم احلديثة يف التدري�س،  واإيفاد اأع�شاء الهيئة التدري�شية والفنيني للتدرب   .3

عليها،  واإدخال التكنولوجيا املتطورة للمختربات.

و�شع وتنفيذ برنامج التدقيق الداخلي،  والذي ي�شمن جودة اخلطط الدرا�شية والعملية   .4

التدري�شية والبحثية وم�شتوى املدر�شني ون�شاطاتهم.

تعديل وتطوير تعليمات الرتقية،  بحيث ت�شرتط الرتقية من مرحلة الأخرى عددًا اأوفر   .5

من ال�شنوات والأبحاث املن�شورة يف جمالت حمكمة وم�شنفة عامليًا.

- حمور البيئة اجلامعية وخدمة املجتمع

و�شع خطة وا�شحة تنقل اجلامعة من مربع »خدمة املجتمع« اإلى االنخراط يف املجتمع.  .1

و�شع »عمادات �شوؤون الطلبة« على خريطة تطوير البيئة اجلامعية،  لإنهاء النهج املعمول   .2

الطلبة،  ووجود كوادر �شعيفة ل  �شوؤون  ق لعمداء  اإلى اختيار غري موفَّ يوؤدي  به والذي 

متلك اأفقًا اأرحب للحرية والتطوير. 

نة دون تطبيق.  العمل على حت�شني الطلبة بدًل من بّث اأفكار حُم�شِّ  .3
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تطوير مراكز اخلدمات الطالبية لتكون اجلامعة جاذبة حتى يف فرتات الُعطل.  .4

تطوير املكتبات لتكون »مق�شدًا« للطلبة ومكانًا ُتعقد فيه الندوات واملحا�شرات يف املجالت   .5

املختلفة.

العمل منذ  الطالب ب�شوق  تعزيز مفهوم عملي لالنفتاح على الآخر واحلوار معه،  وربط   .6

الدرا�شة.

تعزيز مفهوم »اجلامعة للجميع« من خالل �شفافية القرارات وعدالتها.  .7

- حمور التمويل

قيام كل جامعة بو�شع خطة متويل ت�شل بها لالكتفاء من خالل �شبط النفقات،  وتطبيق   .1

فكرة اجلامعة املنتجة،  وال�شتثمار... اإلخ.

اإعادة درا�شة ملف »امل�شاريع اخلارجية« التي مل توؤثر فعليًا على واقع اجلامعات وم�شتواها،    .2

اأحيانًا  وتقنني املكافاآت التي مُتَنح لأع�شاء الهيئة التدري�شية عند ال�شفر،  والذي يكون 

على ح�شاب الطالب واملحا�شرة.
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