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تقدمي
مت �إعداد �إ�سرتاتيجيتني وطنيتني للتعليم العايل والبحث العلمي يف الأردن منذ مطلع الألفية
ُ
غطت الأولى الفرت َة ( ،)2012-2007فيما ّ
الثالثةّ ،
غطت
الثانية الفرت َة (.)2018-2014
تطرقت الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ( )2025-2016وخطة حتفيز
كما ّ
النمو االقت�صادي ( ،)2022-2018لواقع التعليم العايل والبحث العلمي ،والتحديات التي
تواجهه ،والآفاق امل�ستقبلية له.
وت�ضمنت �إ�سرتاتيجية (� )2012-2007سبعة حماور هي :احلاكمية والإدارة اجلامعية،
�أ�س�س القبول ،االعتماد و�ضبط اجلودة ،البحث العلمي والتطوير والدرا�سات العليا ،التعليم
الفني (التقني) والتكنولوجي ،متويل اجلامعات ،والبيئة اجلامعية.
بينما ا�شتملت �إ�سرتاتيجية ( )2018-2014على ت�سعة حماور هي :احلاكمية والإدارة
اجلامعية� ،سيا�سات القبول ،التمويل ،االعتماد و�ضمان واجلودة ،البحث العلمي والدرا�سات
العليا ،البيئة اجلامعية ،الربامج الأكادميية ،املوارد الب�شرية والتعليم التقني.
�أما الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ( ،)2025-2016فت�ضمنت خم�سة �أهداف
�إ�سرتاتيجية هي:
بناء على
 .1توفري فر�ص عادلة مبنية على �أ�س�س تتمتع بامل�ساواة للطلبة امل�ؤهلني كافة،
ً
اجلدارة والقدرات.
 .2رفع معايري خمرجات الأبحاث العلمية وجودتها وم�ستوى التدري�س والتع ّلم يف �أنظمة
التعليم العايل مبا يتوافق ويتما�شى مع �أف�ضل الأ�ساليب واملعايري يف اجلامعات املتطورة.
 .3حتفيز اجلامعات على حت ّمل م�س�ؤولية �أكرب جتاه تقدمي م�ساهمات ملمو�سة يف حتقيق
الأهداف الوطنية االقت�صادية واالجتماعية.
 .4متكني اجلامعات من تبنّي �أف�ضل املمار�سات الدولية يف التدري�س والتع ّلم التي من �ش�أنها
دعم حتقيق م�ستويات �أف�ضل يف �إتاحة فر�ص التعليم واجلودة.
 .5زيادة وعي اجلهات املعنية امل�ستفيدة ب�أهمية التعليم العايل ،وما يعك�سه من مكا�سب
وطنية ،بهدف تعزيز م�شاركتهم يف عملية التعليم العايل.
وت�ضمنت خطة حتفيز النمو االقت�صادي ( )2022-2018ثالثة مرتكزات ،ا�ستناد ًا

4

تقرير حالة البالد :التعليم العايل

للإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ،هي:
� .1ضمان ت�ساوي فر�ص احل�صول على التعليم للطالب كافة.
 .2م�شاركة �أف�ضل املمار�سات الدولية واملخرجات والنتائج مع جميع الأطراف املعنية.
 .3متكني امل�ؤ�س�سات مبا يتيح لها حت ّمل م�س�ؤولية �أدائها من خالل تفوي�ض امل�س�ؤوليات ومنحها
�صالحيات اتخاذ القرارات املتعلقة بها.
وقد ُبنيت اخلطط التنفيذية للخطط الإ�سرتاتيجية ال�سابقة ب�شكل مت�شابه ،وكما يلي:
 .1الإ�سرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل والبحث العلمي (:)2012-2007
املحور :الهدف ,الإجراءات التنفيذية ,جهة التنفيذ ,الربنامج الزمني ,م�ؤ�شرات الأداء.
 .2الإ�سرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل والبحث العلمي (:)2018-2014
املحور :الأهداف ,التفا�صيل والإجراءات التنفيذية ,الربنامج الزمني للإجناز ,جهة التنفيذ,
امل�صادر والأدوات /و�سائل التنفيذ ,م�ؤ�شرات الأداء ,امليزانية.
 .3الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية (:)2025-2016
الهدف الإ�سرتاتيجي ،امل�شروع ،الأهداف الفرعية و�إجراءاتها ،فرتة التنفيذ املتوقعة،
الأن�شطة ونوع الإجراء ،الكلفة املالية.
الحظ
ومن الوا�ضح �أن القدرة على بناء الإ�سرتاتيجيات �شهدت تط ّور ًا مع الزمن واملمار�سة ،ف ُي َ
�شمولية الإ�سرتاتيجية الثانية مقارنة بالإ�سرتاتيجية الأولى بالإ�ضافة لت�ضمينها الكلفة
املالية ،ولكن الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية �أخذت �شك ًال ومنحى خمتل َفني،
وعلى �شكل م�شاريع ،والأهم وجود بطاقات لهذه امل�شاريع ت�ضمنت وللمرة الأولى خماطر
التنفيذ ،وهو مفهوم حديث على خمططي التعليم العايل كما يبدو من مراجعة اخلطط
الإ�سرتاتيجية �آنفة الذكر .وقد ارتكزت خطة حتفيز النمو االقت�صادي على الإ�سرتاتيجية
واملالحظ
الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية وا�ستخدمت م�صطلح «مرتكز» بدل «حمور»،
َ
�أنها �أغفلت مرتكز ًا مهم ًا لتحفيز االقت�صاد ،وهو ا�ستقطاب الطلبة الوافدين للدرا�سة يف
اجلامعات والكليات اجلامعية الأردنية .وعلى � ّأي حال ،لن يتم �إدراج اخلطة يف هذه املراجعة
لأن تنفيذها بد�أ عام .2018
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أوالً :أبرز املحاور التي تكررت يف اإلسرتاتيجيات

�أ -احلاكمية

رغم �أن ت�شريعات التعليم العايل �شهدت تعديالت متكررة خالل ال�سنوات الأخرية� ،إال �أنها
بقيت قا�صرة ،ومل ت�سهم يف االرتقاء بالقطاع كما هو م�أمول.
التغي امل�ستمر للوزراء وجمال�س الأمناء والإدارات اجلامعية ،م�ساهمة كبرية يف
وقد �ساهم
رُّ
عدم ا�ستقرار الت�شريعات ،وغياب املو�ضوعية وال�شفافية يف اتخاذ القرارات .ولعل امللفت
لالنتباه وجود هدف يف �إ�سرتاتيجية ( )2012-2007يت�ضمن «ت�أهيل القيادات الأكادميية
والإدارية يف اجلامعات» دون �أن َ
يو�ضع برنامج واحد ميكن �إعداده وتنفيذه لهذه الغاية.
كذلك يتكرر �شعار «ا�ستقالل اجلامعات مالي ًا و�أكادميي ًا و�إداري ًا» دون تف�سري �أو حتى م�شاريع
متكّن اجلامعات من ا�ستقاللها ،فهل املق�صود باال�ستقالل املايل �أن تتوقف اجلامعات عن
ا�ستقبال الدعم املايل من احلكومة؟! طبع ًا لي�س هذا هو املق�صود ،ولكن درجت العادة على
تكرار ذ ْكر ذلك.
أهم للمطلوب
ثم جاءت الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية لت�شري ب�شكل �أو�ضح و� ّ
حتت حمور «احلاكمية»� ،إذ جاء فيها« :تفعيل امل�ساءلة و�ضمان اجلودة من خالل �إعادة
توجيه جمل�س التعليم العايل نحو اخت�صا�صاته املتعلقة بال�سيا�سات ،و�إبعاده عن ال�ش�ؤون
امل�ؤ�س�سية والإجرائية ،وتعزيز هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،ومنح اجلامعات قدر ًا
�أكرب من اال�ستقاللية» .وهذا ما كان.
�إذ مت تفوي�ض جمال�س الأمناء يف اجلامعات الأردنية ،وفق قرارات جمل�س التعليم العايل،
مبعاجلة جميع الق�ضايا املتعلقة يف �إدارة اجلامعة ،ومت ت�ضمني ذلك يف قانونيَ التعليم العايل
واجلامعات اللذين �صدرا يف �شهر �أيار  .2018ويت�ضمن ذلك تكليف املجال�س بتقييم ر�ؤ�ساء
اجلامعات ،ورفع تقارير �إلى جمل�س التعليم العايل ،وو�ضع جلنة خرباء من ِقبل املجل�س تقوم
بتقييم ر�ؤ�ساء اجلامعات ،و�إعداد نظام ٍّ
لكل من اختيار ر�ؤ�ساء اجلامعات وتقييم القيادات
الأكادميية ا�ستناد ًا �إلى القانونني اجلديدين.
واملالحظ �أن تعيني ر�ؤ�ساء اجلامعات ما زال يخ�ضع فعلي ًا لكل املعايري عدا املعيار الأهم؛ وهو
َ
اختيار القيادي ال�شامل� ،إذ ف�شلت جلان االختيار يف ذلك عرب ال�سنوات (ما قبل ،)2017
وتبعها ف�شل جمل�س التعليم العايل و�صمته رغم �أنه �صاحب ال�صالحية بالتن�سيب قبل �صدور
الإرادة امللكية ،متنا�سي ًا �أهمية �أن «نهيئ الظروف لظهور �أبطال ال اختيارهم وجاهي ًا».
لذا ،مت و�ضع م�سودة م�شروع نظام لتعيني رئي�س اجلامعة الر�سميةَ ،ي�صدر لهذه الغاية،
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ويحدد �آلية التعيني عن طريق جلنة ا�ستك�شاف وجلنة اختيار ترفع تن�سيبها بثالثة مر�شحني
ين�سب ب�أحد املر�شحني ملجل�س الوزراء بعد �صدور قانون التعليم
ملجل�س التعليم العايل ،الذي ّ
العايل اجلديد.
كذلك ،مت �إعداد م�سودة م�شروع نظام م�ساءلة وتقييم �أداء القيادات الأكادميية يف اجلامعات
ا�ستناد ًا �إلى قانوين التعليم العايل واجلامعات اجلديدين ,واتّخذ جمل�س التعليم العايل
احلايل (� )2017سل�سلة �إجراءات تبعها قرارات ب�إعفاء ثالث ر�ؤ�ساء جامعات ر�سمية من
منا�صبهم تطبيق ًا ملتطلبات الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية يف امل�ساءلة ,ومت
تبني م�شروع تعزيز حوافز الإدارة الفعالة للموارد وربط ذلك بالدعم احلكومي من خالل
معايري و�أ�س�س و�ضعتها اللجنة املالية والإدارية يف جمل�س التعليم العايل ،كما مت �إعداد
م�شروع معدل مل�شروع نظام مزاولة مهنة التدري�س .وجميع هذه الأنظمة ت�سري مبراحلها
الد�ستورية والقانونية.

ب -تعديل �أ�س�س القبول يف اجلامعات الر�سمية

يعد �أولوية من �أولويات تطوير
كان هناك �إجماع على �أن �إعادة النظر يف �سيا�سات القبول ّ
ويالحظ الت�أكيد على ذلك يف جميع �إ�سرتاتيجيات التعليم العايل
التعليم العايل و�إ�صالحه،
َ
التي ُو�ضعت خالل ال�سنوات املا�ضية ،ويف تو�صيات اللجان التي مت ت�شكيلها ،واخللوات
وامل�ؤمترات التي مت عقدها ،والتقارير ال�سنوية املتعاقبة للمركز الوطني حلقوق الإن�سان،
والأجندة الوطنية ،وتقارير البنك الدويل ومنظمة «اليوني�سكو«� ,إال �أن ذلك مل يقرتن
ب�إجراءات عالجية �سريعة� ،أهمها تطبيق معايري هيئة االعتماد على اجلامعات الر�سمية
و«تخفي�ض» �أعداد الطلبة املقبولني فيها.

ومن �أهداف هذا املحور «اعتماد الأ�س�س التناف�سية للقبول يف الربامج املوازية» ،وهو �أمر مت
تفعيله ،لكن لي�س تنفيذ ًا للخطط الإ�سرتاتيجية ،فال يوجد ما يوثق ذلك ،ويبدو �أن هذا
الإجناز يقف وراءه ال ُ
إقبال ال�شديد على الربنامج املوازي لأ�صحاب املعدالت املتدنية.
كذلك ،متت الدعوة لو�ضع �شروط قبول للطلبة املتقدمني خارج �إطار القبول املوحد،
مبعنى �أنها دعوات للتخل�ص من اال�ستثناءات ،وهو الأمر الذي مل يحدث وال حتى من خالل
تطبيق الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ،وال�سبب هو ال�ضغط االجتماعي
واالقت�صادي للنا�س� ،أو وجود ظروف خا�صة لفئات حمددة مل يتم عالجها جذري ًا .وتكررت
الدعوات ملراجعة وتعديل �سيا�سات القبول لتحقيق العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص �ضمان ًا للحفاظ
على م�ستوى التعليم العايل وجودة خمرجاته ومواءمتها ل�سوق العمل وتقلي�ص البطالة.
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وجاء يف الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية بو�ضوح ما يلي�« :إن�شاء نظام
موحد على �أ�سا�س اجلدارة لاللتحاق باجلامعات ،وحتقيق امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص من خالل
تنظيم اال�ستثناءات و�إلغاء االمتيازات غري املن�صفة املطبقة يف الربنامج املوازي»� .إال �أن ما
مت تنفيذه حتى تاريخ �إعداد هذه املراجعة (وهو ما ال يرتقي للهدف) :تبني م�شروع تعديل
�أ�س�س القبول باعتماد ال�سنة التح�ضريية لتخ�صُّ َ�صي الطب وطب الأ�سنان ،وتطبيق ذلك
بدء ًا من العام اجلامعي  .2019/2018وكذلك تطوير �أ�س�س القبول ،بحيث مت �إلغاء بع�ض
التخ�صي�صات خارج القبول املوحد ،ومنها املقاعد املمنوحة لأبناء �أع�ضاء جمل�س التعليم
العايل و�أحفادهم ،وتخفي�ض �أعداد التخ�صي�صات يف بع�ض التخ�ص�صات لأبناء العاملني يف
اجلامعات ،و�إلغاء التخ�صي�صات لأوائل املدار�س.
ومت اقرتاح م�شروع �إلغاء الربنامج املوازي للطلبة الأردنيني تدريجي ًا خالل مدة ثماين
�سنوات اعتبار ًا من العام اجلامعي  ،2021/2020بهدف �إلغائه كلي ًا بحلول عام  ،2028وذلك
بتخفي�ض �أعداد طلبة الربنامج املوازي مبعدل  5550طالب �سنوي ًا وعلى مدى ثماين �سنوات
مبجموع  44400طالب.
كما مت اقرتاح تخ�صي�ص مقاعد �إ�ضافية للمحافظات والألوية لتخ�صُّ َ�صي الطب وطب الأ�سنان
يف ال�سنة التح�ضريية ،حيث ي�شمل هذا القرار جميع اجلامعات الر�سمية ,مع التزام الطلبة
امل�ستفيدين من املقاعد الإ�ضافية املخ�ص�صة للمحافظات لتخ�صُّ َ�صي الطب وطب الأ�سنان
بالعمل يف حمافظاتهم وفق تعليمات �سي�ضعها جمل�س التعليم العايل لهذه الغاية .وقد مت
�إعداد اخلطط والتعليمات والإجراءات املطلوبة بخ�صو�ص ال�سنة التح�ضريية من ِقبل
اجلامعات املعنية.
موحدة� ،أمر يبدو �شبه م�ستحيل يف ظل
�إنّ قبول الطلبة يف اجلامعات من خالل قائمة ّ
الرتكيبة االجتماعية والو�ضع االقت�صادي واملوروث االجتماعي امل�ش َّوه .ففي الدول املتقدمة
هناك ا�ستثناءات ،ولكنها لفئات حمددة ال ي�سعفها و�ضعها املايل على االلتحاق باجلامعات� .إنّ
املكرمات امللكية لأبناء القوات امل�سلحة ب�أ�شكالها كافة ،وللمعلمني ،وللمخيمات ،وللمدار�س
الأقل حظ ًا ومدار�س البوادي ،هي حق يجب ا�ستمراره لأنها تغطي �شريحة كبرية �ضمن ظروف
�شكل �آخر لال�ستثناءات ،ولعل �إلغاء مقاعد
ت�ستحق الدعم� ,إال �أنه لي�س هناك � ّأي مربر ل ّأي ٍ
�أبناء و�أحفاد �أع�ضاء جمال�س التعليم العايل ،و�إجناز م�شروع �إعادة درا�سة تعليمات قبول
�أبناء املناطق الأقل حظ ًا من �أجل ف�صل الفئتني (فئة مدار�س البوادي ال�شمالية والو�سطى
انطالقة للتغيري� ،إال �أن هذا
واجلنوبية ،وفئة املدار�س ذات الظروف اخلا�صة)� ،شكّال بداية
ٍ
مل ي�ستمر لي�شمل اال�ستثناءات الأخرى!
ً
�صراحة �إلى «�ضمان ح�صول جميع
لقد �أ�شارت الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية
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الطلبة امل�ؤهلني على الدعم املايل الذي يحتاجونه لاللتحاق بالتعليم العايل» ،الأمر الذي
تط ّلب تو�سيع قاعدة امل�ستفيدين من �صندوق دعم الطالب ،حيث بلغ عدد الطلبة امل�ستفيدين
من ال�صندوق منذ �إن�شائه عام  ،2005/2004حوايل عام � 280ألف طالب ًا وطالبة ،ومبجموع
 250مليون دينار �أردين على �شكل بعثات وقرو�ض .وا�ستفاد من ال�صندوق يف عام  2017وحده،
حوايل � 42ألف طالب وطالبة� ،أي ما ن�سبته  %30تقريب ًا من طلبة اجلامعات الر�سمية الذين
ميكنهم اال�ستفادة من ال�صندوق ،وبقيمة �إجمالية ُقدِّ رت بحوايل  47مليون دينار �أردين.
ومت تخ�صي�ص منحة للطالب احلا�صل على املرتبة الأولى يف كل مدر�سة تقع �ضمن جيوب
الفقر.
كما مت تعديل نظام �صندوق دعم الطالب ونظام البعثات العلمية ،مما ي�سمح بتو�سيع �شريحة
الطلبة امل�ستفيدين من ال�صندوق وميكّن من الو�صول �إلى �شرائح الطلبة ذوي احلاجة ،مع
الرتكيز على توجيه الطلبة لاللتحاق بالتخ�ص�صات املطلوبة يف �سوق العمل (التقنية).
وقد ت�أخرت الدعوات �-أو مل يتم تنفيذها -بخ�صو�ص توجيه الطلبة للتعليم التقني يف
الإ�سرتاتيجي َتني اللتني �سبقتا الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية والتي ن�صت
على «�إر�شاد الطلبة مل�سارات ما بعد املرحلة الثانوية والتخ�ص�صات التي تتنا�سب مع قدراتهم
وطموحاتهم ،وتخفي�ض �أعداد امللتحقني باجلامعات دون وعي تام باخليارات البديلة وبفر�ص
العمل امل�ستقبلية».
وهنا ،قامت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بتنفيذ �أول م�شروع يف تاريخ القطاع بهذا
يحدد التخ�ص�صات الراكدة
اخل�صو�ص ،والذي ت�ض ّمن و�ضع برنامج على بوابة القبول املوحد ّ
وامل�شبعة واملطلوبة يف �سوق العمل ،ون�شر موقع �إلكرتوين (�إخْ ترَ ْ تخ�ص�صك) ،وعر�ض فيديو
بناء على الرغبة
على املوقع الإلكرتوين للوزارة ُير�شد الطالب �إلى كيفية اختيار التخ�ص�ص ً
والقدرة وفر�ص العمل املوجودة يف ال�سوق ،ومن الأمور ذات الداللة �أن � 50ألف طالب زاروا
املوقع خالل �شهر �آب .2017
ورغم دعوات الإ�سرتاتيجيات جميعها لالرتقاء بنوعية التعليم وجودته ،من خالل ربط
عملية التعليم بـ«قدرة الطالب ورغبته» ،و�أن ال يتم االقت�صار على اعتماد امتحان �شهادة
الثانوية العامة معيار ًا وحيد ًا للقبول يف اجلامعة ،بحيث ت�أخذ اجلامعات دور ًا يف و�ضع معايري
�إ�ضافية ت�ضمن املواءمة بني قدرة الطالب ورغبته والتخ�ص�ص الدرا�سي املالئم ،ورغم اقرتاح
بديلني هما:
�أو ًال :امتحان الثانوية العامة بالإ�ضافة �إلى ال�سنة التح�ضريية.
ثاني ًا :امتحان الثانوية العامة بالإ�ضافة �إلى معيار ت�ضعه كل جامعة ويقره جمل�س �أمنائها.
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�إال �أن �أق�صى �إجناز يف هذا اخل�صو�ص مت ّثل يف البدء مب�شروع تنفيذ �سنة حت�ضريية لتخ�صُّ َ�صي
الطب وطب الأ�سنان فقط ،واقت�صار ذلك على اجلامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا
كتجربة خا�ضعة للتقييم.

ت -االعتماد و�ضبط اجلودة

كانت هناك دعوة ومنذ الإ�سرتاتيجية الأولى عام  ،2007لتطبيق معايري االعتماد العام
واالعتماد اخلا�ص على �سائر م�ؤ�س�سات التعليم العايل العاملة يف الأردن ،واحلقّ �أن هيئة
اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل و�ضمان جودتها ،تطبق معايري االعتماد ب�شدة على اجلامعات
اخلا�صة ،وهو الأمر الذي مل ينفَّذ حتى تاريخ �إعداد هذه املراجعة على اجلامعات احلكومية.
كذلك ،تبنت �إ�سرتاتيجية ( )2012-2007تطوير نظام �ضمان اجلودة وتطبيقه يف �سائر
م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وهو الأمر الذي تفتقده غالبية اجلامعات الأردنية� ،سواء نظام ًا
داخلي ًا �أو من ِقبل هيئة االعتماد ،با�ستثناء عدد قليل جد ًا من اجلامعات.
ومن الأهداف التي تبنتها �إ�سرتاتيجية ( )2018-2014تعزيز قدرات م�ؤ�س�سات التعليم
العايل لإدارة عملها بكفاءة وفاعلية � ،اّإل �أن و�سائل هذا التمكني مل تكن وا�ضحة ،فغاب
الهدف كغريه من الأهداف غري الوا�ضحة.
لقد �أدركت الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية �أهمية �إلغاء التخ�ص�صات امل�شبعة
التي تت�سم مبحدودية الطلب عليها يف �سوق العمل ،مبا �سيتيح املجال للجامعات �أن طرح
تخ�ص�صات يف جماالت ذات �أهمية لالقت�صاد الوطني ومطلوبة ل�سوق العمل ،وهو �أمر تكرر يف
الإ�سرتاتيجيات ال�سابقة ب�أ�شكال متعددة � ،اّإل �أن التنفيذ ت�أخر حتى عام  ،2017/2016حيث
بد�أ العمل على تخفي�ض القبول يف التخ�ص�صات الراكدة وامل�شبعة بن�سبة � %10سنوي ًا وملدة
خم�س �سنوات
ابتداء من الدورة ال�شتوية  .2017/2016وحتى وقت �إعداد هذه املراجعة،
ً
مت �إلغاء وجتميد  40تخ�ص�ص ًا جديد ًا من ِقبل جمل�س التعليم العايل ،وا�ستحداث  56تخ�ص�ص ًا
جديد ًا للمواءمة مع متطلبات �سوق العمل ،كما جرى التعميم على اجلامعات الأردنية بعدم
تقدمي طلبات ال�ستحداث تخ�ص�صات راكدة وم�شبعة وفق ًا لت�صنيف ديوان اخلدمة املدنية.
وتبنت الإ�سرتاتيجية م�شروع �إجراء مراجعة �شاملة للربامج التي تطرحها اجلامعات,
وت�شكيل جلان متخ�ص�صة ترفع التو�صيات �إلى جمل�س التعليم العايل بوقف التخ�ص�صات
الراكدة ،وم�شروع زيادة القبول يف برامج التعليم الفني والتقني يف �إطار املكرمة امللكية,
وم�شروع تخفي�ض ن�سبة التج�سري بني كليات املجتمع والبكالوريو�س �إلى  ,%5وم�شروع زيادة
امللتحقني بربامج الدبلوم التقني بن�سبة � %5سنوي ًا.
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كما مت تبني م�شروع تطوير كليات الرتبية لإعداد خريجني م�ؤهلني قادرين على النهو�ض
مب�ستوى العملية الرتبوية يف املدار�س ذات الظروف اخلا�صة ومدار�س البوادي.
واتخذ جمل�س التعليم العايل قرار ًا ب�إلزام اجلامعات الأردنية عند تقدمي طلبات ا�ستحداث
برناجمي البكالوريو�س واملاج�ستري� ،أن يتم ا�ستطالع ر�أي القطاع اخلا�ص
تخ�ص�صات يف
َ
والنقابات وديوان اخلدمة املدنية واجلهات ذات العالقة يف خططها ال�ستحداث برامج
جديدة ،وت�ضمني الطلب درا�سة حلاجة ال�سوق.

ث -التعليم الفني (التقني) والتكنولوجي

ت�ضمنت جميع الإ�سرتاتيجيات هذا املحور ،مع تباين يف اال�سم املعت َمد� ،إذ جرى احلديث
عن «التعليم التقني» �أحيان ًا ،و�أحيان ًا �أخرى مت �إ�ضافة «الفني» ،ورمبا كان املق�صود بالفني:
املالحظ �أن
«املهني» ،وهو امل�صطلح الذي مل يتم �إبرازه يف العناوين العري�ضة � .اّإل �أن
َ
�إ�سرتاتيجي َتي  2007و 2014مل ّ
تخططا لهذا املحور بالت�شارك مع وزارتي الرتبية والتعليم
والعمل ,يف حني ُطرح هذا الت�شارك يف الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية من
منطلق الإطار العام لإ�صالح قطاع التعليم التقني والفني ،والذي �أدى �إلى ا�ستحداث املجل�س
الأعلى للتعليم والتدريب املهني والتقني ليكون مظلة لكل اجلهات مز ِّودة التعليم والتدريب
املهني والتقني ,وقانون املجل�س يف ديوان الت�شريع حالي ًا.
ولإعادة الهرم التعليمي �إلى و�ضعه الطبيعي ليتما�شى مع �سوق العمل مت:
 تخفي�ض ن�سبة التج�سري بني كليات املجتمع واجلامعات من ن�سبة  %20و�صو ًال �إلى  %5يفبداية العام اجلامعي .2021/2020
 زيادة امللتحقني بربامج الدبلوم التقني بن�سبة � %5سنوي ًا. �إلغاء جميع التخ�ص�صات الإن�سانية يف كليات املجتمع ،وا�ستحداث برامج تعليم تقنية. ت�شكيل جلنة لدرا�سة واقع كليات املجتمع ،وحتديد �أربع كليات (يف ال�سلط ،و�إربد ،ومعان،ع ّمان) حتتاج �إلى ت�أهيل ,و�إعداد ت�ص ُّور من ِقبل اللجنة للكليات الأربع التي �سيتم ت�أهيلها
وحتديد مناذج عاملية (�أمريكية ،كندية� ،أملانية ،كورية) التباعها يف عملية التطوير،
والبدء بعملية �إعادة ت�أهيل كلية الهند�سة التكنولوجية وكلية احل�صن وكلية ال�سلط وكلية
معان.
 زيادة ن�سبة املقبولني على �أ�سا�س املكرمتني امللكيتني لأبناء القوات امل�سلحة والعاملني يفالرتبية والتعليم ،بن�سبة  %2ملدة خم�س �سنوات ملكرمة اجلي�ش ،و %1ملدة خم�س �سنوات
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ملكرمة املعلمني ،بحيث يتم قبول �أعداد الطلبة الناجتة عن الزيادتني ( )%5 + %10يف
التعليم التقني فقط.
 �إدراج مادة يف نظام �صندوق دعم الطالب تن�ص على تخ�صي�ص  40بعثة جزئية �سنوي ًا لكللواء للطلبة امللتحقني يف برنامج الدبلوم املتو�سط يف التخ�ص�صات التطبيقية واملهنية.
 خماطبة اجلهات املعنية بتعديل الت�شريعات ل�ضمان �إ�شراك ممثلني عن القطاع اخلا�صلو�ضع �سيا�سات ب�شكل تكاملي وتوافقي مع متطلبات القطاعات الإنتاجية واالقت�صادية
امل�ستجدة �ضمن �إطار الإ�صالح العام للتعليم التقني.
ّ
 منح القطاع اخلا�ص ترخي�ص ًا لإن�شاء خم�س كليات تقنية موزعة على مناطق املفرق وع ّمانوالزرقاء وم�أدبا ,تعنى بالعلوم ال�صحية والتغذية والتطبيقات الزراعية والطاقة و�إنتاجها,
خا�صة �صيانة حمطات الطاقة وحمركات االحرتاق وهند�سة ال�صخر الزيتي ،وكذلك
الفندقة وال�سياحة واحلِرف ومنها اخلزف و�صياغة الذهب والنق�ش وال�سحب وت�شكيل
املعادن ،بالإ�ضافة لتقنيات املعلومات و�إدارة الأعمال الإلكرتونية وهند�سة تقنية ال�سيارات
الهجينة وهند�سة الطاقة البديلة.

ج -متويل اجلامعات

من �أهم املالحظات �أن هذا املحور مل يكن حمور ًا حمدد ًا يف الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية
املوارد الب�شرية ،على خالف ما كان موجود ًا يف اخلطط ال�سابقة.
ّ
وحل املديونية،
وقد تنوعت �أهداف هذا املحور بني �إيجاد م�صادر متويلية جديدة للجامعات،
ودعم الطلبة ،وحت�سني مداخيل �أع�ضاء الهيئة التدري�سية لتخفيف هجرة الأدمغة.
وقد اقت�صر حت�سني مداخيل �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،على دخوالتهم من الربنامج املوازي،
وهو �أمر �أثر ت�أثري ًا �سلبي ًا مبا�شر ًا على م�ستوى التدري�س ،لأنه ارتبط بن�سبة مرتفعة لأعداد
الطلبة مبقابل �أعداد �أع�ضاء الهيئة التدري�سية.
ّ
فظل يف ت�صاعد م�ستمر ،رغم �أن احلكومة
�أما العجز الذي تعاين منه اجلامعات الر�سمية،
قدمت ما يقارب مليار دينار لهذه اجلامعات خالل ال�سنوات اخلم�س ع�شرة الأخرية كدعم
مبا�شر ،ناهيك عن املنحة اخلليجية املعنية بالنفقات الر�أ�سمالية والتي ُخ�ص�ص من خاللها
 191مليون دينار .مع الإ�شارة �إلى �أن احلكومة التزمت يف عام  2005بت�سديد  124مليون دينار
من مديونية اجلامعات ,بحيث تبقّى من هذه املديونية �سبعة ماليني دينار فقط مع نهاية عام
� ،2017أي �أن احلكومة قامت بت�سديد  117مليون دينار فع ًال.
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�إن ا�ستمرار املديونية ي�شري �إلى ق�صور الإ�سرتاتيجيات يف طرح حلول ناجحة لذلك ,ولعل
�أهمها حاكمية التمويل ,وعليه ف�إن النظرة الإ�سرتاتيجية لتمويل اجلامعات يجب �أن تتغري،
يعد الإنفاق على التعليم يف الأردن ا�ستثمار ًا وطن ّي ًا يدخل يف �إطار �إعداد املوارد الب�شر ّية
�إذ ّ
لال�ضطالع مب�س�ؤولية التنمية ,فاملفرت�ض �أن يتح ّول هذا اال�ستثمار على املدى املتو�سط �إلى
املهم �أن تتح ّول
عوائد اقت�صادية� ،أي �إلى من ّو �أف�ضل وتوزيع عادل للدخل .لقد �أ�صبح من ّ
النظرة للتعليم العايل يف الأردن من نظرة اجتماعية �صرفة �إلى نظرة عمل ّية ترى فيه
خا�صة ،بحيث يخ�ضع التعليم العايل حل�سابات التكلفة والعائد
م�شروع ًا ا�ستثماري ًا ذا طبيعة ّ
االقت�صادي ,دون �أن تت�أثر جودة املخرجات.
وعلى جمل�س التعليم العايل و�ضع م�ؤ�شرات �أداء لقيا�س دور حماور احلوكمة التالية يف
اجلامعات يف حت�سني التمويل :النزاهة ،ال�شفافية ،امل�ساءلة ،امل�س�ؤولية ،وامل�ساواة.
ولتحقيق هذا الغر�ض ينبغي على اجلامعات تقدمي ما يثبت حتقيقها فعلي ًا للم�ؤ�شرات التالية
حتى ت�ستحق الدعم املذكور:
� .1ضبط النفقات وتخفي�ض �إهدار املوارد املالية واملادية.
 .2رفع كفاءة الإنفاق اجلامعي من خالل التخ�صي�ص املثايل للموارد املالية ،وعدالة التوزيع،
و�إثبات حت�سني ن�سبة الإداريني للمدر�سني ،وغريها من النفقات اجلارية.
 .3حت�سني الإنفاق على البحث العلمي املن ِتج ،و�إثبات مردود ذلك من خالل م�شاريع م�شرتكة
الفعلي ملنتجات ناجتة عن
مع القطاع ال�صناعي ،و�إن�شاء وتبني �شركات من ِتجة ،والت�سويق
ّ
براءات االخرتاع ،وتقدمي «تقرير عوائد مالية».
 .4رفع م�ستوى اخلريجني من خالل حت�سني ن�سبة الطلبة للمدر�سني ،و�شفافية وعدالة
تعيني �أف�ضل القدرات الأكادميية ،وقبول الطلبة بتطبيق العدالة والتناف�سية ،و�إظهار
ن�سب �إقبال متزايدة من الطلبة العرب والأجانب ومتنوعة امل�صادر ,و�إقرار نظم تدريبية
للطلبة -خالل الدرا�سة -تف�ضي للت�شغيل املبا�شر بعد التخرج.
 .5رفع م�ؤ�شرات العائد على اال�ستثمار من خالل �إثبات حت�سني عمل �صناديق اال�ستثمار,
وتبيان �أوجه ا�ستثمار حقيقية ولها عائد مايل للجامعة ،وتقدمي �أد ّلة على اجلامعات
املنتجة.
 .6احل�صول على م�صادر دعم مايل جديدة غري حكومية ،وا�ستثمارها يف تطوير العملية
التعليمية يف اجلامعة.
 .7حوكمة التمويل والإنفاق من خالل ت�شريعات وممار�سات دقيقة وم�س َّببة ومن ِتجة تخ�ضع
للرقابة والتدقيق ،ومنها �آليات ِم َنح وقرو�ض الطلبة ،بحيث تكون للطلبة امل�ستحقني
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فعلي ًا وموجهة للطلبة الدار�سني يف التخ�ص�صات التي يتطلبها �سوق العمل.
 .8تقليل ن�سبة الطلبة الأردنيني املقبولني على الربنامج املوازي ،وزيادة ن�سبة قبول الطلبة
املحتاجني يف التخ�ص�صات التقنية املوجهة ل�سوق العمل على ح�ساب �صندوق دعم الطالب،
يوجه الدعم لتعوي�ض الدخل املت�أتي من الربنامج املوازي وك�أنه دعم مبا�شر للطلبة
بحيث َّ
لتعزيز العدالة يف فر�ص الدرا�سة.
لقد ت�ضمنت الإ�سرتاتيجيات جميعها الدعوة لإن�شاء بنك «الطالب اجلامعي» لتقدمي القرو�ض
واملنح و�صو ًال �إلى تغطية �أكرب قدر ممكن من حاجات الطلبة امل�ستحقني� ,إال �أن اجلهود مل
تنجح يف �إ�شراك البنوك يف متويل الطلبة على �شكل قرو�ض بفائدة منخف�ضة وذلك بعد
إثر ذلك مت ت�شكيل جلنة لدرا�سة
تكليف حمافظ البنك املركزي بالتفاو�ض مع البنوك ,و� َ
الواقع املايل والإداري ل�صندوق دعم الطالب وتقدمي مقرتح لتطويره �إلى �صندوق ا�ستثماري
يحقق عوائد �إ�ضافية ت�سهم يف دعم فئة �أكرب من الطلبة و�صو ًال للهدف املن�شود.
ودعت �إ�سرتاتيجية ( )2017-2014ال�ستقطاب الطلبة العرب والأجانب � ,اّإل �أنه مل يتم
�إجناز � ّأي خطة خا�صة بذلك حتى مت �إقرار خطة خا�صة ال�ستقطاب الطلبة العرب والأجانب
عام  ,2017تبعها �إن�شاء مديرية يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ال�ستقطابهم ورعاية
�ش�ؤونهم ،وا�ستحداث موقع �إلكرتوين بعنوان «ا ْد ُر�س يف الأردن» ،ومت �إطالق النافذة املوحدة
لت�سهيل �إجراءات قبول الطلبة الوافدين وكل ما يتعلق ب�إقاماتهم.
ومت و�ضع خطة �إ�سرتاتيجية ال�ستقطاب الطلبة العرب والأجانب للأعوام ،2020-2017
تهدف �إلى زيادة عددهم يف اجلامعات من � 40ألف طالب وطالبة حالي ًا �إلى � 70ألف طالب
وطالبة بحلول عام  ،2020لرتفد خزينة الدولة بـ  %5من �إجمايل الناجت املحلي .ووافق
جمل�س الوزراء على اخلطة بتاريخ  ,2016/12/26كما مت و�ضع خطة تنفيذية تف�صيلية
لال�ستقطاب يف ني�سان .2017

ح -البيئة اجلامعية

ت�ضمنت الإ�سرتاتيجيات الثالث هذا املحور من خالل �أهداف عامة هي:
� .1صقل �شخ�صيات الطلبة ،وتر�سيخ املواطنة واملمار�سات الدميقراطية لديهم من خالل
تعزيز الوعي واالنفتاح الفكري (�إ�سرتاتيجية .)2012-2007
 .2بناء منوذج مثايل للبيئة اجلامعية اجلاذبة ،ت�سهم يف بناء �شخ�صية طالبية متكاملة؛
اجتماعي ًا وثقافي ًا وتربوي ًا وعلمي ًا (�إ�سرتاتيجية .)2018-2014
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 .3تهيئة بيئة جامعية منا�سبة وحمفزة للإبداع والتميز ,يتوفر فيها الإح�سا�س بالطم�أنينة
والعدالة وامل�س�ؤولية واالنتماء الوطني من جهة ،ومن جهة �أخرى ي�سود فيها احلوار
الهادف وقبول الر�أي الآخر (الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية).
لكن �إ�سرتاتيجية  ،2018-2014مل تع ّمق دور االحتادات الطالبية يف جميع نواحي احلياة
اجلامعية .وورد مو�ضوع العنف ب�شكل �صريح فيها من خالل الدعوة لتوفري بيئة منا�سبة
وتر�سيخ مفهوم امل�شاركة املجتمعية ،حلماية اجلامعة ،واحلد من العنف ،واحلفاظ على
ممتلكاتها ومتطلبات الأمن فيها.
كما ت�ضمنت هذه الإ�سرتاتيجية:
 .4تنمية املهارات املهنية والتعليمية والبحثية للعاملني يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل،
وتطويرها وت�أهيلها مبا ُي�سهم يف حتقيق ر�ؤية التعليم العايل بكفاءة وفاعلية واقتدار
وو�ضع �إ�سرتاتيجية لتقييمها.
 .5تنمية مهارات القيادات الأكادميية والإدارية العاملة يف اجلامعات وتطوير �أدائها.
وهذه �أهداف عامة غري حمددة ،بل دعت لـ«�إيجاد �إ�سرتاتيجية لتقييمها»� ،إال �أنه ال يوجد
�أثر لهذه الإ�سرتاتيجية.
لقد ت�ضمنت الإ�سرتاتيجيتان ال�سابقتان للإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية
( )2025-2016هدف ًا يت�ضمن تطوير البيئة الأكادميية يف اجلامعة من خالل ت�أ�سي�س البنية
التحتية التقنية ،وا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة لتقدمي خدمات �أكادميية واجتماعية
لهم .لكن البنية الإلكرتونية للجامعات تختلف من جامعة لأخرى وتعك�س مواكبة الإدارة
العليا يف كل جامعة للتطور التكنولوجي العاملي.
�أما ما مت �إجنازه �ضمن حمور «البيئة اجلامعية» ،فيمكن تلخي�صه بدعوة اجلامعات �إلى:
 .1توجيه برامج خا�صة للطلبة تعزز دورهم يف امل�شاركة الفعالة يف الفعاليات املختلفة،
وتنمي لديهم روح املبادرة عن طريق تبني مبادراتهم ودعمها معنوي ًا ومادي ًا.
 .2طرح م�ساقات تربوية خالل ال�سنة الدرا�سية الأولى تعزز من انتماء الطلبة لوطنهم
وجمتمعهم وم�ؤ�س�ساتهم ،وت�صقل �شخ�صياتهم ،وتن ّمي لديهم قيم العلم واحلوار الهادف
واحرتام الآخرين وقبول �آرائهم والتوا�صل معهم ب�صورة فعالة.
 .3تكثيف برامج التوعية والإر�شاد الأكادميي والنف�سي للطلبة ،والتو�سع يف برامج ت�شغيل
الطلبة يف احلرم اجلامعي.
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� .4إ�شراك جمال�س الطلبة يف عملية �صنع القرارات الطالبية ،ب�إقامة حوارات معهم،
وت�أ�سي�س عالقة تعاونية .و�أن تخ�ص�ص �إدارة اجلامعة يوم ًا َّ
كل �شهر ملقابلة �أع�ضاء جمل�س
الطلبة لال�ستماع �إلى طلباتهم وم�شاكلهم.
 .5دعم الأعمال التطوعية وت�شجيع العمل بروح الفريق الواحد.
 .6ت�أهيل العاملني يف عمادة �ش�ؤون الطلبة والدوائر الأخرى ذات االت�صال املبا�شر بالطلبة،
للتعامل مع ق�ضاياهم وهمومهم بروح التعاون الأخوي واالحرتام املتبادل ،واالمتناع عن
تغذية اخلالفات يف ما بينهم ،و�إن دعت احلاجة دعوة الأهايل للم�شاركة يف حل م�شاكلهم.
� .7إقامة دورات ت�أهيل للأمن اجلامعي تزيد من قدرتهم على التعامل والت�صرف مع الطلبة
ب�شكل منا�سب.
لكن التوجيهات والدعوات يف البنود ( )6-1مل تنفَّذ ب�شكل وا�ضح وم�ؤثر ،وهي بحاجة �إلى
مراجعة وتطوير.
وقد مت فعلي ًا:
 .1ا�ستحداث وحدات يف اجلامعات تهتم بخدمة الطلبة الوافدين والتوا�صل معهم ودجمهم
يف املجتمع اجلامعي.
 .2ا�ستحداث وحدة للطلبة الوافدين يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي تعمل على
ا�ستقطابهم وخدمتهم.
 .3توجيه اجلامعات من ِقبل جمل�س التعليم العايل لتكثيف الأن�شطة الطالبية الالمنهجية،
والتن�سيق مع هيئة االعتماد لتعديل خطة مادة الرتبية الوطنية وت�ضمني م�ساقات
درا�سية من �ش�أنها تعزيز االنتماء والقيم الوطنية خالل ال�سنة الدرا�سية الأولى ،وتعزيز
ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص من خالل مكاتب التوظيف يف اجلامعات ،وتعزيز ال�شراكات مع
الوزارات واجلهات املعنية بذلك (كوزارة التنمية االجتماعية ووزارة ال�شباب) ,والتن�سيق
مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لعقد دورات متخ�ص�صة لأفراد الأمن اجلامعي
والأخذ بعني االعتبار اختيار عنا�صر �أمنية على �سوية عالية وممن ميتلكون القدرة على
التعامل مع ق�ضايا العنف الطالبي.
 .4يقوم �صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار بدعم م�شاريع تقرتحها اجلامعات ،ت�ضمن ن�شر
ثقافة االبتكار ،وحت�سني اجلودة ،وامل�ساءلة.
 .5مت �إن�شاء �شراكات ما بني اجلامعات و�صندوق دعم البحث العلمي للبدء مب�شاريع تعمل على
حتقيق �أهداف االبتكار واجلودة.

16

تقرير حالة البالد :التعليم العايل

وعقدت اجتماعات بني
 .6مت �إعداد م�صفوفة اخلطة التنفيذية ملواجهة ظاهرة العنفُ ,
�أمني عام وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ونواب ر�ؤ�ساء اجلامعات حل ّثهم على تنفيذ
امل�صفوفة.
�أما ما تختلف فيه الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية عن الإ�سرتاتيجيتني
الوطنيتني للتعليم العايل والبحث العلمي ،يف هذا املحور:
 .1توجيه اجلامعات لإن�شاء مراكز تع ّلم �إلكرتوين بالتعاون مع من�صات «امل�ساقات الإلكرتونية
اجلماعية مفتوحة امل�صادر» ( ،)MOOCsواال�ستفادة من مراكز م�شابهة قائمة ،مثل
«�إدراك» التي متتلك خربات وا�سعة يف جمال رفع كفاءة اجلامعات وحت�سني قدراتها على
تقدمي خيارات لال�ستفادة من التكنولوجيا يف التعليم اجلامعي.
 .2ا�ستثمار مراكز التع ّلم الإلكرتوين اجلديدة لتزويد �أع�ضاء الهيئة التدري�سية بفر�ص
لتنمية مهارات جديدة مرتبطة ب�آخر التطورات التكنولوجية يف الأ�ساليب الرتبوية
والتدري�س من خالل امل�ساقات الإلكرتونية ال�صغرية اخلا�صة ( )SPOCsوغريها من
الأ�ساليب.
وقد وافق جمل�س التعليم العايل يف عام  2017على توطني مركز يف الوزارة حتت ا�سم «املركز
الوطني ال�ستخدام التكنولوجيا و�إدماج م�صادر التع ّلم املفتوح (متاح)» ,والإيعاز للجامعات
ب�إن�شاء مراكز مرتبطة بهذا املركز ،وتوفري البنية التحتية الالزمة لإن�شاء �شبكات الإنرتنت
الالزمة والربط الإلكرتوين ال�سريع ،وتوفري �أنظمة االت�صاالت الكف�ؤة للطلبة ال�ستخدام
التعليم املفتوح.
ثانياً :مواضيع طُرِحت يف اإلسرتاتيجيات دون وجود إرادة لتنفيذها

�أ -رفع معدالت القبول يف اجلامعات الر�سمية على الربنامج العادي

يتبني �أن عدد الطلبة الذين تقل معدالتهم عن %70

من خالل درا�سة اجلدول رقم (،)1
ومت تر�شيحهم للقبول يف اجلامعات الأردنية للعام الدرا�سي ( )2018/2017يبلغ  5849طالب ًا
وطالبة وبن�سبة  %16من جمموع الطلبة املر�شحني� .أما عدد الطلبة الذين �سجلوا منهم يف
هذه اجلامعات فعلي ًا ،فهو �أقل من ذلك لأ�سباب خمتلفة .ومن الوا�ضح �أن اجلامعة الأردنية
وجامعة العلوم والتكنولوجيا ت�ستطيعان اال�ستغناء عن هذا العدد ،مبعنى �أن خ�سارتهما
املالية لن تكون كبرية ,ويف املرتبة الثانية ت�أتي اجلامعة الها�شمية ،تتبعها «الريموك».
واملتعارف عليه �أن رفع معدالت مدخالت اجلامعات �إذا ما توفرت العمليات املطلوبة ،ي�ضمن
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خمرجات جيدة .وهذا يبدو حلاّ ً منطقي ًا ،ولكنه يف الوقت نف�سه قد ي�ضاعف من م�شكلة ق ّلة
�إقبال الطلبة على جامعات �آل البيت وم�ؤتة واحل�سني بن طالل والطفيلة التقنية ،خا�صة
و�أنه من غري املنطقي جعل احلد الأدنى للقبول يف جامعات ر�سمية خمت ِلف ًا عن �أخرى ر�سمية
�أي�ض ًا.
وحيث �أن جامعة البلقاء التطبيقية ال تعاين من تدين ن�سبة الإقبال يف الوقت الذي تعاين
فيه مادي ًا ،ف�إن اال�ستغناء عن حوايل  1500طالب بر�سوم متدنية �سيكون له �أثر مايل �إيجابي
عليها ،لأنها �ستوفر تكاليف املدر�سني والعاملني والبنية التحتية.
بناء على ذلك ،هناك ّ
حل مت تطبيقه قبل �أن يتم �إلغا�ؤه ،ويتمثل يف رفع معدل القبول لكل
اجلامعات ما عدا جامعات الأطراف ،وحتديد ًا احل�سني بن طالل والطفيلة التقنية و�آل
البيت ,لأن تخفي�ض معدالت القبول يتناق�ض مع جودة التدري�س .لكن جمل�س التعليم العايل
عدل عن الفكرة.
�إنّ رفع معدل القبول ُيفرت�ض �أن يكون له مردود �إيجابي على املخرجات ،على �أن تكون هناك
حلول مالية ال ت�ؤثر على جودة التعليم ونوعيته .وقد ي�ؤدي رفع معدل القبول �إلى زيادة
امللتحقني بالربامج التقنية يف الكليات اجلامعية التقنية وجامعة الأمري ح�سني التقنية.
اجلدول رقم (� )1إجمايل عدد الطلبة املقبولني يف اجلامعات الر�سمية للعام الدرا�سي ،2018/2017
وعدد الطلبة املقبولني والذين تقلّ معدالتهم يف الثانوية عن %70
الرقم

اجلامعة

�إجمايل عدد
الطلبة املقبولني

عدد الطلبة املقبولني
والذين تقلّ معدالتهم
يف الثانوية عن %70

ن�سبة الطلبة
املقبولني والذين تقلّ
معدالتهم عن %70

1

اجلامعة الأردنية

7512

657

%8.75

2

جامعة الريموك

4798

684

%14.26

3

جامعة م�ؤتة

2337

465

%19.9

4

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

4605

331

%7.19

5

اجلامعة الها�شمية

6546

837

%12.79

6

جامعة �آل البيت

2908

971

%33.39

7

جامعة البلقاء
التطبيقية

5775

1566

%27.12
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8
9

جامعة احل�سني بن
طالل
جامعة الطفيلة
التقنية

املجموع

755

206

27.28%

534

132

24.72%

35770

5849

16.35%

لقد مت �إغالق خم�س كليات جامعية خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية ،لأ�سباب مادية وفق ًا
لت�صريحات �أ�صحابها ،نتيجة انخفا�ض �إقبال الطلبة ،ويف املقابل مت ا�ستحداث ثالث كليات
جديدة ،ومنح جمل�س التعليم العايل ( )2018/2017ترخي�ص ًا لإن�شاء خم�س كليات جامعية
تقنية.
ويو�ضح اجلدول رقم ( )2تراجع �أعداد الطلبة يف كليات املجتمع خالل الفرتة ،2017-2008
بينما يو�ضح اجلدول رقم (� )3أعداد الطلبة املقبولني يف درجة البكالوريو�س يف اجلامعات
الأردنية على
الربناجمني العادي واملوازي منذ العام الدرا�سي (.)2012/2011
َ
اجلدول رقم ()2
�أعداد الطلبة املقبولني يف كليات املجتمع ()2017-2008
العام اجلامعي

عدد املقبولني

2009/2008
2010/2009
2011/2010
2012/2011
2013/2012
2014/2013
2015/2014
2016/2015
2017/2016
2018/2017

32508
31299
29072
30554
30257
29724
23544
19178
18241
17891

19

الربناجمني العادي واملوازي منذ
�أعداد الطلبة املقبولني يف درجة البكالوريو�س يف اجلامعات الأردنية على
َ
العام الدرا�سي ()2012/2011
العام اجلامعي

�أعداد الطلبة املقبولني

2012/2011

76034

2013/2012

79522

2014/2013

77575

2015/2014

63839

2016/2015

61835

2017/2016

68166

ب -ت�أهيل الكليات اجلامعية

االنطباع العام �أن م�ستوى خمرجات الكليات اجلامعية متدنٍّ  ،و�أن معظم برامج هذه الكليات
قدمية وغري متطورة وال تواكب امل�ستجدات ,لذلك ال يكفي احلديث عن تعليم تقني يف غياب
«تعليم تقني» حقيقي من حيث «التعريف» واخلطط والتدريب والبنية التحتية والتجهيزات
واملدر�سني واملدربني.
و ُيظهر اجلدول رقم (� )4أعداد اطلبة املقبولني يف كليات التعليم اجلامعي املتو�سط للعام
الدرا�سي ( )2018/2017موزعني وفق ًا لتبعية الكليات.
اجلدول رقم ()4
�أعداد الطلبة املقبولني يف كليات التعليم اجلامعي املتو�سط للعام الدرا�سي ( )2018/2017موزعني وفقاً
لتبعية الكليات
عدد الكليات

عدد الطلبة املقبولني

تبعية الكليات
الكليات التابعة جلامعة البلقاء

13

7033

الكليات احلكومية

5

1743

الكليات الع�سكرية

6

1175

الكليات التابعة لوكالة الغوث

2

1918

الكليات اخلا�صة

16

6022

املجموع

42

17891
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الفعلي
�إنّ الطاقة اال�ستيعابية للكليات اجلامعية املذكورة يف اجلدول رقم ( )4تفوق العدد
ّ
للطلبة امل�سجلني حالي ًا بحوايل � 10-7آالف طالب ،وهذا الفارق ميكن تعوي�ضه جزئي ًا من
خالل رفع معدالت القبول يف اجلامعات الر�سمية ,ولكن يجب �إعادة ت�أهيل وتطوير هذه
الكليات لتواكب الهدف املعلن ،وهو التعليم التقني والتطبيقي ،لإيجاد فر�ص عمل تقلل من
البطالة والفقر و�آثارهما.

ت -اال�ستثناءات

كان الهدف الأ�سا�سي من �إقرار اال�ستثناءات ,حتقيق العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص ل�شريحة من
املواطنني الذين يعانون من ظروف اقت�صادية واجتماعية وتعليمية �صعبة ُفر�ضت عليهم� ،أو
ل�شريحة ت�ستحق العناية اخلا�صة ب�أبنائها نظر ًا للت�ضحيات التي يقدمونها للوطن وذلك عم ًال
ب�أحكام الد�ستور الذي يفر�ض منح جميع املواطنني فر�ص ًا متكافئة يف التعليم ويكر�س مبد�أ
العدالة االجتماعية ,لذا ف�إن خطوة �إلغاء اال�ستثناءات قبل تهيئة الظروف االقت�صادية
واالجتماعية والتعليمية املنا�سبة لهذه ال�شرائح ،وخا�صة مكرمة �أبناء الع�شائر واملدار�س
إجراء خمالف ًا للد�ستور,
يعد �
الأقل حظ ًا ،ومكرمة �أبناء الع�سكريني واجلهات الأمنية� ...إلخّ ،
ً
غري �أن تو�سيع �شريحة اال�ستثناءات لت�شمل مقتدرين َ
فر�ض خل ًال ال بد من معاجلته لتنظيم
اال�ستثناءات دون �أن ت�ؤثر على حقوق الآخرين.
و ُتعنى وحدة تن�سيق القبول املوحد يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بتوزيع الطلبة
على اجلامعات وفق ًا للأ�س�س ال�صادرة عن جمل�س التعليم العايل �ضمن الئحتني �أ�سا�سيتني هما
الئحة القبول التناف�سي والئحة التخ�صي�صات (اال�ستثناءات).
وت�صنَّف اال�ستثناءات �ضمن قوائم القبول املوحد على النحو الآتي� :أبناء الع�سكريني
واجلهات الأمنية� ،أبناء املعلمني يف وزارة الرتبية والتعليم� ،أبناء ال�شهداء ،وذوو الإعاقة،
و�أبناء املخيمات ،و�أوائل املحافظات والألوية .ويف ما يتعلق باال�ستثناءات �ضمن لوائح �أبناء
الع�شائر والأقل حظ ًا ،فيتم توزيعها �ضمن قوائم ت�صدر عن اللجنة املخت�صة بتنفيذ املكرمة
امللكية لأبناء الع�شائر يف البادية الأردنية واملدار�س الأقل حظ ًا ولي�س عن وحدة القبول
املوحد.
كما تتولى اجلامعات الر�سمية عملية قبول الطلبة �ضمن تخ�صي�صات (ا�ستثناءات) تمُ نح
لأبناء العاملني و�أبناء �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها .ويف ما يخ�ص الطلبة احلا�صلني على �شهادة
الثانوية العامة يف �أعوام �سابقة �أو احلا�صلني على �شهادة الثانوية العامة من خارج الأردن،
وبناء على �أ�س�س القبول التي ال
فيتم قبولهم تناف�سي ًا دومنا اال�ستفادة من اال�ستثناءات،
ً
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ت�سمح بقبول � ّأي منهم دون معدالت القبول التناف�سي .ويو�ضح ال�شكل رقم ( )1ن�سب القبول
خارج قائمة التن�سيق املوحد لكل عام .بينما يبينّ اجلدول رقم ( )5عدد ون�سب الطلبة الذين
مت قبولهم فعلي ًا ا�ستثنائي ًا للعام الدرا�سي (.)2018/2017
ال�شكل رقم ()1
ن�سب القبول خارج قائمة التن�سيق املوحد

 %20مكرمة جي�ش

 %2ا�ستثناءات �أخرى
 %5مكرمة املعلمني
 %50تناف�س
 %10الأقل حظ ًا

 %5توجيهي �سنوات �سابقة
 %5توجيهي دويل
 %1مكرمة �أبناء خميمات
� %2أبناء العاملني يف اجلامعات

اجلدول رقم ()5
عدد ون�سب الطلبة الذين مت قبولهم فعلي ًا ا�ستثنائي ًا للعام الدرا�سي 2018/2017
العدد الفعلي �أو الن�سبة الفعلية
العدد املقرر �أو الن�سبة املقررة
نوع اال�ستثناء
للطلبة الذين مت قبولهم
يف �أ�س�س القبول
()2018/2017
 12×72حمافظة = 864

200

�أوائل الألوية

 51×42لواء = 2142

10

مكرمة اجلي�ش

%20

%4.60

مكرمة املعلمني

%5

%0.40

مكرمة �أبناء املخيمات

350

263

�أوائل املحافظات
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�أبناء ال�شهداء

جميع املتقدمني

4

ذوو الإعاقة

جميع املتقدمني

88

%10

%4.10

مكرمة الع�شائر يف مدار�س
البادية (الأقل حظ ًا)

أمر غري مقبول ,فاال�ستثناءات حقّ يجب �ضمانه .حيث
�إنّ احلديث ال�سلبي عن اال�ستثناءات � ٌ
يظهر من درا�سة اجلدول رقم (� )5أن معظم الطلبة املر�شحني لال�ستفادة من هذه اال�ستثناءات
مت قبولهم �ضمن قوائم التناف�س احلر ,وهذا م�ؤ�شر قوي للر ّد على دعوات �إلغاء اال�ستثناءات
�أو �إيقافها.

ث -الربنامج املوازي

مت البدء بتطبيق الربنامج املوازي عام  1996يف جامعة العلوم والتكنولوجيا ,ثم يف بقية
اجلامعات الر�سمية ،ومل تعار�ض احلكومة هذا القرار حينه ،بل وجدت فيه عام ًال م�ساعد ًا
ّ
حلل امل�شاكل املالية للجامعات.

لقد �أ�صبح هذا الربنامج م�صد َر الإيرادات الأ�سا�سي ملعظم اجلامعات الر�سمية ،ما �شكل
ارتياح ًا كبري ًا لديها رغم ت�أثريه الوا�ضح على نوعية التعليم فيها .كما وجدت فيه احلكومة
ح ًال بدي ًال لرفع الر�سوم وهو القرار الذي مل تتجر�أ � ّأي حكومة على اتخاذه .وبالتزامن مع
ً
مدفوعة بالرغبة يف زيادة �إيراداتها ،بطرح تخ�ص�صات مكررة وغري
ذلك ،بد�أت اجلامعات
مطلوبة ل�سوق العمل ،وزيادة �أعداد الطلبة امللتحقني يف الربنامج املوازي و�صو ًال �إلى ن�سبة
عالية غري مقبولة تفوق طاقاتها اال�ستيعابية ومبعدالت متدنية وخا�صة يف الربامج العلمية
التي تتطلب معدالت عالية ،ما �أدى �إلى تدين م�ستوى اخلريجني و�إغراق �سوق العمل ب�أعداد
متزايدة من اخلريجني تفوق احتياجاته ويف الوقت نف�سه ال تلبي امل�ستوى املطلوب يف القطاع
اخلا�ص.
وهناك من ينظر للربنامج املوازي على �أنه مثال �صارخ لعدم العدالة وامل�ساواة �إلى درجة
التعار�ض مع الد�ستور .وعموم ًا ،ميكن القول �إن التو�سع يف الربنامج املوازي دون �أن يقابل
ذلك زيادة يف عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س وتو�سيع البنية التحتية� ،أدى �إلى تراجع م�ستوى
خمرجات التعليم العايل.
ويبني اجلدول رقم ( )6الوارد يف الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية (-2016
� )2025أعداد الطلبة امللتحقني يف بع�ض الربامج املوازية والدولية خالل العام الدرا�سي
(.)2016/2015
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اجلدول رقم ()6
�أعداد الطلبة امللتحقني يف بع�ض الربامج املوازية والدولية خالل العام الدرا�سي 2016/2015
التخ�ص�ص

�إجمايل الطلبة امللتحقني طلبة املوازي والدويل

ن�سبة طلبة املوازي والدويل
لإجمايل امللتحقني

الطب

8167

3991

%49

طب الأ�سنان

2558

1537

%60

ال�صيدلة

5463

2594

%48

الهند�سة

53345

11321

%21

املجموع

69533

19443

%28

من هنا� ،أكدت الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية على �ضرورة �إلغاء الربنامج
املوازي ،لكن مل تتم املبا�شرة بالتنفيذ بعد .وكانت الأجندة الوطنية قد �أو�صت ب�إلغاء هذا
الربنامج بو�صفه يهدد نوعية التعليم ,كما دعت «ر�ؤية الأردن � »2025إلى االلتزام بالقبول
اجلامعي على �أ�سا�س اجلدارة ب�شكل �أ�سا�س.
ومن خالل الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ونقا�شات جمل�س التعليم العايل،
مت اقرتاح ثالثة بدائل لإلغاء الربنامج املوازي:

 .1البديل الأول

اقرتحت الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ( )2025-2016تخفي�ض القبول
يف الربنامج املوازي تدريجي ًا بحيث ال تزيد ن�سبة القبول عن  %50خالل خم�س �سنوات،
و�صو ًال �إلى �إلغاء الربنامج عند نهاية مدة اخلطة� ،أي عام .2025

ووفق ًا للإ�سرتاتيجية ،ف�إن تقارير وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بينت �أن �إيرادات
ر�سوم الربنامج العادي يف اجلامعات الر�سمية خالل العام ( )2015/2014بلغت حوايل 179
مليون دينار ,بينما بلغت ر�سوم الربامج املوازية والدولية حوايل  188مليون دينار� ,أي ما
ن�سبته حوايل  %51من �إجمايل �إيرادات الر�سوم يف اجلامعات الر�سمية.
ور�أت الإ�سرتاتيجية �أن هذه الن�سبة «ت�ستحق االهتمام والدرا�سة واملعاجلة املالية التعوي�ضية
ال�سليمة يف حال اتخاذ قرار ب�إلغاء الربنامج» ،وهو ما دفع اللجنة الوطنية لتنمية املوارد
الب�شرية لإجراء درا�سات دقيقة حول الأو�ضاع املالية للجامعات و�أعداد الطلبة امللتحقني
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بالربامج املوازية والدولية والعادية و�إيرادات كل منها ،و�إجراء نقا�شات طويلة مع ماليني
و�أكادمييني خمت�صني حول البدائل املمكنة لتعوي�ض اجلامعات عن خ�سائرها يف حال �إلغاء
الربنامج (دون االختالف على �ضرورة �إلغائه) ،لتتو�صل �إلى �أن الآلية الأف�ضل والقابلة
للتطبيق ،هي �إلغاء الربنامج املوازي للطلبة الأردنيني تدريجي ًا خالل مدة � 8سنوات اعتبار ًا
من العام اجلامعي ( )2018/2017بهدف �إلغائه كلي ًا بحلول عام  ،2025وذلك بتخفي�ض
طلبة الربنامج املوازي مبعدل  5550طالب �سنوي ًا وعلى مدى ثمانية �سنوات مبجموع 44400
طالب ،وي�شكل هذا الرقم ما ن�سبته  %12.5من الطلبة الأردنيني يف الربنامج املوازي.
ّ
وتوقعت الإ�سرتاتيجية �أن يكون االنخفا�ض يف دخل اجلامعات حوايل  17مليون دينار يف
ال�سنة الأولى ،و�أنه �سيزداد مببلغ م�سا ٍو �سنوي ًا حتى ال�سنة الثامنة ،وهي ال�سنة التي �سيرتك
جميع الطلبة الأردنيني فيها الربنامج املوازي ,و�سيكون االنخفا�ض يف الدخل قد بلغ 136
مليون دينار وا�ستقر عند ذلك ،وهذا املبلغ يجب تعوي�ضه من ِقبل احلكومة كما هو مبني يف
اجلدول رقم (.)7
اجلدول رقم ()7
التناق�ص ال�سنوي يف �أعداد الطلبة والتعوي�ض املايل املتدرج للجامعات

االنخفا�ض يف
الدخل

الربنامج املوازي
العدد
عدد الطلبة
التخفي�ض
عدد الطلبة غري الإجمايل
الأردنيني
(ال
أردنيني
ل
ا
يف
ال�سنوي
للطلبة
(تخفي�ض بهدف
تخفي�ض)
الأعداد
الإلغاء)

0

0

44,000

11,000

226,000

الآن

17,005,200

5,550

38,850

11,000

220,450

ال�سنة الأولى

34,010,400

5,550

33,300

11,000

214,900

ال�سنة الثانية

51,015,600

5,550

27,750

11,000

209,350

ال�سنة الثالثة

68,020,800

5,550

22,200

11,000

203,800

ال�سنة الرابعة

85,026,000

5,550

16,650

11,000

198,250

ال�سنة اخلام�سة

102,031,200

5,550

11,100

11,000

192,700

ال�سنة ال�ساد�سة

119,036,400

5,550

5,550

11,000

187,150

ال�سنة ال�سابعة

136,041,600

5,550

0

11,000

181,600

ال�سنة الثامنة
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 .2البديل الثاين

هذا البديل الذي طرحته الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية �أي�ض ًا ،بعد
مناق�شات �شارك بها خمت�صون ،يتمثل يف �إلغاء الربنامج املوازي وتخفي�ض �أعداد الطلبة
للطاقة اال�ستيعابية وحتويل الربنامج العادي لربنامج جماين من دون ر�سوم جامعية جلميع
الأردنيني.
ويت�ضمن هذا االقرتاح تطبيق البديل الأول اخلا�ص بالربنامج املوازي ،بالإ�ضافة �إلى
تخفي�ض �أعداد الطلبة امللتحقني يف الربنامج العادي مبعدل  2400طالب ًا وطالبة �سنوي ًا على
مدى خم�س �سنوات ،و�إعفاء الطلبة الأردنيني من الر�سوم اجلامعية ,على �أن تع ّو�ض احلكومة
فارق الإيرادات وذلك بفر�ض �ضريبة تبد�أ بـ�ستة فل�سات على كل لرت بنزين م�سته َلك و�صو ًال
�إلى  62فل�س ًا يف ال�سنة الثامنة ،ت�ستقر بعدها عند هذا الرقم.
ور�أت اللجنة الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية يف هذا االقرتاح «�أمنية ي�صعب حتقيقها» نظر ًا
للظروف االقت�صادية التي متر بها احلكومة ويعاين منها املواطنون .لذا اعتمدت االقرتاح
الأول كمقرتح �أ�سا�سي قابل للتطبيق ،و�أدرجت املقرتح الثاين يف الإ�سرتاتيجية كخيار
�إ�سرتاتيجي ميكن تطبيقه عندما ت�سمح الظروف االقت�صادية بذلك .واجلدول رقم ()8
يو�ضح البديل الثاين.

26

تقرير حالة البالد :التعليم العايل

اجلدول رقم ()8
الن�سبة املئوية للزيادة املتو َّقعة يف �سعر ال�ساعات املعتمدة
اجلامعة

الربنامج العادي الربنامج املوازي الربناجمان مع ًا ن�سبة متو�سط �سعر
ال�ساعة للربناجمني
بالن�سبة �إلى
متو�سط �سعر
متو�سط �سعر
متو�سط �سعر
الربنامج العادي
ال�ساعة
ال�ساعة
ال�ساعة

1

اجلامعة الأردنية

25.644

68.836

47.240

%184.21

2

جامعة الريموك

28.435

59.274

43.855

%154.23

3

جامعة م�ؤتة

25.531

44.429

34.980

%137.01

4

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

27.897

65.641

46.769

%167.65

5

اجلامعة الها�شمية

28.423

57.404

42.913

%150.98

6

جامعة �آل البيت

19.083

37.778

28.431

%148.99

7

جامعة البلقاء
التطبيقية

33.573

52.600

43.086

%128.34

 8جامعة احل�سني بن طالل

24.095

34.238

29.167

%121.05

 9جامعة الطفيلة التقنية

20.808

35.962

28.385

%136.41

املتو�سط الإجمايل ل�سعر
ال�ساعة

25.943

50.685

38.314

%147.65

وحتى تاريخ �إعداد هذه املراجعة مل يتم تنفيذ � ٍّأي من البديلني �أعاله ،لكن خطة حتفيز
النمو االقت�صادي (� )2022-2018أو�صت بتخفي�ض �أعداد طلبة الربنامج املوازي بدء ًا من
العام اجلامعي ( ،)2021/2020ومبعدل  5550طالب �سنوي ًا وعلى مدى ثماين �سنوات،
مبجموع  44400طالب .و�صو ًال �إلى �إلغاء هذا الربنامج كلي ًا بحلول عام  ،2028وذلك .وهذا
ال يبدو �سوى ت�أجيل لتنفيذ البديل الأول الذي اقرتحته الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية
املوارد الب�شرية.

 .3البديل الثالث

ير النور بعد ,وهو يت�ضمن اقرتاحني؛
َ
تدار�س جمل�س التعليم العايل بدي ًال ثالث ًا ،ولكنه مل َ
الأول زيادة �سنوية على الر�سوم بن�سبة  %5ملدة � 10سنوات مع دعم حكومي ,والثاين زيادة
�سنوية على الر�سوم بن�سبة  %7ملدة �سبع �سنوات.
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ثالثاً :مواضيع مهمة اختُزلت يف اإلسرتاتيجيات أو مل يتم التطرق
لها مبارشة
يعد التدري�س من �أهم املو�ضوعات يف قطاع التعليم العايل ،لكن الإ�سرتاتيجيات اختزلته �أو
ّ
مل تتطرق �إليه مبا�شرة .فرغم �أن اجلامعات الأردنية جامعات تدري�سية يف املقام الأول -وال
�ضري يف ذلك � -اّإل �أن بناء الإ�سرتاتيجيات �أهمل «�أ�سباب تراجع التعلم والتعليم» التالية،
والتي حتتاج معاجلتها ملحور خا�ص يتطرق لأ�ساليب التعلم احلديثة:
 .1وجود عدد كبري جد ًا من الطلبة يف قاعة الدر�س ،بل �إن ن�سبة املدر�سني للطلبة و�صلت يف
بع�ض اجلامعات الر�سمية .50:1
 .2عدم وجود مت�سع من الوقت للإر�شاد �أو حتى للت�صحيح الدقيق لأوراق الطلبة.
يعد العامل الأ�سا�س يف الرتقية.
�	.3أنّ االهتمام بالتدري�س ثاني ًا بعد البحث العلمي الذي ّ
 .4حت ّول العملية التدري�سية �إلى عملية تلقني �سريع �أو وجبة �سريعة �سهلة اله�ضم تفتقر
للبحث واال�ستق�صاء والتفكري.
�	.5أن مرافق اجلامعات من خمتربات وقاعات تدري�س مل تعد تفي بالغر�ض ،يف ظل زيادة
�أعداد الطلبة.
َ
تعوي�ض النق�ص احلا�صل يف �أعداد الأ�ساتذة وامل�شرفني والفنيني
وقد �أدت حماوالت اجلامعات
للإ�شراف على الطلبة الذين يتزايد عددهم با�ستمرار� ،إلى فتح الباب �أمام كفاءات متدنية
وقت م�ضى ،الأمر الذي انعك�س �سلب ًا
كان دخول �أ�صحابها �إلى اجلامعات ّ
يعد من امل�ستحيالت يف ٍ
على امل�ستوى الأكادميي واملعريف للطالب.
لقد تبنى التدري�س احلديث مفهوم التعلُّم بد ًال من التعليم بحيث يكون الطالب حمور العملية
التدري�سية واملد ّر�س موجه ًا ومدير ًا حللقة �صغرية من الطلبة .ومن هنا �أ�صبح تدري�س
املجموعات ال�صغرية والتفكري النقدي والتدري�س القائم على ّ
حل امل�شكالت مفاهيم تت�سق مع
جاهزية الطالب ل�سوق العمل بعيد ًا عن التلقني .و�إنّ �إدخال التكنولوجيا والأ�ساليب احلديثة
ملح و�ضروري للتعلم املدمج� ،إال �أن الإ�سرتاتيجيات مل تع ّمق �أهمية تطوير
يف التدري�س � ٌ
أمر ّ
التعليم والتع ّلم �ضمن النقاط الواردة �سابق ًا.
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رابعاً :مواضيع تناولتها اإلسرتاتيجيات دون مالمسة الواقع
الفعيل لها
تعد مو�ضوعات «الطلبة» و«املد ِّر�س» و«البحث العلمي» من �أبرز املوا�ضيع التي مل ترا ِع
ّ
الإ�سرتاتيجيات واق َعها الفعلي.

�أ -الطالب

ال يختلف اثنان على �أن الطالب هو حمور العملية التعليمية ،لكن امل�ؤ�سف �أن هذا «املحور»
ي�شهد تراجع ًا كبري ًا ب�سبب عوامل عدة منها:
 .1تراجع م�ستوى التح�صيل العلمي للطالب قبل اجلامعة.
 .2تراجع رغبة الطالب بالدرا�سة وقلة اندفاعه نحوها مع ازدياد مغريات الع�صر.
 .3التغري الكبري يف �شخ�صية الطالب ،وتدين االن�ضباط ،والغياب عن املحا�ضرات ،مع
الإ�شارة �إلى �أن ازدياد «حجم ال�صف» جعل �ضبط احل�ضور والغياب من ِقبل املدر�س �أمر ًا
�صعب ًا للغاية.
 .4تبنّي الطالب �أ�سلوب ًا واحد ًا للدرا�سة ،هو قراءة امللخ�صات واملالحظات ال�سريعة �أو حتديد
�أرقام �صفحات معينة يف الكتب.
 .5اختالف النظرة لأهمية الدرا�سة وال�شهادة يف ظل البطالة وندرة فر�ص العمل مهما كان
نوع الدرا�سة.
ومن �أبرز التغريات التي �أثرت على هذه العوامل و�أدت �إلى تكري�سها:
 .1دخول �أعداد �ضخمة امتحان التوجيهي.
 .2ح�صول عدد كبري من الطلبة على معدالت مرتفعة يف التوجيهي.
 .3التحاق عدد كبري من الطلبة بالتعليم العايل مع ازدياد �أعداد اجلامعات احلكومية
واخلا�صة وتدين معدالت القبول.
 .4تنوع م�صادر التحاق الطلبة باجلامعات لت�شمل :الربنامج العادي ،الربنامج املوازي،
الربنامج الدويل ،التج�سري ،اال�ستثناءات املتعددة ك�أوائل املحافظات والأقل حظ ًا و�أبناء
املعلمني والعاملني يف اجلامعات و�أبناء و�أحفاد �أع�ضاء جمال�س الأمناء وجمل�س التعليم
العايل (�أُلغي هذا اال�ستثناء م�ؤخر ًا) ،مما جعل ال�سيطرة على م�ستوى املقبولني يف اجلامعة
�أمر ًا �شبه م�ستحيل.
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ب -املد ّر�س

يف مو�ضوع «املد ّر�س» ،ميكن �إيراد النقاط الآتية لتبيان واقع احلال ،وهو ما مل تالم�سه
الإ�سرتاتيجيات:
 .1مع اعتماد �أنظمة الرتقية يف اجلامعات على البحث العلمي ،مل يعد االهتمام باملحا�ضرة
كافي ًا ،حيث �أنه ال توجد مكاف�أة حقيقية للمحا�ضر اجليد .بل و�أ�صبح التدري�س �سطحي ًا
و«م�سلوق ًا».
 .2غالب ًا ما يكون تعيني املدر�سني يف اجلامعات بناء على منجزاتهم البحثية ،بينما ُته َمل
مهارات التدري�س (مع ا�ستثناء املدر�سني املبعوثني).
 .3غياب العدالة املالية واملعنوية يف التعامل مع �أع�ضاء الهيئات التدري�سية يف اجلامعات،
مما يحبط املدر�س ويجعله خارج دائرة احلما�سة والرغبة يف العمل.
 .4تدنيّ الكفاءة لكثري من املدر�سني الذين مت تعيينهم لتلبية الزيادة امل�ستمرة يف �أعداد
الطلبة ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ينعك�س �سلب ًا على م�ستوى التدري�س.

ت -البحث العلمي

يالحظ �ضعف مناف�سة اجلامعات الأردنية جلامعات عربية
تفح�ص اجلدول رقم (َ )9
عند ُّ
وغري عربية يف عدد الأبحاث العلمية املن�شورة يف حمرك البحث ( )Scopusحتى عام
 .2014بل �إن املقارنة مع جامعة «كيوتو« اليابانية مث ًالُ ،تظهر فرق ًا كبري ًا .و ُي�ستدَ ّل من ذلك
�أن �أنظمة الرتقية يف اجلامعات الأردنية و�صندوق دعم البحث العلمي مل حتقق املطلوب.
واجلدير بالذكر �أن الإ�سرتاتيجيات املتتابعة مل تدرك عند �إقرار خططها التنفيذية �أن
الأولويات الأردنية البحثية معروفة؛ وهي الطاقة التي ي�ستورد الأردن  %96من حاجته
يعد الأردن من �أفقر �أربع دول يف العامل يف جمال املياه.
منها ،واملاء حيث ّ
لقد �أُطلق يف عام  2009م�شروع لتحديد �أولويات البحث العلمي يف الأردن (،)2020-2011
لكن ما ت�ض ّمنه ذلك امل�شروع جاء عام ًا وال يخدم احلاجة الوطنية ب�شكل مبا�شر .وبينما �أنفق
ي�صب
�صندوق دعم البحث العلمي مبلغ  15مليون دينار عرب ال�سنوات املا�ضية ،كان الأجدى �أن ّ
تركيزه على م�شروع واحد مثل حتلية املياه �أو معاجلة املياه العادمة �أو �إنتاج غاز امليثان من
القمامة� ،أو �إنتاج غاز الإيثان كوقود لل�سيارات من ق�صب ال�سكّر� .إال �أن �صندوق دعم البحث
العلمي مل ينجح يف ذلك ،ومل ي�ؤثر يف زيادة �أعداد الأوراق العلمية املن�شورة ،بل �إن الن�شر مل
يكن �شرط ًا للدعم املايل.
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�إنّ على العلماء والباحثني الأردنيني �أن يوجهوا �أبحاثهم نحو ما يل ّبي حاجات الأردن
الأ�سا�سية ،وعدم البحث يف جماالت تهم الواليات املتحدة و�أوروبا مث ًال ،بل �إنّ عليهم �أن
م�صب العلم واملعرفة.
يكونوا جزء ًا من احلكومات حتى ي�ستقيم القرار ال�سيا�سي يف
ّ
�أما تعليمات الرتقية ،فهي يف �أف�ضل اجلامعات الأردنية ،ال تتطلب �أكرث من ثالثة �أبحاث
ر�صينة يف جمالت عاملية م�صنفة وحمكمة ،للرتقية من رتبة �أ�ستاذ م�ساعد �إلى رتبة �أ�ستاذ
م�شارك .بل �إن اجلامعات �سمحت باعتماد جمالت وحمركات بحث �ضعيفة جد ًا ،مما جعل
لبعد بحثي متميز من حيث العدد والنوعية .وغالب ًا يتوقف
من الرتقية �أمر ًا �سه ًال ،ال ي�شري ٍ
الإنتاج البحثي لع�ضو الهيئة التدري�سية بعد الرتقية لرتبة �أ�ستاذ.
�إنّ ال�س�ؤال الأكرث �أهمية هوَ :من يدير عجلة التكنولوجيا واالبتكار؟
هناك من يعتقد �أن اجلامعات هي املحرك الأ�سا�سي للبحث والتكنولوجيا ،لكن الأ�سا�س هو
وجود قرار �سيا�سي ومظلة حكومية حترك القطاع اخلا�ص ومن ثم اجلامعات التي مبقدورها
الإ�شارة للتكنولوجيا احلديثة وتقدمي العقول العاملة بالبحث العلمي.
لقد تدهور البحث العلمي يف الأردن حتى باتت �إنتاجية الباحث الأردين متوا�ضعة ،وات�سمت
الأبحاث بعدم ارتباطها باحلاجة الوطنية وب�أن الغر�ض منها هو الرتقية .حتى و�إن كانت
بع�ض الأبحاث جيدة ،ف َمن �سيقر�أها من احلكومة والقنوات التنفيذية؟! وللأ�سف �أن
الإ�سرتاتيجيات �أغفلت مناق�شة م�صري البحث التطبيقي والتنفيذي اجليد.
�إن جميع النقاط �سابقة الذكر مل ت�شكل م�شاريع وا�ضحة ودقيقة يف الإ�سرتاتيجيات ،مع
ً
جمتمعة متثل ع�صب تطور التعليم اليومي �أو تراجعه! ومل ُتقدم اخلطط الإ�سرتاتيجية
�أنها
م�شاريع تحُ ّ�صن الطلبة من الأفكار امل�شو�شة ،بل زودتهم ب�أفكار ومواعظ ال متا َر�س كنماذج
على �أر�ض الواقع.
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اجلدول رقم ()9
عدد الأبحاث العلمية املن�شورة يف حمرك البحث ( )Scopusجلامعات �أردنية وغري �أردنية
(حتى عام )2014

اجلامعة

جمموع الأبحاث
املن�شورة منذ
ت�أ�سي�س اجلامعة
�أو منذ عام
1976

(�أيهما �أحدث)

حمموع
الأبحاث
املن�شورة
(-2010
)2014

اجلامعة

جمموع الأبحاث
املن�شورة منذ
ت�أ�سي�س اجلامعة
�أو منذ عام 1976
(�أيهما �أحدث)

حمموع
الأبحاث
املن�شورة
(-2010
)2014

28882

16689

13798

4801

8985

3068

12140

4240
10340

الأردنية
العلوم والتكنولوجيا
الأردنية
الريموك

8074

3272

7146

2308

2928

965

الها�شمية

2430

1285

البلقاء

2225

1227

امللك �سعود
امللك فهد
للبرتول
الإمارات
الأمريكية/
بريوت
القاهرة

25863

م�ؤتة

1447

522

ال�سلطان قابو�س

7291

3183

�آل البيت

826

478

كيوتو-اليابان

157587

35528

خامساً :الجامعات الخاصة
يوجد يف الأردن  19جامعة خا�صة وجامعة بقانون خا�ص وجامعتان �إقليميتان .وبح�سب
بيانات هيئة االعتماد ،بلغ عدد الطلبة يف اجلامعات اخلا�صة  77073طالب ًا وطالبة يف
العام الدرا�سي ( 2018 /2017عدد طلبة البكالوريو�س  ،71756وعدد طلبة درا�سات العليا
 .)5317وقد �ساهمت اجلامعات اخلا�صة يف االقت�صاد الوطني ب�شكل كبري.
ين�صب على
عند البدء ب�إن�شاء اجلامعات اخلا�صة مطلع الت�سعينات ،كان الرتكيز بعا ّمة
ّ
الربح املايل على ح�ساب التفكري بجودة التدري�س ،وا�ستمر ذلك لأكرث من ع�شر �سنوات ،ثم
توجه ازداد و�ضوح ًا يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية لالهتمام بنوعية التدري�س وكفاءة
برز ّ
املدر�سني ،و�أ�صبح هناك نظام للإيفاد ،وعناية �أكرب بالبحث العلمي والن�شر يف جمالت عاملية،
وهذا ُيح�سب لوزارة التعليم العايل التي فر�ضت ذلك من خالل الت�شريعات ،و�أهمهما دمج
اجلامعات احلكومية واخلا�صة �ضمن قانون واحد (و�إن كان هذا الأمر ما يزال مو�ضع خالف)،
ً
مقارنة مع اجلامعات احلكومية.
وتطبيق معايري االعتماد على اجلامعات اخلا�صة ب�صرامة
وتعكف الوزارة على �إ�صدار نظام ينظم العالقة بني هيئة املالكني واجلامعة اخلا�صة .ومن
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�ش�أن هذا النظام �أن ي�ضع الأمور يف ن�صابها ،وحتديد ًا عالقة رئي�س اجلامعة برئي�س هيئة
املديرين و�أع�ضاء الهيئة.
ورغم التطور الهائل الذي �شهدته بع�ض اجلامعات اخلا�صة يف بنيتها التحتية � ،اّإل �أنّ اع�ضاء
الهيئة التدري�سية يواجهون حتديات عدة ،من �أهمها عدم اال�ستقرار الوظيفي ،وعدم توفر
فر�ص م�شابهة لزمالئهم يف اجلامعات احلكومية ،ومنها �إجازات التفرغ العلمي.
سادساً :العاملية :هل تتبنى الدولة مرشوع جامعة أردنية
عاملية؟
ا�شتملت «وثيقة الأردن  »2025على م�ؤ�شر �أداء رئي�س يت�ضمن �أن تتبو�أ �إحدى اجلامعات
الأردنية قائمة �أف�ضل  500جامعة عاملية يف عام  ،2017ومل تو�ضح الوثيقة عن � ّأي ت�صنيف
عاملي للجامعات تتحدث ،وهل يعني ظهو ٌر مفاجئ جلامعة �أردنية واحدة �ضمن قائمة �أف�ضل
َ
عاملية اجلامعات الأردنية وارتفاع تناف�سيتها؟
 500جامعة يف �أحد الت�صنيفات،
�إن الدخول يف العاملية ي�ستدعي معاجلة معايري التناف�سية ،والتي تتمحور حول جودة
حد �أعلى
التدري�س والبحث العلمي مبا يت�ضمنه ذلك من م�ؤ�شرات �أداء متعددة .فهل ُو�ضع ّ
لن�سبة الطلبة �إلى املدر�سني؟ وهل عوجلت ظاهرة ق ّلة الن�شر العلمي؟ وهل مت التوقف عن
فتح تخ�ص�صات متكررة �إلى حد الإ�شباع؟!
�إن «التعليم العايل» ي�ساعد الدول على بناء اقت�صاديات قادرة على املناف�سة عاملي ًا من خالل
تطوير قوة عاملة ماهرة ومنتجة ،ومن خالل خلق الأفكار والتكنولوجيا احلديثة وتطبيقها
ون�شرها .وعلى �سبيل املثال� ،أظهرت درا�سة عاملية حديثة عن براءات االخرتاع� ،أنّ اجلامعات
ومعاهد البحوث ،بد ًال من ال�شركات ،هي التي تدفع التقدم العلمي يف جمال التكنولوجيا
قطاعي ال�صناعة والتعليم العايل.
احليوية .يف حني يرى بع�ضهم �أنّ العالقة تكاملية بني
َ
ولبناء جمتمعات املعرفة ،جاء يف �أحدث تقرير للبنك الدويل حول م�ساهمة التعليم العايل
عال» عالية الأداء
يف التنمية االقت�صادية امل�ستدامة� ،أنه ال ّ
بد من خلق �أنظمة «تعليم ٍ
ت�شمل جمموعة وا�سعة من النماذج ،ولي�س امل�ؤ�س�سة اجلامعية البحثية فح�سب ،بل �أي�ض ًا
املعاهد الفنية ،مثل كليات الفنون واملعاهد التقنية ق�صرية املدة وكليات املجتمع واجلامعات
املفتوحة ،التي تنتج مع ًا جمموعة متنوعة من العمال املهرة واملوظفني يحتاجها �سوق العمل.
ولكل نوع من هذه امل�ؤ�س�سات 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�صاد
متطور ن�سبي ًا (مثل ت�شيلي) ،ف�إنّ عدم وجود قطاع التعليم الفني والتقني يق ّو�ض قدرة البالد

33

لتلبية الطلب على اليد العاملة املاهرة.
�إنّ م�صطلح «اجلامعة العاملية» �أ�صبح ملفت ًا لالنتباه واالهتمام ،لي�س ملجرد حت�سني نوعية
التعلم والتعليم والبحث يف التعليم العايل ،ولكن �أي�ض ًا ،وهو الأكرث �أهمية ،لتطوير القدرة
على املناف�سة يف ال�سوق العاملي خلريجي م�ؤ�س�سات التعليم العايل من خالل املعرفة املتطورة
وتطبيقها العملي ،وما يتبع ذلك من خلق التكنولوجيا املتقدمة ون�شرها .ومع رغبة الطلبة
يف الدرا�سة يف �أف�ضل م�ؤ�س�سات التعليم العايل املمكنة ،ب�صرف النظر عن ُبعد امل�سافات ،ومع
حر�ص احلكومات على تعظيم العوائد الناجتة عن اال�ستثمار يف اجلامعات وبلوغ اجلامعات
الوطنية مكانة عاملية� ،أ�صبحت العاملية م�صدر قلق متزايد الأهمية مل�ؤ�س�سات التعليم
العايل يف جميع �أنحاء دول العامل .فمث ًالُ ،يتو َّقع �أن يرتفع عدد الطلبة الأجانب الدار�سني
يف بريطانيا لـ� 600ألف طالب بعد خم�س �سنوات ،ولهذا الرقم مردود اقت�صادي كبري على
اجلامعات والدولة .فالعاملية وحدها قادرة �أن ترفع عدد الطلبة الوافدين للأردن �إلى 70
�ألف ًا بح�سب ر�ؤية وزارة التعليم العايل.
�أن ت�صبح ع�ضو ًا يف جمموعة اجلامعات العاملية النخبة؛ ف�إنّ ذلك ال يتحقق من خالل �إعالن
اجلامعة ذاتي ًا عن نف�سها؛ بل من خالل االعرتاف الدويل بها .وحتى وقت قريب� ،أ�صبح
تقليدي ًا �أن تكون جامعات مثل هارفارد وكولومبيا و�أك�سفورد وكامربيدج وطوكيو يف عداد
جمموعة ح�صرية من جامعات النخبة ،وهذا مقيا�س مبا�شر ودقيق لنتائج هذه اجلامعات
املتعلقة بتدريب اخلريجني ،وخمرجات البحوث العلمية ،ونقل التكنولوجيا .حتى �إنّ �أعلى
الرواتب يف �سوق العمل ذهبت خلريجي هذه اجلامعات؛ وميكن �أن ُيف�سر ذلك ب�سبب القيمة
احلقيقية لتعليمهم.
�أما املوا�صفات التي متلكها اجلامعات ذات امل�ستوى العاملي وال متلكها اجلامعات العادية ،فهي:
وجود عدد كبري من الطلبة واملدر�سني املوهوبني واخلريجني املرغوبني للغاية يف �سوق العمل،
ووفرة املوارد لتقدمي بيئة تعليمية غنية و�إجراء البحوث املتقدمة ،ووجود �إدارات جامعية
لديها ر�ؤية وا�ضحة و�إ�سرتاتيجية عملية ومرنة متكّن امل�ؤ�س�سات من اتخاذ القرارات و�إدارة
املوارد بعيد ًا عن البريوقراطية.
بد من توفر بعدَ ين لدرا�سة كيفية ت�أ�سي�س جامعات جديدة من الطراز العاملي :يتعلق
وال ّ
الأول بدور احلكومة والدولة يف توفري املوارد ال�ضرورية لهذه اجلامعات� ،أما البعد الثاين
فهو درا�سة و�إعداد اخلطوات التي يجب على كل جامعة اتخاذها لتحويل نف�سها �إلى جامعة
عاملية امل�ستوى .فمن غري املرجح �أن تن�ش�أ جامعة مب�ستوى عاملي ب�سرعة من دون بيئة مواتية
ودعم وطني ،خا�صة ب�سبب التكاليف الباهظة يف �إن�شاء مرافق البحوث املتقدمة وتعزيز
القدرات العلمية .وقد �أظهرت التجارب الدولية �أن هنالك ثالث �إ�سرتاتيجيات �أ�سا�سية ميكن
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اتباعها لإن�شاء جامعات عاملية امل�ستوى وهي:
�أو ًال :ميكن للحكومة النظر يف دعم عدد قليل من اجلامعات القائمة املميزة وطني ًا والتي
لديها القدرة على التفوق لتحقيق العاملية.
ثاني ًا :ميكن للحكومة �أن ُت�شجع عدد ًا من اجلامعات القائمة ،للدمج والتحول �إلى جامعة
جديدة لديها القدرة للو�صول للعاملية.
ثالث ًا :ميكن للحكومة �أن تن�شئ جامعة جديدة من ال�صفر ،تهيئ لها الأ�سباب الإدارية
والعلمية واملوارد الب�شرية والبنية التحتية لتحقيق هذا الغر�ض .وهذا �أمر وارد يف ظل
العمل على �إن�شاء �أكرث من جامعة وطنية.
على اجلامعات �أن تنظر للت�صنيف العاملي على �أنّه و�سيلة ولي�س غاية ،فحينما حتاول
ٌ
جامعة ما ت�سجيل عالمة مرتفعة يف معيار البحث العلمي واال�ست�شهاد به؛ ف�إنّها بذلك �سرتفع
عدد الأبحاث العلمية الر�صينة املن�شورة يف جمالت عاملية حمكمة وم�صنفة عاملي ًا؛ وهذا
�سينعك�س �إيجاب ًا على البنية البحثية الأردنية .وحينما يتم العمل على حت�سني ن�سبة الطلبة
للمدر�سني ،وت�سجيل عالمة مرتفعة يف معيار توظيف اخلريجني ،ف�إنّ هذا هو ال�سبيل الأكرث
قيا�س ًا جلودة التعليم العايل.
وميثل ا�ستقطاب الطلبة العرب والأجانب معيار ًا مهم ًا ي�ساعد على التبادل الثقايف واالجتماعي
بني الطلبة الأردنيني ونظرائهم العرب والأجانب ،مما قد يق ّلل فر�ص العنف اجلامعي ،بل
ويعزز اقت�صاديات اجلامعة واملجتمع املحلي .وبالعودة ل�سنوات خلت ،فلم تكن هناك جامعة
�أردنية واحدة م�صنفة عاملي ًا .ومنذ عام � 2010/2011أ�صبح هناك �أربع جامعات حكومية
َ
العاملية.
�أردنية م�صنفة عاملي ًا .وي�ؤ َمل يف امل�ستقبل القريب �أن تدخل �إحدى اجلامعات اخلا�صة
فلي�س املهم القول عن اجلامعات الأردنية �إنها تتفوق على جامعات املنطقة ،و�إمنا املهم �أن
يعرتف العامل بذلك وفق ًا ملعايريه.
سابعاً :خطة اإلطار العام إلصالح قطاع التعليم والتدريب املهني
والتقني
تقت�ضي مناق�شة واقع التعليم العايل يف الأردن ،التوقف عند خطة �إ�صالح وتطوير قطاع
التعليم والتدريب املهني والتقني ،لتقاطعها مع «التعليم العايل» ،ومل�شاركة وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي يف �إعدادها �إلى جانب وزار َتي الرتبية والتعليم والعمل.
لقد ت�ضمن الإطار العام للخطة التي �أقرتها احلكومة يف �شهر ني�سان � ،2017إ�صالح ًا ت�شريعي ًا
ونوعي ًا وكمي ًا ,وتالي ًا عر�ض لأهم البنود املرتبطة بالتعليم العايل:
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�أ .يف جمال الإ�صالح الك ّمي

 .1معاجلة الت�شوه يف هرم العمالة بزيادة ن�سب امللتحقني بربامج التعليم والتدريب املهني
والفني والتقني:
 %3 .1زيادة �سنوية بربامج التعليم والتدريب املهني والفني ،و�صو ًال �إلى  %44عام .2025
 %5 .2زيادة �سنوية بربامج التعليم التقني ،و�صو ًال �إلى  %45عام .2025
 .2تخفي�ض ن�سبة القبول يف التج�سري و�صو ًال �إلى .%5
�	.3إعداد خطة �إعالمية لتغيري النظرة ال�سلبية لدى املجتمع حول العمل املهني والفني.
�	.4إعداد وتنفيذ خطة توعوية للطالب حول �أهمية التعليم والتدريب املهني والفني
والتقني.
�	.5إيجاد نظام حوافز للمدربني واملتدربني ،وتعديل نظام اخلدمة املدنية بهذا اخل�صو�ص.
 .6زيادة القبول يف برامج التعليم التقني يف �إطار املكرمة امللكية لأبناء القوات امل�سلحة
واملعلمني.
 .7فتح املجال للقطاع اخلا�ص لإن�شاء كليات تقنية.

وقد مت فعلي ًا البدء بتنفيذ جميع البنود �أعاله.

ب .يف جمال الإ�صالح الت�شريعي

 .1تعديل قانون جمل�س الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.
 .2تعديل قانون م�ؤ�س�سة التدريب املهني.
 .3تعديل قانون تنظيم العمل املهني.
 .4تعديل قانون جامعة البلقاء التطبيقية ونظام الإ�شراف ليتواءم مع الو�ضع اجلديد.
 .5تعديل قانون الرتبية والتعليم.
�	.6إقرار نظام مركز �إعداد املدربني.
�	.7إقرار نظام مركز االعتماد و�ضبط اجلودة.
�	.8إقرار نظام حوافز املدربني واملتدربني.

36

تقرير حالة البالد :التعليم العايل

�	.9إقرار نظام �صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ،و�إدماجه مع �صندوق
التنمية والت�شغيل.
� .10إقرار نظام �إن�شاء مراكز التميز.

ت .يف جمال الإ�صالح النوعي

 .1التو�سع يف برامج متكني القطاع اخلا�ص لإدارة َمرافق التدريب املهني والفني والتقني.
 .2التو�سع يف مراكز التميز بالتعاون مع القطاع اخلا�ص.
 .3تقييم البنى التحتية واملوارد ملز ِّودي التعليم والتدريب املهني والفني والتقني.
�	.4إعادة هيكلة وت�أهيل الكليات اجلامعية املتو�سطة.
 .5تفعيل عملية تنظيم العمل املهني.
�	.6إن�شاء املعهد الوطني لتدريب املدربني (التدريب املهني والفني والتقني).
 .7تنفيذ درا�سات �سنوية لتحديد احتياجات ال�سوق بالتعاون مع القطاع اخلا�ص (العر�ض
والطلب).
 .8اعتماد الإطار الوطني للم�ؤهالت املهنية.

وما زال �إ�صالح قطاع التعليم التقني ي�سري ببطء .مع الإ�شارة �إلى �أن كثري ًا من البنود �سابقة
الذكر تقع �ضمن اخت�صا�ص وزارات �أخرى ،وال ميكن لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي
تنفيذها مبفردها.
ثامناً :أسباب القصور يف تنفيذ الخطط اإلسرتاتيجية
هناك ق�صور وا�ضح يف تنفيذ اخلطط الإ�سرتاتيجية التي تناولتها هذه املراجعة ،ميكن ر ّده
�إلى �أ�سباب عامة من �أبرزها:

 .1طريقة اختيار �شاغلي املنا�صب العليا ،وقدرات موظفي وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة

�إن االختيار الأمثل املبني على القدرات والوالء والنزاهة ،ي�شكل العمود الفقري للتخطيط
الإ�سرتاتيجي والتنفيذ ,وي�ؤدي هذا الأمر دور ًا �أ�سا�سي ًا يف تنفيذ �أو عدم تنفيذ الكثري من
م�شاريع اخلطط الإ�سرتاتيجية .و�إذا حدث وحظيت امل�ؤ�س�سة بقائد ممتاز ،ف�إن الإدارة
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امل�ساندة من موارد ب�شرية قد تكون قا�صرة عن تنفيذ ر�ؤيته.
وترك �أثر �إيجابي ،يت�ضاءل يف الإدارة الأردنية
وللأ�سف ،يبدو �أن مفهوم امل�س�ؤولية الوطنية ْ
�شيئ ًا ف�شيئ ًا.

 .2الرتدد يف معاجلة الق�ضايا الكبرية

هناك من �أ�صحاب القرار َمن ّ
يف�ضل عدم فتح امللفات املعقّدة لي�ضمن البقاء يف من�صبه �أو
ليتجنب فتح النار عليه ،خا�صة و�أن تغيري املنا�صب العليا ميثل ظاهرة يف الأردن ،كما �إن عدم
ك�سمة دائمة عند التفكري باتخاذ
مكوث الوزراء طوي ًال يف منا�صبهم ي�ساعد يف ظهور الرتدد
ٍ
قرارات �صعبة.

 .3و�صول اخلطة �إلى مرحلة معقّدة

كلما زادت التعقيدات يف اخلطة املو�ضوعة ،زاد احتمال الف�شل ,لذلك كان يجب اتباع نهج
ب�سيط ومبا�شر �أثناء عملية التخطيط ,بالإ�ضافة �إلى التزام القيادة العليا يف امل�ؤ�س�سة
مبا يجب �إجنازه وبكيفية حتقيق الأهداف املحددة .وي�شار �إلى �أن بع�ض الأهداف مل تكن
وا�ضحة ،ومل يرافقها �آليات عمل حمددة قابلة للتنفيذ واملتابعة.

 .4عدم حما�سبة الأ�شخا�ص �أو اجلهات

ي�سجل يف تاريخ التعليم العايل حما�سبة املعنيني عند عدم تنفيذ الإ�سرتاتيجيات املتتابعة
مل َّ
�أو حما�سبتهم ملخالفتهم التعليمات والأنظمة .وقد �شهد عام  ،2017وللمرة الأولى ،تطبيق
نهج ملحا�سبة ر�ؤ�ساء اجلامعات كانت نتيجته �إعفاء ثالثة منهم من منا�صبهم.

 .5عدم اختيار الوقت املنا�سب للتخطيط والتنفيذ

يجب على الوزير بو�صفه قائد ًا� ،أن ي�ضع بنف�سه قواعد اللعبة ،فالأمر ملقى على عاتقه
لتنظيم عملية التخطيط ،التي من خاللها يحقق هو وفريقه �أهداف اخلطة .ومن امل�شاكل
�أن زمن التنفيذ يتم حتديده ارتباط ًا بكل حمور �أو هدف على حدة ،دون � ّأي اعتبار لت�سل�سل
التنفيذ على م�ستوى اخلطة ّ
ككل.

38

تقرير حالة البالد :التعليم العايل

ِّ
املخطط
 .6عدم وجود ر�ؤية حقيقية ي�ؤمن بها

حدث ما .و�أف�ضل
غالب ًا ما تكون اخلطط ا�ستجابة لطلبات جهات عليا� ،أو ردة فعل على
ٍ
مثال على ذلك «العنف اجلامعي» ,فكلما حدثت م�شكلة تنادت كل الأطراف لو�ضع خطة
�إ�سرتاتيجية ،وبعد �أن تهد�أ الأحوال تبقى الإ�سرتاتيجية على الرف.

 .7عدم �إ�شراك كل الأطراف املعنية يف �صياغة الأهداف

�إنّ الهدف من التغيري �أو �إقرار الإ�سرتاتيجية اجلديدة ،ال يكون وا�ضح ًا للجهات املنفّذة
للخطة يف كثري من الأحيان� ,إذ يبدو �أن اجلامعات مبجال�سها وكلياتها لي�ست �شريك ًا حقيقي ًا يف
�صياغة الإ�سرتاتيجيات ،ولهذا ال تدرك اجلامعات ملاذا ُيطلب منها تنفيذ خطط خالف ًا لتلك
التي تعودت عليها ،لأنه مل يتم نقا�ش �إداراتها �أو �إقناعهم بذلك.
ويجب املبادرة على تغيري �سلوك الأكادمييني والإداريني املنفذين ،ك�إ�شراكهم يف عمليات
التخطيط ،و�إقامة برامج وور�ش عمل وندوات لتعريفهم بها ،ورمبا عن طريق ا�ستحداث
�إدارة حقيقية خم�ص�صة ل�ش�ؤون التغيري.
وتقوم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بت�شكيل فرق عمل من الأكادمييني ليكونوا
خمططني ٍّ
كل بح�سب اخت�صا�صه وخربته ,فمتى �شاركت اجلامعات يف �صياغة �أهداف اخلطة
ومراميها ،زادت الثقة بها و�أ�صبحت جزء ًا من العمل ،وبالتايل �أمكن تنفيذها وااللتزام
بتوجيهاتها.
وهنا ،ينبغي التمييز بني التنفيذ و�سوء التنفيذ .ف�سوء التنفيذ و�ضعفُ ه ناجمان من عدم
معرفة العاملني وخ�صو�ص ًا �أ�سفل الهرم الإداري مباهية الإ�سرتاتيجية و�أهدافها ،وكذلك من
غياب روح االلتزام بالتنفيذ ،لعدم وجود امل�ساءلة واملتابعة .وقد تظهر �أ�سباب �أخرى كغياب
الثقة بني العاملني ومديريهم ،وقلة احلوافز املالية واملعنوية ،وعدم تطبيق مبادئ اجلدارة
والكفاءة عند التعيني والرتفيع ،وعدم توفر بيئة العمل املنا�سبة.
يعد من املعوقات الرئي�سة لتنفيذ الإ�سرتاتيجيات ،وهو االن�شغال
وهناك �سبب جوهري ّ
بالأعمال اليومية الت�شغيلية التقليدية التي ال تتوقف ،فتلك من �صميم عمل اجلامعات،
وت�ؤثر على طلبتها والعاملني فيها ،مما يجعل من ال�صعوبة مبكان �إجناز �شيء خمتلف وجديد.
�إن التوقف عن هذه الأعمال غري ممكن واقعي ًا ،فهذا يهدد عمل اجلامعة ،ولكن على العاملني �أن
يدركوا �أن تنفيذ اخلطط والإ�سرتاتيجيات �أمر ال يقل �أهمية عن الأمور اليومية الت�شغيلية,
خطوات
و�أن عدم املبادرة يف التنفيذ �سيوقف تطور اجلامعة يف امل�ستقبل املنظور �أو ي�ؤخرها
ٍ
عن مواكبة اجلامعات املتطورة التي تن�شد الريادة والتميز .لذا يجب تر�سيخ �أ�سلوب املواءمة
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بني العمل الت�شغيلي اليومي والعمل الإ�سرتاتيجي الذي ي�ؤتي ثماره على املدى الطويل مبا
يحقق ر�ؤية اجلامعة.
�إن جمل�س التعليم العايل هو الذي يدير قطاع التعليم العايل� ،أما وزارة التعليم العايل والبحث
ت�صب ب�شكل غري مبا�شر يف تطوير قطاع التعليم العايل .ويبدو
العلمي فتقوم ب�أدوار خمتلفة
ّ
�أن الإ�سرتاتيجيات املتعلقة بالقطاع يتم �إعدادها من ِق َبل �أع�ضاء جمل�س التعليم العايل,
وعندما يغادر الع�ضو املعني (املُخطط) موقعه يف املجل�س ،تنتفي لديه �صفة املتابعة .وحتى
لو بقي ع�ضو ًا يف املجل�س ،ف�إن عالقته بالوزارة تقت�صر على الزيارات ,ولفرتات ق�صرية ،وال
تكون لديه الأدوات �أو الدعم اللوج�ستي �أو ال�سلطة للتنفيذ واملتابعة ،خا�صة و�أن ر�ؤية قطاع
التعليم العايل تتغري بتغري الوزير .والأمثلة على ذلك كثرية.
لذا يجب �أن تتوفر يف الوزير والأمني العام ومدير وحدة التخطيط الإ�سرتاتيجي وبقية
العاملني يف الوزارة ،املعرفة والقدرة على التخطيط والإبداع ،و�أن يكونوا جزء ًا ال يتجز�أ
من التخطيط الإ�سرتاتيجي للقطاع وتنفيذه .ولأن العاملني يف الوزارة ي�ستمرون يف مواقعهم
ً
متابعة لتطور تنفيذ اخلطط الإ�سرتاتيجية.
طوي ًال ،ف�إنهم ُحكْم ًا الأكرث
التوصيات

�أ .يف بناء الإ�سرتاتيجيات

�	.1إ�شراك كل املعنيني وعلى امل�ستويات املختلفة ،عند �إعداد اخلطط الإ�سرتاتيجية.
� .2ضمان معرفة �أع�ضاء «جلنة التوجيه والقيادة» بعمق للتخطيط الإ�سرتاتيجي ،ويكون
�إ�شراك ه�ؤالء الأع�ضاء اعتماد ًا على املعرفة العلمية امل�سبقة ببناء الإ�سرتاتيجيات
وم�ؤ�شرات الأداء.
�	.3إقرار تقارير ربع �سنوية �أو ن�صف �سنوية ملا �أُجنز ،وهو الأمر الذي مل يتوفر للإ�سرتاتيجيتني
الوطنيتني للتعليم العايل والبحث العلمي ( ،2012-2007و ،)2018-2014لكنه تو ّفر
للإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ( ،)2025-2016لأن هناك متابعة
ملكية مبا�شرة لهذه اخلطة وما �أُجنز منها.
�	.4إجراء درا�سات علمية لقيا�س �أثر تنفيذ امل�شروع .فما زال املهتمون يف التعليم العايل،
يحكمون على القرار ولي�س على �أثره.
 .5توفري بيئة م�ستدامة للتنفيذ ،وهذا يبد�أ باختيار التوقيت ال�صحيح للتخطيط والتنفيذ،
لتحمل امل�س�ؤلية.
واختيار الأع�ضاء املنا�سبني ،مع تفعيل التحفيز وامل�ساءلة تعزيز ًا
ُّ
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 .6بناء قيادات متمكِّنة ومد َّربة يف وزارة التعليم العايل ،وحو�سبة جميع �أعمالها ل�ضمان
ا�ستمرارية متابعة تنفيذ اخلطط الإ�سرتاتيجية.
 .7بناء خطط معيارية مرافقة تعتمد �أف�ضل املمار�سات.

ب .يف حماور الإ�سرتاتيجية

 -حمور احلاكمية والإدارة

�إن �إ�صالح التعليم العايل وتطويره ال ي�أتي �إال من خالل �إ�صالح منظومة الإدارة يف هذا القطاع
لتعتمد على التناف�س احلقيقي و َت�ساوي الفر�ص و�إفراز الأف�ضل للإدارة.
ويبدو �أن اجلامعات الر�سمية تعاين من م�شاكل مزمنة ومت�شابهة ،ورغم تطور هذه اجلامعات
اجلانب الوحيد الذي يتم التعامل معه ارجتالي ًا ولي�س
يف بع�ض اجلوانب� ،إال �أن الإدارة تبدو
َ
بو�صفه علم ًا .لذلك يكون معيار النجاح الأكادميي (�أو املح�سوبية حتت �شعار «�أنت مبن تعرف
ال مبا تعرف») هو ال�سبب الرئي�س يف �أحيان كثرية ،يف تبوء �أحدهم رئا�سة ق�سم �أو عمادة
كلية ،ب�صرف النظر عن معرفته �أو مهاراته الإدارية.
و�إذا كان الطموح �أن تكون الإدارة يف الأردن م�ؤ�س�سية� ،إال �أن واقع احلال يك�شف �أنها مبنية
على الفرد الذي يدير امل�ؤ�س�سة ب�شكل رئي�س ،وعلى املوظف ب�شكل جزئي.
�إنّ ال�سبب الرئي�س ل�ضعف الإدارة هو عدم و�ضع ال�شخ�ص الأف�ضل يف املكان املنا�سب ،فاجليدون
ُكرث� ،أما املبدعون فق ّلة� .إن الإداري يتولى من�صبه �أحيان ًا بو�صفه حمظوظ ًا عرب م�سريته
«راق» يف �سلك التعليم
ولي�س لأنه كف�ؤ �أو ي�ستحق الرعاية ،فهو الذي مي َّهد له م�ستقبل درا�سي ٍ
اجلامعي ،وهو الذي «ي�ستويل» على هذا املن�صب بالو�ساطة �أو عالقات القربى ،بينما ي�ستثنى
�أولئك الذين يكونون �أكرث ا�ستحقاق ًا وكفاءة منه .وهذا ال�شخ�ص لي�س مبقدوره �أن يبتكر
�شيئ ًا ،فالذي ميكنه االبتكار ُطرد من مكانه احلقيقي و ُو�ضع مكانه َمن ال ي�ستحق .وهذا يعني
املكت�سب املبني على ت�ساوي احلقوق والفر�ص ،وح�ضور االنتماء املبني على
غياب االنتماء
َ
الأ�صول واملنابت والذي ال يع َّول عليه .الأمر الذي يجعل املوظف املنتمي يتقاع�س عن العمل،
�أو يدفع زمالءه للتقاع�س� ،أو يطلب النقل ملكان �آخر� ،أو رمبا ي�ستقيل ،وهو ما ينعك�س �سلب ًا
على ا�ستقرار امل�ؤ�س�سة وا�ستمرارية العمل وتقدمه.
ويف هذا ال�سياق يو�صى مبا يلي:
 .1الإ�سراع يف �إ�صدار نظام تعيني ر�ؤ�ساء اجلامعات ،بحيث يت�ضمن تنوع وتعدد امل�شاركني يف
اختيار الرئي�س من خالل م�شاركة متوازنة ملجل�س الأمناء و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية (من
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مرحلة وزنٌ ي�شكل جزء ًا من القرار،
خالل االنتخاب) وجمل�س التعليم العايل .ويكون لكل
ٍ
ال كل القرار.
�	.2أن يحظى تعيني ّ
كل من نواب الرئي�س والعمداء ور�ؤ�ساء الأق�سام باالهتمام نف�سه ،و�أن
تكون هناك معايري عامة ُي َ
لتزم بها عند االختيار.
�	.3أن تت�صف القيادات الأكادميية بال�شمولية :قائد حمنَّك ذو �شخ�صية جاذبة وم�ؤثرة يف
ا�ستثنائي.
الآخرين ،و�إداري مبدع يتمتع بالنزاهة ،وباحث مميز ،ومد ّر�س وممار�س
ّ
 .4الإ�سراع يف �إ�صدار نظام «م�ساءلة القيادات الأكادميية» ،وتطوير �آلية تقييم ر�ؤ�ساء
اجلامعات ،و�إعادة تفعيل التقييم الإلكرتوين من ِقبل املدر�سني واملوظفني.
 حمور العملية التدري�سية والبحثية .1الإ�سراع يف �إ�صدار نظام «ممار�سة العمل اجلامعي» ،والذي ي�ضمن جودة املدر�سني عند
التعيني وبعده.
 .2و�ضع خطة تطوير م�ستمرة لقدرات �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والقائمني على مراكز
تطوير �أع�ضاء الهيئة التدري�سية.
�	.3إدخال املفاهيم احلديثة يف التدري�س ،و�إيفاد �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والفنيني للتدرب
عليها ،و�إدخال التكنولوجيا املتطورة للمختربات.
 .4و�ضع وتنفيذ برنامج التدقيق الداخلي ،والذي ي�ضمن جودة اخلطط الدرا�سية والعملية
التدري�سية والبحثية وم�ستوى املدر�سني ون�شاطاتهم.
 .5تعديل وتطوير تعليمات الرتقية ،بحيث ت�شرتط الرتقية من مرحلة لأخرى عدد ًا �أوفر
من ال�سنوات والأبحاث املن�شورة يف جمالت حمكمة وم�صنفة عاملي ًا.
 حمور البيئة اجلامعية وخدمة املجتمع .1و�ضع خطة وا�ضحة تنقل اجلامعة من مربع «خدمة املجتمع» �إلى االنخراط يف املجتمع.
 .2و�ضع «عمادات �ش�ؤون الطلبة» على خريطة تطوير البيئة اجلامعية ،لإنهاء النهج املعمول
به والذي ي�ؤدي �إلى اختيار غري مو َّفق لعمداء �ش�ؤون الطلبة ،ووجود كوادر �ضعيفة ال
متلك �أفق ًا �أرحب للحرية والتطوير.
 .3العمل على حت�صني الطلبة بد ًال من ّ
بث �أفكار محُ ِّ�صنة دون تطبيق.
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 .4تطوير مراكز اخلدمات الطالبية لتكون اجلامعة جاذبة حتى يف فرتات ال ُعطل.
 .5تطوير املكتبات لتكون «مق�صد ًا» للطلبة ومكان ًا ُتعقد فيه الندوات واملحا�ضرات يف املجاالت
املختلفة.
 .6تعزيز مفهوم عملي لالنفتاح على الآخر واحلوار معه ،وربط الطالب ب�سوق العمل منذ
الدرا�سة.
 .7تعزيز مفهوم «اجلامعة للجميع» من خالل �شفافية القرارات وعدالتها.
 حمور التمويل .1قيام كل جامعة بو�ضع خطة متويل ت�صل بها لالكتفاء من خالل �ضبط النفقات ،وتطبيق
فكرة اجلامعة املنتجة ،واال�ستثمار� ...إلخ.
�	.2إعادة درا�سة ملف «امل�شاريع اخلارجية» التي مل ت�ؤثر فعلي ًا على واقع اجلامعات وم�ستواها،
وتقنني املكاف�آت التي تمُ َنح لأع�ضاء الهيئة التدري�سية عند ال�سفر ،والذي يكون �أحيان ًا
على ح�ساب الطالب واملحا�ضرة.
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