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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 تقديـــم
 

ليشـمل قضـااي  تنميـة  1995سعى املركـز الـوطين لتنميـة املـوارد البشـرية، ومنـذ توسـيع نطـاق عملـه يف عـام 
املـــوارد البشـــرية املختلفـــة، إث إعـــداد و يقـــة  ـــدد ايلـــة املفـــاهيم والقضـــااي واألهـــدا  والسياســـات املتعلقـــة 

مية املوارد البشرية.  وتكمن أمهية مثل هذا اجلهد يف أنه أول جهـد مـنظم ذخـذ ابلعناصر املؤلفة ملنظومة تن
بعــني اتعتبــار القطاعــات الرئيســية والفرعيــة املتضــمنة يف مفهــوم تنميــة املــوارد البشــرية، يف إطــار مــنظم  ي 

تنســيق يف طــابع يلــويل يــربط جــانو العــرض والطلــب معــات، وفــق زــو   للتنميــة يركــز علــى أمهيــة التنــاغم وال
 السياسات واآلليات، ومبا يساهم مسامهة فعالة يف تنمية املوارد البشرية واستثمارها.

 
ومما يكسب هذه الو يقة أمهية ومصداقية، أهنـا اسـتفادت مـن دراسـة تقييميـة مستفيضـة قامـم يـا اجلمعيـة 

جلنـة متخصصـة تضـم القطاعـات  العلمية امللكية ابلتعاون مع املركز الوطين لتنمية املوارد البشرية، وإبشـرا 
 املختلفة املعنية، حول واقع تنمية املوارد البشرية يف األردن.

 
كما اكتسبم هذه الو يقـة أمهيـة خاصـة، إ  كانـم و يقـة العمـل الوحيـدة للسـبوع العلمـي السـاد  الـذي 

للعلــوم  عقــد  ــم رعايــة صــاحب الســمو امللكــي األمــري اظســن بــن طــال املعظــم، رئــيس ا لــس األعلــى
.  وقــــد شــــارش يف مناقشــــة هــــذه الو يقــــة علــــى مــــدار فـــــ ة 5/9/1998-1والتكنولوجيــــا، خــــال الفــــ ة 
شخصــات لثلــون جهــات متلفــة مــن القطــاعني العــام واخلــا .  وقــد كــان  150األســبوع العلمــي أكثــر مــن 

 من نتا  هذه املناقشات أن أُدخلم تعديات كثرية على حماور الو يقة ومضامينها.
 
أخــريات، فقــد حظيــم و يقــة ياســ اتياية تنميــة املــوارد البشــريةي مبوافقــة جملــس الــوزرا  املــوقر يف جلســته الــ  و 

.  وت يعـين  لـأب  ي حـال مـن األحـوال أهنـا غايـة ،ـد  ا ـا، وإزـا  ـب 21/11/1998عقدت بتـاري  
يــة، ،يــث يــتم إعــداد بــرام  أن تكــون بدايــة لعمليــة نطــيط منظمــة تســتهد  تنميــة املــوارد البشــرية األردن

 وخطط العمل التنفيذية املوجهة ملعاجلة القضااي األساسية يف القطاعات املختلفة.
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تعــرض الو يقــة أوتت ملفهـــوم تنميــة املــوارد البشـــرية، معتمــدة زو جـــات مــدد عناصــر هـــذه املنظومــة،   تتنـــاول 

ل املهين والقطاع األهلـي والتعلـيم العـام واملهـين تسعة عناصر تتعلق ابلتخطيط ونظم املعلومات وتنظيم العم
والتعلــيم العــايل والتعلــيم غــري النظــامي والتمويــل والبعــد اإلقليمــي يف تنميــة املــوارد البشــرية.  وقــد اعتمــدت 
الو يقـــة زطـــات واحـــدات يف مناقشـــة هـــذه العناصـــر، مـــن حيـــث إبـــراز أهـــم القضـــااي  ات العاقـــة بكـــل عنصـــر 

 لتطوير والسياسات املطلوبة لتحقيق هذه األهدا . واألهدا  املرسومة ل
 

إننا إ  نضع هذه الو يقة بني أيدي املهتمني من رامسي سياسات ومططني وأكـادليني وابحثـني، لنلمـل أن 
جتـــد ســـبيلها إث  قيـــق أهـــدافها، راجـــني يف الوقـــم نفســـه تزويـــدان ابتق احـــات حـــول حماورهـــا ومضـــموهنا 

 ا. واخلطط الازمة لتنفيذه
 

وأخريات فإن هـذه الو يقـة، مـا كانـم لـ و النـور، لـوت الـدعم املوصـول مـن مسـو رئـيس ا لـس األعلـى للعلـوم 
والتكنولوجيا، واجلهود الكبرية ال  بذهلا أعضا  اللانة التوجيهية واملشاركني يف األسبوع العلمـي السـاد .  

 فلاميع هؤت  خالص الشكر والتقدير.
 

 رئيـس املركـز 
 

 . منذر املصري د
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 اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية

 تنمية املوارد البشرية: املفهوم والنطاق
 

تشكل يتنمية املوارد البشريةي جز ا من منظومة متكاملة تشـمل  ـاجم جمموعـات مـن العناصـر الـ  تـ ابط 
يف ا تمـع.  وهـذه ا موعـات  وتتفاعل يف إطار املعايري والقيم اتجتماعية واتقتصادية والسياسية والثقافية

 الثاجم هي:
 عناصر العرض من القوو العاملة، وتشمل املصادر اآلتية: .1

نــوات  رمرجــاتن النظــام التعليمــي النظــامي مبراحلــه ومســتوايته وأنواعــه املختلفــة، ويشــمل  . أ
  لأب التعليم األساسي والتعليم الثانوي والتعليم العايل.

 نوات  التعليم غري النظامي. . ب
نـــوات  التعلـــيم والتـــدريب املهـــين والتقـــين، النظـــامي وغـــري النظـــامي، ويشـــمل  لـــأب التعلـــيم  . ج

ـــيم الثـــانوي التطبيقـــي والتعلـــيم التقـــين يف كليـــات ا تمـــع واملعاهـــد  ـــانوي الشـــامل والتعل الث
 املتوسطة، ابإلضافة إث برام  التدريب املهين غري النظامية املختلفة.

ا  اخلدمـة ألغـراض رفـع الكفـا ة و سـني األدا ، أو اتنتقـال نوات  بـرام  التـدريب يف أ نـ . د
 من عمل إث عمل أو اترتقا  الوظيفي أو غري  لأب.

 هـ.   املتسربون من املراحل الدراسية املختلفة. 
 العمالة الوافدة. . و
 العمالة العائدة. . ز

 عناصر الطلب على القوو العاملة، وتشمل ا اتت اآلتية: .2
لعمــل ايليــة يف ضــو  طبيعــة وتطــور األوضــاع اتقتصــادية واتجتماعيــة جمــاتت وأســواق ا . أ

 الوطنية.
جمــاتت وأســواق العمــل العربيــة يف ضــو  تطــور العاقــات اتقتصــادية والسياســية العربيــة،  . ب

 وخصائص العمالة ومسات اتقتصاد يف األقطار العربية.
والــــنظم اتقتصـــــادية جمــــاتت وأســــواق العمــــل األجنبيــــة يف ضـــــو  العاقــــات والتكــــتات  . ج

 اإلقليمية والعاملية.
 متطلبات اإلحال بسبب التقاعد والوفاة. . د
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 كما تشمل املتطلبات والعناصر اآلتية يف كل واحد من ا اتت واألسواق املذكورة: 
 متطلبات القطاعات التنموية املختلفة الصناعية والزراعية واخلدمية. . أ

ة الــ  تشــمل اتختصاصــيني والتقنيــني والعمــال متطلبــات مســتوايت العمــل املهــين املختلفــ . ب
 املاهرين.

 خصائص العمالة والبطالة. . ج
 قنوات اترتباط بني جوانب العرض والطلب املتعلقة ابلقوو العاملة، وتشمل: .3

 التشريعات. . أ
 تنظيم العمل املهين فيما يتعلق ابلتصنيف والتوصيف ومستوايت العمل املهين. . ب
 اانت املتعلقة جبوانب العرض والطلب.نظم املعلومات وقواعد البي . ج
 الدراسات والبحوجم ال  تتناول جانو العرض والطلب املتعلقة ابلقوو العاملة. . د

 هـ.   الروابط والقنوات املؤسسية كا الس واللاان والوحدات اإلدارية واهليئات 
 واملؤسسات  ات العاقة جبانو العرض والطلب.

 عية واإلعام ال  تستهد  فئات العرض من القوو خدمات التوجيه واإلرشاد والتو  . و
 العاملة مع األخذ ابتعتبار خصائص الطلب على القوو العاملة. 

خـــدمات التشـــليل والتوظيـــف الـــ  تســـتهد  نـــوات  مصـــادر العـــرض مـــن القـــوو العاملـــة  . ز
 وتوجيهها لفر  العمل املتوافرة.

 انو العرض والطلب.نشاطات أخرو متلفة كاملؤمترات والندوات املتعلقة جب . ح
 

ن املنظومــة املتكاملــة لتنميــة واســتثمار املــوارد البشــرية الــ  تشــمل جــانو العــرض والطلــب 1ويبــني الشــكل ر
مــن القــوو البشــرية والــروابط بينهمــا، حيــث تضــم ن مفهــوم تنميــة املــوارد البشــرية جانــب العــرض مــن القــوو 

طلـــب علـــى القـــوو البشـــرية، كمـــا تضـــمن مفهـــوم البشـــرية والـــروابط الـــ  تـــربط هـــذا اجلانـــب مـــع جانـــب ال
 استثمار املوارد البشرية جانب الطلب على القوو البشرية والروابط املشار إليها.
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 التخطيط لتنمية املوارد البشرية
 

تتعدد اجلهات واملؤسسات الرمسية وغري الرمسيـة الـ  تعـجل ابجلوانـب التنفيذيـة لتنميـة املـوارد البشـرية، مـع مـا 
ق  لــأب مــن مهــام وأبعــاد نطيطيــة جزئيــة.  ومــن أهــم هــذه اجلهــات واملؤسســات وزارة ال بيــة والتعلــيم يرافــ

ووزارة التعليم العايل واجلامعـات ومؤسسـة التـدريب املهـين والقـوات املسـلحة وقطـاع التعلـيم اخلـا  وا لـس 
والقطـاع األهلـي التطـوعي  األعلى للعلـوم والتكنولوجيـا ومؤسسـات اتسـتخدام واإلنتـا  يف القطـاع اخلـا 

 ووزارات أخرو كالصحة واألوقا  وغريها.
 

وتشمل مهام هذه اجلهات واملؤسسات أنواعا ومسـتوايت متلفـة مـن التعلـيم العـام واملهـين والتقـين والعـايل،  
كمـا تشـمل عناصــر متلفـة مــن الـروابط والقنـوات بــني جوانـب العــرض والطلـب مـن القــوو العاملـة، وتبــدو 

 ائمة لتحسني مستوو التنسيق والتكامل بني أعمال اجلهات واملؤسسات املعنية.اظاجة ق
 

وبشــكل عــام، يتســم واقــع املــوارد البشــرية يف األردن ابظاجــة إث تطــوير البعــد التخطيطــي جبوانبــه املختلفــة 
تنمويـة، على املستوو الوطين، و لأب ابإلضافة إث الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط عن طريق اخلطط ال

مـــع األخـــذ ابتعتبـــار أن التخطـــيط لتنميـــة املـــوارد البشـــرية علـــى املســـتوو الـــوطين عنصـــر هـــام مـــن عناصـــر 
السياسات ال  تضـمن النظـرة املتكاملـة لقضـااي تنميـة املـوارد البشـرية وتـوفر مقومـات التنسـيق بـني اجلهـات 

عات  ات العاقـــة تفتقـــر إث النظــــرة املعنيـــة ابلتنفيـــذ.  ومـــن انحيــــة أخـــرو، يتســـم هـــذا الواقــــع  ن التشـــري
الشــمولية ملفهــوم ومتطلبــات تنميــة املــوارد البشــرية لــدو معاجلتهــا للعناصــر واملكــوانت املختلفــة، ســوا  مــا 
يتعلـــق منهـــا بعناصـــر العـــرض مـــن القـــوو العاملـــة أو ابلـــروابط والقنـــوات بـــني جوانـــب العـــرض والطلـــب مـــن 

 دراسات واأل،اجم ال  تتم يف هذا ا ال.القوو العاملة.  وينطبق  لأب على طبيعة ال
 

من انحية أخرو، فإن التطور الذي  قق يف وضع املرأة يف جمـاتت تنميـة املـوارد البشـرية بشـكل عـام، ويف 
جمـــاتت التعلـــيم  نواعـــه ومســـتوايته املختلفـــة بشـــكل خـــا ، ،يـــث أصـــب  هـــذا الـــدور يضـــاهي أو يفـــوق 

اآلن تطــــور مما ــــل يف دور املــــرأة يف جمـــاتت اســــتثمار املــــوارد البشــــرية،  أحيـــاانت دور الــــذكور، ه يرافقــــه حـــى
وخباصــة فيمــا يتعلــق منهــا ابلعمــل واتســتخدام، حيــث ه تتاــاوز نســبة اإلانجم يف القــوو العاملــة األردنيــة 

%.  ويعـــزو  لـــأب إث عوامـــل اقتصـــادية واجتماعيـــة و قافيـــة متلفـــة.  وي كـــز عمـــل اإلانجم يف بعـــ  17
ـــة املـــوارد البشـــرية قطاعـــات اخلـــ دمات وخباصـــة التعلـــيم.  ومـــن انحيـــة أخـــرو، يتســـم الوضـــع يف جمـــال تنمي

بضـــعف مســــامهة املــــرأة ومشــــاركتها يف األعمـــال اإلداريــــة القياديــــة ملؤسســــات مصـــادر العــــرض مــــن القــــوو 
يف رسـم  العاملة، ويف أعمال التخطيط ووضـع السياسـات املتعلقـة ابملـوارد البشـرية.  إن التكامـل والشـمولية



 (9) 

السياسات واتس اتيايات املتعلقة بتنمية املـوارد البشـرية يسـتدعي إبـراز دور املـرأة كمسـتفيدة ومشـاركة يف 
الــمام  واملؤسســـات والسياســات  ات العاقـــة، ممــا يســـاعد علــى تطـــوير مســامهتها يف القـــوو العاملــة مـــن 

 النواحي الكمية والنوعية.
 

 األهداف
 

  العرض والطلب من القوو العاملة.زايدة املوا مة بني جانو .1
 تطوير نوعية نوات  مصادر العرض من القوو العاملة. .2
 تطوير الروابط والقنوات بني جانو العرض والطلب من القوو العاملة. .3
اعتمـــاد إطـــار يلـــويل  ي أبعـــاد اقتصـــادية واجتماعيـــة و قافيـــة يف التخطـــيط لتنميـــة املـــوارد البشـــرية  .4

بــات الفــرد وحاجاتــه يف ضــو  ميولــه وقدراتــه مــن انحيــة، وبــني اظاجــات لتحقيــق التــوازن بــني متطل
 ا تمعية والتنموية من انحية أخرو، يف المام  ال  توفرها مصادر العرض من القوو العاملة.

 توفري األطر واملعايري للتنسيق بني اجلهات املعنية بتنمية املوارد البشرية. .5
 نب والعناصر املختلفة املتعلقة بتنمية املوارد البشرية.تطوير وضع املرأة ودورها يف اجلوا  .6
 

 السياسات
  

اعتمــــاد إطــــارين رئيســــيني يف التخطــــيط لتنميــــة املــــوارد البشــــرية: أوهلمــــا حاجــــات ا تمــــع  .1
ـــــة املختلفـــــة مـــــن القـــــوو العاملـــــة،  وخصائصـــــه وأوضـــــاعه اتقتصـــــادية واملتطلبـــــات التنموي

 ضو  قدراته واستعداداته.واثنيهما حاجات الفرد كانسان ومواطن يف 
تطوير البعد املؤسسي يف التخطيط لتنمية املوارد البشرية علـى املسـتوو الـوطين عـن طريـق  .2

تفعيـــل وتطـــوير دور كـــل مـــن ا لـــس األعلـــى للعلـــوم والتكنولوجيـــا واملركـــز الـــوطين لتنميـــة 
املـــــوارد البشـــــرية يف جمـــــال التخطـــــيط ووضـــــع السياســـــات ورســـــم اتســـــ اتيايات وإجـــــرا  
الدراسات والبحوجم وأعمال املتابعة والتقييم والتنسيق بني اجلهات العاملة يف جمال تنميـة 

 املوارد البشرية.
األخــــذ مببــــدأ التعدديــــة فيمــــا يتعلــــق ابجلهــــات املســــؤولة عــــن جانــــب العــــرض مــــن القــــوو  .3

العاملــة، مــع تفــادي اتزدواجيــة والبعثــرة يف العمــل والتســهيات واخلــدمات، و مــني قــدر 
ب مـــن التكامـــل والتنســـيق، يف إطـــار اســـ اتيايات معتمـــدة ونطـــيط شـــامل لتنميـــة مناســـ

 املوارد البشرية.
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تطوير القـدرات التخطيطيـة للاهـات واملؤسسـات املعنيـة بتنميـة املـوارد البشـرية يف ا ـاتت  .4
ـــة الازمـــة، ورفـــع   املتعلقـــة مبهامهـــا وصـــاحيتها، و لـــأب عـــن طريـــق تـــوفري الوحـــدات اإلداري

 عاملني فيها، وتطوير التقنيات املستخدمة هلذا اللرض.كفا ة ال
توسيع مشاركة املرأة وتفعيل دورها يف ا ـالس واللاـان واألنشـطة املعنيـة ابلتخطـيط ورسـم   .5

 السياسات لتنمية املوارد البشرية. 
تطــوير دور املؤسســات اإلعاميــة وبراجمهــا يف جمــال تنميــة املــوارد البشــرية بشــكل عــام، ويف   .6

 اتجتاهات اإل ابية حنو العمل وحنو إعداد الفتاة و هيلها وتدريبها بشكل خا .   جمال
تفعيــل الــروابط والقنــوات بــني جــانو العــرض والطلــب مــن القــوو العاملــة وملسســتها ورفــع   .7

كفا  ــا.  ويشــمل  لــأب التشــريعات، ونظــم املعلومــات، والبحــوجم والدراســات، والقنــوات 
 هين، وخدمات التوجيه والتشليل، وغريها.املؤسسية، وتنظيم العمل امل

ــــل دور  .8 ــــة واســــتثمار املــــوارد البشــــرية، وتفعي التوســــع يف الدراســــات والبحــــوجم املتعلقــــة بتنمي
 اجلامعات واملؤسسات املعنية يف هذا ا ال.

 التوسع يف الدراسات والبحوجم املتعلقة بدور املرأة يف تنمية واستثمار املوارد البشرية.   .9
مـــن الـــنظم والنمـــا   العامليـــة املتعلقـــة ابلتخطـــيط لتنميـــة املـــوارد البشـــرية، يـــد  اتســـتفادة  .11

 استثمارها لتطوير القدرات الوطنية يف التخطيط.
تطــــوير التشــــريعات األردنيــــة املتعلقــــة بتنميــــة املــــوارد البشــــرية مبــــا يكفــــل  قيقهــــا ألهــــدا    .11

 اتس اتياية الوطنية لتنمية املوارد البشرية. 
ريعات العمل يد  تعزيـز دور املـرأة يف جمـاتت العمـل واإلنتـا  والقـوو العاملـة تطوير تش  .12

 مبا ينعكس إ ابيات على دورها يف اجلوانب والعناصر املختلفة بتنمية املوارد البشرية. 
ســنواتن منهاــات تســتمرارية تطــوير قطــاع تنميــة  10-5اعتمــاد التخطــيط متوســط املــدو ر .13

، وقطــاع ال بيــة والتعلــيم والتعلــيم العــايل والتــدريب املهــين بشــكل املــوارد البشــرية بشــكل عــام
 خا ، مع إيا  العناية الازمة ألعمال املتابعة والتقييم. 
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 نظم املعلومات
 

يتسم سوق العمل األردين ابظاجة إث تطوير قاعدة املعلومات والبياانت واإلحصا ات، وخباصة مـا يتعلـق 
و العاملــة يف ضــو  األوضــاع اتقتصــادية واتجتماعيــة الســائدة واملتوقعــة.  منهــا جبوانــب الطلــب علــى القــو 

وقــــــد انعكــــــس الــــــنقص يف هــــــذا ا ــــــال ســــــلبا علــــــى القــــــدرات الوطنيــــــة يف التخطــــــيط ورســــــم السياســــــات 
واتسـ اتيايات لتنميــة املــوارد البشــرية بشــكل عــام وتطــوير نظــم التعلــيم والتــدريب يف ا ــاتت واملســتوايت 

 شكل خا .املختلفة ب
 

وعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات والبحـوجم واملسـوحات الـ  تـوفر بـني اظـني اآلخـر الكثـري مـن 
البياانت واملعلومات  ات العاقة، إت أهنا تبقى قاصرة عـن أن تكـون مصـدرا مسـتمرا ومتطـورات للمعلومـات 

ثــة.  ولكــن القــول أن عــددا مــن ضــمن منظومــة متكاملــة لقواعــد املعلومــات  ات مؤسســية وهيكليــة حدي
اإلجــرا ات الــ  متــم حــى اآلن إلنشــا  مثــل هــذه املنظومــة عــن طريــق املؤسســات املعنيــة كــوزارة التخطــيط 
ودائرة اإلحصا ات العامة ووزارة العمل ومركز املعلومات الوطين والبنأب املركزي واملركز الوطين لتنميـة املـوارد 

 هذا ا ال.البشرية وغريها خطوة إ ابية يف 
 

 األهداف
 
تعزيــز القـــدرات الوطنيــة يف جمـــال تـــوفري نظــم املعلومـــات وقواعـــد البيــاانت، واســـتخدامها ألغـــراض  .1

التخطــــيط ورســــم السياســــات ووضــــع اتســــ اتيايات املتعلقــــة بتنميــــة واســــتثمار املــــوارد البشــــرية، 
 وخباصة فيما يتعلق جبوانب الطلب على القوو العاملة.

وطنية يف اجلوانب النوعية لنظم املعلومات، سوا  مـا يتعلـق منهـا ابلتاهيـزات أو تطوير القدرات ال .2
 التقنيات أو المجميات أو كفاايت القوو البشرية.

 
 السياسات

  
تطوير القدرات الوطنية يف جمـال املعلومـات املتعلقـة بتنميـة املـوارد البشـرية، عـن طريـق إنشـا  نظـام  .1

كـز املعلومـات الـوطين ودائـرة اإلحصـا ات العامـة واملركـز الـوطين وطين هلذا اللـرض ابلتعـاون بـني مر 
 لتنمية املوارد البشرية.
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تعزيــز القــدرات املؤسســية مــن إداريــة وفنيــة وبشــرية للهيئــات املعنيــة بتــوفري نظــم املعلومــات وقواعــد  .2
الـــوطين، البيـــاانت املتعلقـــة بتنميـــة املـــوارد البشـــرية، كـــدائرة اإلحصـــا ات العامـــة، ومركـــز املعلومـــات 

واملركـــز الـــوطين لتنميـــة الـــوارد البشـــرية، ووزارات التخطـــيط والعمـــل وال بيـــة والتعلـــيم وقطـــاع التعلـــيم 
 العايل وغريها.

التوســع يف إجــرا  الدراســات والبحــوجم املبنيــة علــى اإلحصــا ات وقواعــد البيــاانت املتعلقــة بتنميــة  .3
 على القوو العاملة. واستثمار املوارد البشرية وخباصة ما يتعلق بقضااي الطلب

التوسع يف استخدام التقنيات اظديثة  نواعها املختلفة يف الوصول للمعلومات وايعها ومعاجلتهـا  .4
 ونشرها، مع مراعاة اقتصادايت العمل  ات العاقة.

تطـــــوير بـــــرام  إعـــــداد اتختصاصـــــني والفنيـــــني و هـــــيلهم وتـــــدريبهم، يف ا ـــــاتت املتعلقـــــة بـــــنظم  .5
 ومات.وتكنولوجيا املعل

ــــة املــــوارد البشــــرية يف  .6 ــــات  املتعلقــــة بتنمي ــــى إنتــــا  المجمي تشــــايع مؤسســــات القطــــاع اخلــــا  عل
 ا اتت التعليمية والتدريبية، جتاواب مع الطلب ايلي واخلارجي يف هذا ا ال.
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 تنظيم العمل املهين
 

الـ  تـؤدو مـن قبـل أشـخا  تتضمن كل مهنة يف العادة جمموعة كبرية من األعمال والواجبـات واملهـارات 
متفـــاوتني يف القـــدرات اتدائيـــة ودرجـــات املســـؤولية الوظيفيـــة، ممـــا يســـتدعي تفـــاو ت يف مســـتوايت املهـــارات 
املطلوبــة، ضــمن مــا يســمى بســلم املهــارات.  ولكــن تقســيم ســلم املهــارات هــذا إث فئــات رئيســية حمــددة 

لتوصـــيف والتصـــنيف، و ديـــد مســـتوايت األدا ، لكـــن اســـتخدامها يف تنظـــيم العمـــل املهـــين، ويف أعمـــال ا
وبيان العاقات الوظيفية بني األفراد، واملسـؤوليات امل تبـة علـى كـل فئـة، ابإلضـافة إث تسـهيل وضـع نظـام 

 شامل لإلعداد والتعليم والتدريب املهين.
 

توايت العمـل وبشـكل عـام لكـن تقسـيم مسـتوايت العمـل املهـين إث جممـوعتني رئيسـيتني، مهـا جمموعـة مسـ
العليــا الــ  يــتم إعــداد املشــمولني فيهــا يف العــادة يف مؤسســات التعلــيم العــايل، وجمموعــة مســتوايت العمــل 
األساســية الــ  يــتم إعــداد املشــمولني فيهــا يف العــادة يف مؤسســات التعلــيم الثــانوي ومــا دون  لــأب، أو مــا 

 يوازيها من مؤسسات التعليم والتدريب املهين.
 

ت املكملــة لتحديــد مســتوايت العمــل املهــين، عمليــات التصــنيف والتوصــيف املهــين.  ويعــجل ومــن العمليــا
التصنيف املهين ،صر األعمال والوظائف الـ  متـار  يف ا تمـع، و ديـد مسـميا ا وترتيبهـا يف جمموعـات 

هــذه رعـائاتن مهنيـة حسـب القطاعـات اتقتصـادية.  كمـا يعــجل التوصـيف املهـين بتعريـف كـل عمـل مـن 
األعمـــال، مـــع بيـــان املهـــارات والواجبـــات الـــ  يتضـــمنها، و ديـــد املســـتوو الـــذي يشـــلله العمـــل يف الســـلم 
الفــين للمهــارات.  ومــن املعلــوم أن مؤسســة التــدريب املهــين قــد قطعــم منــذ نشــل ا شــوطات يف إعــداد البنيــة 

نيف املهـين وفحـو  األدا  لعـدد  التحتية الازمة لتنظيم العمل املهين، مبا يف  لأب أعمـال التوصـيف والتصـ
 كبري من األعمال األكثر شيوعات، وتطوير اخلمات الوطنية يف هذا ا ال.

 
 األهداف

 
رفـــــع مســـــتوو أدا  القـــــوو العاملـــــة و ســـــني إنتاجيتهـــــا يف جمـــــاتت العمـــــل املهـــــين ومســـــتوايته  .1

 املختلفة.
 تطوير نظام شامل ملمارسة العمل املهين مبوجب معايري معتمدة. .2
ملســـــاعدة يف وضـــــع السياســـــات املتعلقـــــة بقضـــــااي العمـــــل والعمـــــال، كاتســـــتخدام، واألجـــــور، ا .3

وإجرا ات ال خيص ملمارسة العمل، ودراسات تنميـة املـوارد البشـرية، وبـرام  التعلـيم والتـدريب 
 املهين والتقين.
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 السياسات 
 
 يف األردن.اعتماد التصنيف املهين العريب املوحد كإطار عام لتنظيم العمل املهين  .1
ـــة املتعلقـــة بتنظـــيم العمـــل املهـــين بشـــكل عـــام، والتوصـــيف  .2 ـــنظم واخلـــمات الدولي اتســـتفادة مـــن ال

 والتصنيف املهين بشكل خا .
اعتمـــاد نظـــام وطـــين شـــامل للتصـــنيف والتوصـــيف املهـــين للمهـــن واألعمـــال يف قطاعـــات العمـــل  .3

 املختلفة.
 العمل املهين:اعتماد الفئات اخلمس الرئيسية التالية يف مستوايت  .4

            Limited-Skills Workerمستوو العامل حمدود املهارات  الفئة األوث: 

  Skilled Worker                 مستوو العامل املاهر الفئة الثانية : 
 Craftsman                      مستوو العامل املهين الفئة الثالثة : 

   Technician              الفيننمستوو التقين ر الفئة الرابعة: 

 Professional           مستوو اتختصاصي الفئة اخلامسة: 

اعتماد األطر التنظيمية والتشريعية الازمة لتنظيم العمل املهين، مبا يف  لأب املعايري الفنيـة ملمارسـة  .5
 املهنة من قبل األفراد واملؤسسات.

اخـــيص ملمارســـة العمـــل، ويشـــمل  لـــأب فحـــو  تطـــوير نظـــام شـــامل للفحـــو  املهنيـــة ومـــن  ال   .6
 املستوو واختبارات ممارسة العمل.

اعتماد سياسات وإجرا ات تنظيم العمل املهين بشكل عام، والتصنيف والتوصيف املهين بشـكل  .7
خــا ، مـــن قبـــل مؤسســات العمـــل واإلنتـــا  يف القطـــاعني العــام واخلـــا ، وخباصـــة يف إجـــرا ات 

 نقل العمالة، وإجرا ات ال خيص ملزاولة العمل.اتستخدام، و ديد األجور، وت
اعتمــاد سياســات وإجــرا ات تنظــيم العمــل املهــين عنــد إجــرا  الدراســات والبحــوجم واإلحصــا ات  .8

الــــ  تســــاعد  يف أعمــــال التخطــــيط والتقيــــيم املتعلقــــة بتنميــــة املــــوارد البشــــرية، ويف تطــــوير الــــمام  
 هين والتقين.واملناه  املستخدمة يف التعليم والتدريب امل

تطــــوير اخلــــدمات والتســــهيات واهلياكــــل املؤسســــية الازمــــة لتشــــليل وتوظيــــف خر ــــي مصــــادر  .9
 العرض من القوو العاملة وتوجيههم لفر  العمل املتوافرة.

اعتمــاد اهليكــل العــام للعاقــة بــني مســتوايت العمــل املهــين واملراحــل التعليميــة املختلفــة يف النظــام   .11
 ن.2يف الشكل رقم ر التعليمي كما هو مبني
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 القطاع اخلاص واألهلي وتنمية املوارد البشرية
 

يشـــارش القطــــاع اخلــــا  واألهلــــي بــــدور ملمــــو  يف منظومــــة تنميــــة املــــوارد البشــــرية، بعناصــــرها ومكوان ــــا 
غــري املختلفــة، وخباصــة فيمــا يتعلــق ابجلوانــب التنفيذيــة للتعلــيم مبســتوايته املختلفــة والتــدريب املهــين والتعلــيم 

النظـامي.  ويتفــاوت حاـم هــذا الـدور تفــاو  كبـريا مــن جمـال آلخــر.  فبينمـا تــؤوي رايض األطفـال اخلاصــة 
اييع األطفال امللتحقني يذه املرحلة التعليمية تقريبات، جند أن نسـبة اتلتحـاق ابملـدار  اخلاصـة يف مـرحل  

 هــاتني املــرحلتني التعليميتــني.  ويــؤدي % تقريبــات مــن جممــل الطلبــة يف11التعلــيم األساســي والثــانوي تبلــ  
القطـــاع اخلـــا  دورات ابرزات يف جمـــال التعلـــيم العـــايل مبســـتوييه املتوســـط واجلـــامعي.  فعـــدد مؤسســـات التعلـــيم 
العايل اخلاصة من كليات جمتمع وجامعات يعـادل تقريبـات عـدد كليـات ا تمـع واجلامعـات الرمسيـة.  وينطبـق 

ني مبؤسســات التعلــيم العــايل.  كمــا يــؤدي القطــاع اخلــا  دورات ابرزات يف جمــال  لـأب أيضــات علــى عــدد امللتحقــ
التعليم غـري النظـامي.  فاميـع املراكـز الثقافيـة الـ  يتاـاوز عـددها األربعمائـة، ويلتحـق يـا سـنوايت عشـرات 

هــذا   اآلت  مــن الدارســني يف دورات قصــرية ومتوســطة مهنيــة و قافيــة، لتلكهــا ويــديرها القطــاع اخلــا .
ابإلضــافة إث دور أصــحاع العمــل ومؤسســات اإلنتــا  املختلفــة يف التــدريب املهــين ابلتعــاون مــع مؤسســة 
التـــدريب املهـــين، ودور القطـــاع األهلـــي التطـــوعي يف تقـــدل خـــدمات التعلـــيم والتـــدريب والتلهيـــل، وخباصـــة 

 للفئات األقل حظات اجتماعيات واقتصادايت وصحيات.
يبقـــى دور القطـــاع اخلـــا  يف منظومــــة تنميـــة املـــوارد البشـــرية دون املســــتوو  وعلـــى الـــرغم مـــن كـــل  لــــأب،

املطلـــوع، وخباصـــة فيمـــا يتعلـــق ابملشـــاركة يف التخطـــيط ووضـــع السياســـات للعناصـــر واملكـــوانت املختلفـــة 
 لتنمية املوارد البشرية.

 
 األهداف

 
خطــــيط والتنفيــــذ تطــــوير دور القطــــاع اخلــــا  واألهلــــي وتوســــيعه و ســــني كفا تــــه يف جمــــاتت الت .1

 املتعلقة بتنمية املوارد البشرية.
تطـوير مسـامهة القطـاع اخلـا  واألهلـي يف متويـل اخلطـط والـمام  واملشـاريع املتعلقـة بتنميـة املـوارد  .2

 البشرية.
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 السياسات
   

زايدة مشــــاركة القطــــاع اخلــــا  واألهلــــي وتفعيــــل دوره يف ا ــــالس واللاــــان واألنشــــطة املتعلقـــــة  .1
 السياسات لتنمية املوارد البشرية. ابلتخطيط ورسم

ــــي يف جمــــاتت تنميــــة املــــوارد البشــــرية مــــن النــــواحي الكميــــة  .2 تطــــوير دور القطــــاع اخلــــا  واألهل
 والنوعية.

تطوير التشـريعات املتعلقـة بتنميـة املـوارد البشـرية، يـد  تطـوير مسـامهة القطـاع اخلـا  واألهلـي  .3
 املوارد البشرية. يف املكوانت والعناصر املختلفة ملنظومة تنمية

 توفري اظوافز الضريبية وغريها املمنوحة للقطاع اخلا  العامل يف جماتت تنمية املوارد البشرية. .4
توفري اظوافز  ات اتنعكاسات املادية والفنية للقطاع األهلي التطوعي العامـل يف جمـاتت تنميـة  .5

الفئـات اخلاصـة أو يف جمـال التعلـيم قبـل  املوارد البشرية، كاجلمعيات اخلريية العاملة يف جمال تعليم
 املدرسة يف املناطق األقل حظات.

توسيع خدمات القطاع اخلا  واألهلي العامل يف جماتت تنميـة املـوارد البشـرية لضـمان التلطيـة  .6
 اجللرافية املناسبة جلميع املناطق.

تطوير القدرات اإلدارية والتنظيمية ملؤسسات القطاع األهلـي التطـوعي العاملـة يف جمـاتت تنميـة  .7
املــوارد البشــرية، و لــأب عــن طريــق تــوفري التســهيات واخلــدمات واظــوافز لرفــع كفايــة العــاملني يف 

 هذه املؤسسات و سني مستوايت أدائهم.
لـــة يف جمـــاتت دعـــم املـــرأة ومســـامهتها يف تعزيـــز دور مؤسســـات القطـــاع األهلـــي التطـــوعي العام  .8

 التنمية. 
تنظـــيم وتطــــوير دور القطـــاع اخلــــا  يف مهــــام تســـويق املهــــارات والتشــــليل للقـــوو العاملــــة حمليــــات  .9

 وخارجيات.
تشــــايع املنحــــى القطــــاعي يف تــــويل القطــــاع اخلــــا  مهــــام تنميــــة املــــوارد البشــــرية، ،يــــث تتــــوث  .11

أو الصـــناعات الكيماويـــة أو غـــري  لـــأب، تنســـيق  مؤسســـات القطـــاع الواحـــد، كقطـــاع املصـــار 
 جهودها يف توفري التسهيات واخلدمات واملرافق هلذا اللرض.
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 التعليم العام واملهين
 

حقــق األردن إجنــازات تربويــة هامــة يف العقــود القليلــة املاضــية، وقــد توجــم هــذه اإلجنــازات خبطــة التطــوير 
، وال  تعاجل اييـع مكـوانت النظـام 1999وتستمر حى عام ، 1988ال بوي ال  بوشر بتنفيذها يف عام 

 التعليمي.
 

وإ ا استثنينا مرحلة ما قبل املدرسة، ال  أصبحم مرحلة تعليميـة رمسيـة مبوجـب قـانون ال بيـة والتعلـيم لعـام 
سـنوات، فـان نسـب  6-4، حيث يلتحق برايض األطفال ربع األطفـال فقـط مـن الفئـات العمريـة 1988

ابملراحــل التعليميــة األخــرو تعتــم عاليــة ابملعــايري العامليــة، رغــم وجــود نســبة صــلرية مــن التســرع، اتلتحــاق 
% يف 12وخباصــة يف املرحلــة الثانويــة.  وقــد أدو  لــأب إث اافــاض نســبة األميــة اافاضــات كبــريات لتصــل إث 

 .1998عام 
 

ة التعلــيم اإللزامــي ا ــاين لتشــمل عشــر ومــن اإلجنــازات الــ   ققــم مبوجــب القــانون املشــار إليــه، متديــد فــ  
 عامات، بعد أن كانم تسع سنوات. 16-6سنوات للفئات العمرية 

 
 18-16ومــن خصــائص املرحلــة الثانويــة يف النظــام التعليمــي أهنــا تشــمل عــامني وتلطــي الفئــات العمريــة 

دلية واملهنيـة ونصصـاته الـ  عامات، و توي على مسارين رئيسيني مها التعليم الثانوي الشامل بفروعه األكا
تتاــاوز أربعــني نصصــات، والتعلــيم الثــانوي التطبيقــي الــذي تتــوته بشــكل رئيســي مؤسســة التــدريب املهــين 
مبوجب نظام التلمذة املهنية ابلتعاون مع أصحاع العمل.  وقـد بللـم نسـبة اتلتحـاق  نـواع ونصصـات 

  لـث إايـايل عـدد الطلبـة الـذين يلتحقـون ابلصـف اظـادي التعليم املهـين يف مسـاري التعلـيم الثـانوي حـوايل
 عشر.

 
وقـــد شـــهد عقـــد التســـعينات، ابإلضـــافة إث  لـــأب، اهتمامـــات ابلطلبـــة  وي اتحتياجـــات اخلاصـــة، وتطـــوير 
املناه  واتمتحاانت، ودور املدرسة كوحدة أساسية للتطوير، وتوسيع قاعدة الامركزية يف اإلدارة ال بويـة.   

هتمامات خاصـات ابملعلـم، حيـث أصـب  املؤهـل اجلـامعي شـرطات مـن شـروط ممارسـة مهنـة التعلـيم يف كما شهد ا
اييــــع املراحــــل.  وتبنــــم وزارة ال بيــــة والتعلــــيم بــــرام  خاصــــة وشــــاملة للتــــدريب يف أ نــــا  اخلدمــــة والتلهيــــل 

 ابلتعاون مع اجلامعات.
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 األهداف
 
 لبات التنمية اتجتماعية واتقتصادية.زايدة املوا مة بني نوات  النظام التعليمي ومتط .1
 اتستمرار بتطوير البنية التحتية للتعليم العام واملهين وتقويتها. .2
 تطوير اجلوانب واألبعاد النوعية للتعليم العام واملهين. .3
 ســــني كفــــا ة النظــــام التعليمــــي وفاعليتــــه، ومراعــــاة اقتصــــادايت التعلــــيم يف مدخاتــــه وعملياتــــه  .4

 ونواجته.
 وقراطية التعليم والتعليم الدلوقراطي وتعزيز دوره يف اظراش اتجتماعي.تطوير دل .5
 

 السياسات
   

تطوير املنحى املتعدد ا اتت يف القطاع اتجتماعي واخلدمات من حيث موقع النظـام التعليمـي  .1
فيــــه، و،يــــث يتكامــــل قطــــاع التعلــــيم مــــع القطاعــــات األخــــرو  ات العاقــــة كالثقافــــة والشــــباع 

 والتنمية اتجتماعية والعمل.والصحة 
تطــوير التعلــيم قبــل املدرســة يف رايض األطفــال وفــق خطــة وطنيــة تعــاجل القضــااي املختلفــة املتعلقــة  .2

يذه املرحلة التعليمية، مبا يف  لأب قضااي ترخيص رايض األطفال، ومعـايري اعتمادهـا، واإلشـرا  
كــومي فيهــا، وإعــداد العــاملني فيهــا عليهــا، ومتويلهــا، ودور كــل مــن القطــاعني اظكــومي وغــري اظ

ـــــدريبهم، والتوســـــع الكمـــــي يف أعـــــداد امللتحقـــــني يـــــا، وإحكـــــام ارتباطهـــــا ابلتعلـــــيم  و هـــــيلهم وت
 األساسي، وتوفري املواد ال بوية، وغري  لأب.

تطوير اخلدمات ال بويـة املتاحـة للطلبـة  وي اتحتياجـات اخلاصـة مـن النـواحي الكميـة والنوعيـة،  .3
 املتفوقني واملوهوبني وبطيئي التعلم واملعاقني.ويشمل  لأب 

تعميم وتطوير تدريس رزمة املواد  ات األبعاد التطبيقية يف مرحلة التعليم األساسي، كمواد ال بيـة  .4
 الرايضية والفنية واملوسيقية واملهنية واظاسوع.

د واملنحــى التاـــريو تطــوير البعــد اخلــا  ابملهــارات اتجتماعيــة واظياتيـــة ومهــارات التفكــري الناقــ .5
 والعلمي يف املناه  وأساليب التدريس.

التوســع يف خــدمات التعلــيم والتــدريب املهــين الــ   قــق أهــدافا اجتماعيــة مباشــرة كتلــأب املوجهــة  .6
للعـــاطلني عـــن العمــــل و وي الـــدخل املتــــدين والـــذين يتلقـــون املعــــوانت اتجتماعيـــة واملقيمــــني يف 

 املناطق الريفية.
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بـــني اخلـــدمات التعليميـــة بشـــكل عـــام وخـــدمات التعلـــيم والتـــدريب املهـــين بشـــكل   مـــني اترتبـــاط .7
خــا  مــن انحيــة، واملؤسســات والــمام  واملشــاريع املتعلقــة ،زمــة األمــان اتجتمــاعي مــن انحيــة 

 أخرو.
 سني وتنويع اخلدمات والتسهيات املتوافرة للمرأة يف جماتت التعليم والتلهيل والتـدريب املهـين   .8

 ين. والتق
ـــيم األكـــادلي واملهـــين يف املرحلـــة  .9 تعمـــيم زـــط املدرســـة الشـــاملة الـــ  تـــوفر أنواعـــا متلفـــة مـــن التعل

 الثانوية.
تطــوير التعلــيم الثــانوي املهــين مبســاريه الشــامل والتطبيقــي مــن النــواحي الكميــة والنوعيــة والتنويعيــة،  .11

 لتقنيات اظديثة. وتعزيز ارتباطه مبتطلبات التنمية ومبؤسسات العمل واإلنتا  واب
ترشــيد اترتبــاط وتنظــيم القنــوات بــني التعلــيم العــام واملهــين مــن انحيــة والتعلــيم العــايل مــن انحيــة  .11

أخــرو، لتطـــوير دلوقراطيـــة التعلــيم، ورفـــع مســـتوو التعلــيم العـــايل، وإحكـــام ارتبــاط التعلـــيم العـــايل 
 ي التحق به.مبستوو الطالب وقدراته بل  النظر عن نوع التعليم الثانوي الذ

ـــه، ســـوا  فيمـــا يتعلـــق ابتمتحـــاانت املدرســـية أو العامـــة،  .12 تطـــوير فحـــوو التقـــول ال بـــوي وإجرا ات
 ،يث يقيس قدرات الطالب واستعداداته املختلفة.

 تطوير التشريعات ال بوية ال  تعاجل عناصر ومكوانت النظام التعليمي املختلفة. .13
التعلــيم األساســي مبــا يضــمن منــع التســرع ومســؤولية ويل تطــوير مفهــوم إلزاميــة التعلــيم يف مرحلــة  .14

 األمر يف هذا اخلصو .
تطــوير خــدمات التوجيــه واإلرشــاد املهــين وال بــوي لــدو املؤسســات املعنيــة بتنميــة املــوارد البشــرية  .15

للمســاعدة يف اختيــار نــوع العمــل أو التعلــيم، ولتنميــة اتجتاهــات اإل ابيــة لــدو الفــى والفتــاة حنــو 
 والتلهيل والتدريب يف ا اتت املهنية املختلفة. العمل 

 تطوير خدمات اتلتحاق ابلعمل والتوظيف داخل النظام التعليمي وخارجه.   .16
تعزيــز األبعــاد واملمارســات الدلوقراطيــة يف املنــاه  واألنشــطة وأســاليب التــدريس واإلدارة ال بويــة،  .17

 م التعليمي.و كيد أمهية ال بية املدنية والوطنية يف النظا
ــــة، وتعزيــــز الامركزيــــة ودور الوحــــدات اإلداريــــة يف املركــــز وامليــــدان، وتوســــيع  .18 تطــــوير اإلدارة ال بوي

 الصاحيات اإلدارية واملالية للمدرسة، وتفعيل عنصر املسا لة يف النظام ال بوي. 
ة املدرسـة يف تنميـة تطوير العاقات التشاركية التفاعلية بني املدرسة وا تمع ايلـي، وتعزيـز مسـامه .19

 ا تمع ايلي من جهة، ومسامهة ا تمع ايلي يف جهود التطوير ال بوي من جهة أخرو.
تطوير وضع البنـا  املدرسـي واترتقـا  مبواصـفاته، مـن حيـث تـوافر اخلـدمات والتسـهيات واملرافـق  .21

 ال بوية الازمة للعملية التعليمية التعلمية يف املناطق املختلفة. 
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ـــة، وتطـــوير بـــرام  إعـــداده قبـــل اخلدمـــة،  .21 اترتقـــا  مبكانـــة املعلـــم العلميـــة واتقتصـــادية واتجتماعي
 "التعليم مهنة ورسالة".و قيق النمو املهين املستمر لديه، والسعي لتحقيق شعار 

توسيع قاعدة النشاطات الاصفية  نواعها وأشكاهلا املختلفة داخـل املدرسـة وخارجهـا، وتعزيزهـا  .22
 ن رافدات فعاتت يف  قيق األهدا  ال بوية.لتكو 
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 التعليم العايل
 

شـــهد عقــــد الثمانينــــات والتســــعينات تطــــورات و ــــوتت كبــــرية يف جمــــال التعلــــيم العــــايل مبســــتوييه اجلــــامعي 
واملتوســـــط، وخباصـــــة فيمـــــا يتعلـــــق ،اـــــم اتلتحـــــاق، ودور القطـــــاع اخلـــــا  واألهلـــــي، وعـــــدد املؤسســـــات 

وغــــري  لــــأب.  وارتفــــع عــــدد مؤسســــات التعلــــيم اجلــــامعي إث عشــــرين جامعــــة وكليــــة  التعليميــــة، والتمويــــل،
جامعية، منها سبع جامعات رمسية، والباقي خاصة وأهلية.  كما ارتفع حام اتلتحاق ليبلـ  تسـعني ألـف 

 طالب تقريبا  لثاهم يف اجلامعات الرمسية،ت و لأب عدا عن الطلبة الذين يدرسون يف اخلار .
 

التعلــيم اجلـــامعي املتوســط، فقــد بلـــ  عــدد املؤسســات التعليميــة دســـني كليــة جمتمــع ومعهـــدات  أمــا يف جمــال
 تقريبات، يدر   فيها حوايل مائة نصص، ويلتحق يا حاليات دسة وعشرون ألف طالب.

 
ومـــن اجلـــدير ابلـــذكر أن قطـــاع التعلـــيم العـــايل ،اجـــة إث خطـــط تطويريـــة شـــاملة علـــى غـــرار خطـــة التطـــوير 

ي لقطاع ال بية والتعليم.  ومن انحية أخرو، يعاين قطاع التعليم العايل من ضعف املوا مة بني نـوات  ال بو 
التعلــيم مــن جهــة واملتطلبــات التنمويــة وحاجــات ســوق العمـــل مــن جهــة أخــرو.  كمــا يعــاين مــن ضـــعف 

لعــايل الرمسيــة، الدراســات العليــا والبحــث العلمــي يف اجلامعــات، وشــ  مصــادر التمويــل ملؤسســات التعلــيم ا
واظاجة إث تطوير التعليم اجلامعي املتوسط من النواحي الكمية والنوعية بعـد ال اجـع الـذي طـرأ علـى هـذا 

 املستوو من التعليم العايل.
 

 األهداف
 

 تطوير مصادر التمويل الذاتية واخلارجية ملؤسسات التعليم العايل وتنويعها. .1
لــــيم العـــايل، فيمــــا يتعلــــق ابقتصـــادايت التعلــــيم ونوعيــــة  ســـني الكفايــــة الداخليـــة ملؤسســــات التع .2

 مدخاته املختلفة.
 ســـــني الكفايـــــة اخلارجيـــــة ملؤسســـــات التعلـــــيم العـــــايل، فيمـــــا يتعلـــــق ابلتوافـــــق بـــــني نـــــوات  هـــــذه  .3

 املؤسسات ومتطلبات سوق العمل واخلطط التنموية.
  مبااتته ومستوايته املختلفة.تطوير القدرات الوطنية ليصب  األردن مركزات إقليميا للتعليم العايل .4
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 السياسات
   

تطــوير مصــادر التمويــل الــذا  ملؤسســات التعلــيم العــايل عــن طريــق األعمــال واملشــاريع اتســتثمارية  .1
 واإلنتاجية والبحوجم العلمية التطبيقية ظساع القطاعات اإلنتاجية.

طريــق رفــع مســامهة الطلبــة  تطــوير عنصــر التمويــل الــذا  املتعلــق ابلرســوم الدراســية وترشــيده، عــن .2
القــادرين مــاداي يف كلفــة التعلــيم، و،يــث ت يقــف الوضــع اتقتصــادي واتجتمــاعي للــدار  املؤهــل 

 حائا أمام التحاقه ابلدراسة، مما يستدعي توسيع وترشيد البعثات والقروض الدراسية.
ة مؤسســـــات توســـــيع قاعـــــدة مصـــــادر التمعـــــات واإلعـــــاانت ملؤسســـــات التعلـــــيم العـــــايل، ومســـــامه .3

 قطاعات اإلنتا  واألفراد وخباصة اخلر ني يف دعم التعليم العايل.
تطـــوير وتفعيـــل التشـــريعات املتعلقـــة بتخصـــيص نســـبة مـــن أرابا مؤسســـات قطاعـــات املؤسســـات  .4

 اتقتصادية ألغراض البحث العلمي.
يــة املســا لة تطــوير وترشــيد املســامهة اظكوميــة يف متويــل التعلــيم العــايل، ويشــمل  لــأب تفعيــل منها .5

والرقابة على األمور املاليـة ملؤسسـات التعلـيم العـايل، واعتمـاد معـايري وأسـس تتعلـق ،اـم املؤسسـة 
 ونوعية نصصا ا وإجنازا ا لتحديد املسامهة ال   صل عليها.

 تطوير وتعزيز استقالية اجلامعـات مـن اجلوانـب األكادليـة واإلداريـة واملاليـة وتفعيـل جمـالس األمنـا  .6
 وا الس األخرو يف اجلامعات للقيام مبهامها بكفا ة وفاعلية.

تفعيــل جملــس التعلــيم العــايل للقيــام مبهامــه يف جمــال وضــع السياســات واملتابعــة والتقيــيم ملؤسســات  .7
 التعليم العايل. 

تطــــوير مؤسســــات التعلــــيم اجلــــامعي املتوســــط ركليــــات ا تمــــعن مــــن النــــواحي الكميــــة والنوعيــــة،  .8
 ويشمل  لأب:

 اعتماد األسس واملعايري الازمة تعتماد مؤسسات التعليم اجلامعي املتوسط. . أ
تطـــوير وترشــــيد ا ــــاتت والتخصصــــات والــــمام  الــــ  تقــــدمها مؤسســــات التعلــــيم اجلــــامعي  . ب

 املتوسط، يف ضو  متطلبات سوق العمل واخلطط التنموية.
 سط.إبراز البعد التطبيقي يف تصميم برام  التعليم اجلامعي املتو  . ج
 التوسع يف المام  غري النظامية ال  تتااوع مع اظاجات ا تمعية. . د
اعتمــــــاد األســــــس واملعــــــايري الازمــــــة للتاســــــري بــــــني مؤسســــــات التعلــــــيم اجلــــــامعي املتوســــــط  هـ.

واجلامعـــات، دون اإلخـــال ابملهمـــة األساســـية هلـــذه املؤسســـات فيمـــا يتعلـــق إبعـــداد العمالـــة 
 .املتوسطة من الفنيني والتقنيني

 و.   التوسع يف حام اتلتحاق ابلتعليم اجلامعي املتوسط وخباصة لإلانجم، ويف ا اتت 
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 والتخصصات املرتبطة ابظاجات ا تمعية.
تطـــوير وتعزيـــز اســـتقالية مؤسســـات التعلـــيم اجلـــامعي املتوســـط، وزايدة صـــاحيا ا، واعتمـــاد  . ز

 الامركزية يف إدار ا.
، ومؤسســات العمــل واإلنتــا  بشــكل خــا ، مــن املشــاركة متكــني ا تمــع ايلــي بشــكل عــام . ح

 يف إدارة مؤسسات التعليم اجلامعي املتوسط.
تطوير النما   واألساليب والتقنيات املستخدمة يف التعليم العـايل، مبـا يف  لـأب أزـاط التعلـيم عـن   .9

 بعد. 
ــــ .11 ــــب الكمي ــــأب اجلوان ــــيم العــــايل، ويشــــمل  ل ــــة ملؤسســــات التعل ــــة الداخلي ــــة  ســــني الكفاي ة والنوعي

للمدرســـني واجلهـــاز اإلداري، والتاهيـــزات واملرافـــق ال بويـــة وأســـاليب التـــدريس والـــمام  الدراســـية 
 واقتصادايت التعليم وغري  لأب.

 ســـــني الكفايـــــة اخلارجيـــــة ملؤسســـــات التعلـــــيم العـــــايل، ويشـــــمل  لـــــأب التوافـــــق بـــــني نـــــوات  هـــــذه  .11
ة، والتـوازن النسـو يف حاـم اتلتحـاق املؤسسات وبني متطلبـات حاجـات العمـل واخلطـط التنمويـ

 مبستوايت التعليم العايل املتوسط واجلامعي، وتنويع المام  حسب اظاجة.
تطـــوير الدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي يف اجلامعـــات مـــن النـــواحي الكميـــة والنوعيـــة.  ويشـــمل  .12

ال شيد والتنسيق بـني  لأب زايدة التنويع، و سني النوعية واملستوو والتوسع يف حام اتلتحاق، و 
 اجلامعات يف هذا ا ال، وتو يق الروابط مع قطاعات العمل واإلنتا .

توســـيع فـــر  التحـــاق الفتـــاة ابلدراســـات العليـــا يف اجلامعـــات لـــزايدة مســـامهتها يف التعلـــيم العـــايل   .13
 والبحث العلمي. 

والتقنيــات والتطبيقــات تطــوير بــرام  إعــداد املعلمــني يف اجلامعــات، وخباصــة مــا يتعلــق ابألســاليب  .14
 امليدانية.

 تطوير األسس واملعايري واآلليات املناسبة لتقييم النوات  والعمليات يف مؤسسات التعليم العايل. .15
تطـــوير نظـــام شـــامل تعتمـــاد مؤسســـات التعلـــيم العـــايل يتضـــمن املـــدخات والعمليـــات املختلفـــة   .16

  ات العاقة.
 غري الر،ي. تشايع التوجه حنو التعليم اجلامعي األهلي .17
ـــيم اجلـــامعي بشـــكل خـــا  يف ضـــو   .18 ـــيم العـــايل بشـــكل عـــام والتعل تنظـــيم وترشـــيد اتلتحـــاق ابلتعل

اظاجـــات التنمويـــة ومتطلبـــات ســـوق العمـــل مـــن انحيـــة، وقـــدرات الدارســـني ورغبـــا م مـــن انحيـــة 
 أخرو.

ـــيم العـــايل مـــن حيـــث النمـــ  .19 و املهـــين ايـــا  العنايـــة الازمـــة للهيئـــات التدريســـية يف مؤسســـات التعل
 وأساليب التدريس ومستوايت األدا  والكفا ة يف العمل والوضع اتقتصادي.
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 التعليم غري النظامي وتعليم الكبار
 

يتــوافر يف األردن عــدد كبــري مــن املؤسســات والـــمام  والتســهيات املتعلقــة خبــدمات التعلــيم غــري النظـــامي 
اخلــدمات املقدمــة بــني الــمام  التعليميــة الــ  تــوازي وتعلــيم الكبــار يف القطــاعني العــام واخلــا .  وتتفــاوت 

وتتوافـــــق مـــــع بـــــرام  التعلـــــيم النظـــــامي، وبـــــني الـــــمام  املتفرقـــــة  ات الطبيعـــــة املهنيـــــة أو الصـــــبلة الثقافيـــــة.  
وابإلضـــــافة إث دور القطـــــاع العـــــام يف هـــــذا ا ـــــال مـــــن خـــــال املؤسســـــات التعليميـــــة والـــــوزارات واملعاهـــــد 

خــرو، يقــوم كــل مــن القطــاع اخلــا  الر،ــي والقطــاع األهلــي التطــوعي بــدور هــام يف واجلهــات الرمسيــة األ
تـــوفري تســــهيات وخــــدمات التعلــــيم والتــــدريب غــــري النظــــامي وتعلــــيم الكبــــار.  ويلتحــــق يــــذه املؤسســــات 
والــمام  ســنوايت عشــرات اآلت  مــن املــواطنني ألغــراض متلفــة كاترتقــا  ابملســتوايت التعليميــة والثقافيــة، 
ورفــع الكفــا ة و ســني مســتوو األدا  يف العمــل، والتمهيــد ملمارســة عمــل جديــد، وإشــباع اهلــواايت، وغــري 

  لأب.
 

ومع  لأب، تتسم مؤسسات وخـدمات التعلـيم غـري النظـامي وتعلـيم الكبـار بوجـود بعـ  الثلـرات وجوانـب 
ا تتســـم بضـــعف الضـــعف، وخباصـــة يف اجلوانـــب التخطيطيـــة ورســـم السياســـات علـــى املســـتوو الـــوطين، كمـــ

التنســيق وبلــورة أدوار كــل مــن القطــاعني العــام واخلــا ، واظاجــة إث تطــوير األبعــاد النوعيــة يف اخلــدمات 
  ات العاقة.

 
 األهداف

 
دمــ  نظــم التعلــيم والتــدريب غــري النظــامي وتعلــيم الكبــار يف منظومــة تنميــة املــوارد البشــرية ضــمن  .1

املستدلة.  وتوفري التكامـل والـ ابط بـني التعلـيم والتـدريب  مفهوم التعليم والتدريب املستمر وال بية
 غري النظامي من انحية والتعليم والتدريب النظامي من انحية أخرو.

تطـــوير نظـــم التعلـــيم والتـــدريب غـــري النظـــامي وهياكلـــه ونوعيتـــه والتوســـع يف براجمـــه وتنويعـــه ليشـــمل  .2
 فئات سكانية وعمرية ومناطق جلرافية متلفة.

ور القطـــاع اخلـــا  واألهلـــي مـــن النـــواحي الكميـــة والنوعيـــة يف ا ـــاتت املختلفـــة للتعلـــيم تطـــوير د .3
 والتدريب غري النظامي وتعليم الكبار.

اســتثمار بـــرام  التعلـــيم والتـــدريب غـــري النظـــامي لتعزيــز اظـــراش اتجتمـــاعي، وتقلـــيص الفاـــوة بـــني  .4
 املستوايت الثقافية والتعليمية لفئات ا تمع املختلفة.
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 السياسات 
 

العمل على أن يكون التعليم والتدريب غـري النظـامي وتعلـيم الكبـار جـز ا ابرزا مـن اخلطـط الوطنيـة  .1
 للتنمية اتقتصادية واتجتماعية وخطط التطوير املختلفة املعنية بتنمية املوارد البشرية.

إث  1998عـام  %12مواصلة اجلهود الرامية إث القضـا  علـى األميـة، وتقلـيص نسـبة األميـة مـن  .2
 عاما. 15، و لأب بني الفئات العمرية فوق 2005% قبل عام 5

 ـــديث وتطـــوير التشـــريعات الـــ  تعـــاجل الـــنظم والقضـــااي واهلياكـــل املختلفـــة املتعلقـــة ابلتعلـــيم غـــري   .3
 النظامي.

تطــوير أســس ومعــايري اعتمــاد وتــرخيص املؤسســات واجلهــات واملراكــز الــ  تقــدم خــدمات التعلــيم  .4
 ظامي وتعليم الكبار. غري الن

تــوفري القنــوات األفقيــة والعموديــة بــني زطــي التعلــيم غــري النظــامي والتعلــيم النظــامي، ،يــث يشــكل  .5
النمطان منظومة متكاملة تتي  للدار  اتنتقال من زط آلخر بيسر ومرونة ضمن شروط ومعـايري 

 حمددة.
يف القطـاعني العـام واخلـا  الـ  تقـدم تطوير أعمال املراكز واملعاهد ومؤسسـات التعلـيم والتـدريب  .6

 خدمات التعليم غري النظامي يف أ نا  اخلدمة.
 دعم استخدام التقنيات اظديثة يف برام  التعليم غري النظامي. .7
دعـــم دور القطــــاع األهلــــي التطــــوعي مــــن النــــواحي الكميــــة والنوعيــــة يف تنفيــــذ بــــرام  التعلــــيم غــــري  .8

 النظامي.
 زمة لتمويل برام  التعليم غري النظامي، ومنها: تطوير األسس واملعايري الا .9

أن يتحمــــل صــــاحب العمــــل الكلفــــة الرئيســــية لرفــــع كفايــــة العــــاملني عنــــده، وتنميــــة املــــوارد  . أ
 البشرية لديه.

أن يتحمـل الــدار  القـادر مــاداي الكلفـة الرئيســية الناايــة عـن ااراطــه يف بـرام  التعلــيم غــري  . ب
ادي الـازم للـري القـادرين مـاداي هلـذا اللـرض مـن مصـادر النظامي، بينما يتم توفري الـدعم املـ

 القطاعني العام واخلا .
ـــيم غـــري  . ج ـــ  تـــدعم بـــرام  التعل تـــوفري اظـــوافز الضـــريبية وغريهـــا ملؤسســـات القطـــاع اخلـــا  ال

 النظامي.
تـــوفري اظـــوافز  ات اتنعكاســـات املاديـــة ملؤسســـات القطـــاع األهلـــي التطـــوعي الـــ  تقـــدم  . د

 نخفضة الرسوم يف جماتت التعليم غري النظامي.خدمات جمانية أو م
 توفري التلطية اجللرافية املناسبة ملراكز وبرام  التعليم غري النظامي وتعليم الكبار. .11
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تطــوير البعــد املؤسســي يف التخطــيط للتعلــيم غــري النظــامي وتعلــيم الكبــار عــن طريــق إنشــا  جملــس  .11
العــام واخلــا ، يعــجل بوضــع السياســات ومبهــام هلــذا النــوع مــن التعلــيم، يضــم ممثلــني مــن القطــاعني 

التخطيط للتعليم غري النظامي على مستوو وطين، ونشر الوعي يذا النمط من التعلـيم، والتنسـيق 
 بني اجلهات املعنية ابلتنفيذ.

 تطوير دور مؤسسات التعليم العايل يف برام  التعليم املستمر وال بية املستدلة.   .12
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 التمويل
 

ن ارتفاع نسبة اإلنفاق على تنميـة املـوارد البشـرية بشـكل عـام، وعلـى التعلـيم النظـامي بشـكل على الرغم م
خــا ، إت أن عنصــر التمويــل يف جمــال تنميــة املــوارد البشــرية يعــاين مــن عــدد مــن مظــاهر الضــعف واخللــل 

جـود خلـل يف ال  ت كز يف ضعف السياسـات واتسـ اتيايات املتعلقـة ابلتمويـل علـى املسـتوو الـوطين، وو 
متويــل بعــ  القطاعــات كمــا هــو اظــال يف التعلــيم اجلــامعي، واافــاض مســامهة أصــحاع العمــل يف الــدعم 
املباشــر أو غــري املباشــر لتنميــة املــوارد البشــرية يف ا ــاتت غــري الر،يــة كــالتعليم والتــدريب املهــين، واظاجــة 

م، وضـعف اتهتمـام ابقتصـادايت التعلـيم وتطـوير ل شيد مشاركة الدارسني وأوليا  أمورهم يف متويل تعلـيمه
النمــا   واألســاليب اتقتصــادية واألقــل كلفــة يف نظــم التعلــيم والتــدريب، واافــاض املخصصــات املرصــودة 
ســنواي لل بيــة والتعلــيم يف املــوازانت العامــة، وضــعف التمويــل لكثــري مــن عناصــر الــربط بــني جــانو العــرض 

 سات والبحوجم وخدمات اتستخدام والتوجيه وغري  لأب.والطلب للقوو العاملة كالدرا
 

 األهداف
 

 تنويع وتطوير مصادر التمويل لنظم وبرام  تنمية املوارد البشرية. .1
مراعاة ال شيد واقتصادايت العمل يف اختيار النظم والمام  ويف جوانب التخطـيط والتنفيـذ لتنميـة  .2

 املوارد البشرية.
 

 السياسات 
 

 اتيايات واضــحة املعــاه لتمويــل العناصــر واملكــوانت املختلفــة لتنميــة املــوارد تطــوير سياســات واســ .1
 البشرية.

تطوير مسامهة مؤسسات القطاع اخلا  يف متويل كلفة العناصـر واملكـوانت املختلفـة لتنميـة املـوارد  .2
 البشــــرية وخباصــــة يف ا ــــاتت غــــري الر،يــــة كــــالتعليم والتــــدريب املهــــين، ابعتبــــار هــــذه املؤسســــات

 املستفيد املباشر من نوات  مصادر العرض من القوو العاملة.
ــــث تلطــــي مســــامهة  .3 ــــدريبهم ،ي ــــل كلفــــة إعــــدادهم و هــــيلهم وت ترشــــيد مســــامهة الدارســــني يف متوي

الدارســني القــادرين مــاداي بقــدر اإلمكــان كلفــة إعــدادهم يف مؤسســات التعلــيم العــايل مــن انحيــة، 
مــــاعي للــــدار  عائقــــا أمــــام اتســــتفادة الكاملــــة مــــن و،يــــث ت يقــــف الوضــــع اتقتصــــادي واتجت

 اخلدمات والتسهيات املتوافرة من انحية أخرو.
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تطــوير قــدرات املؤسســات املعنيــة بتنميــة املــوارد البشــرية، وخباصــة مؤسســات مصــادر العــرض مــن  .4
 القوو العاملة، على التمويل الذا .

 برام  تنمية املوارد البشرية.تشايع إجرا  دراسات الكلفة والفعالية املتعلقة بنظم و  .5
ايـــا  العنايـــة الازمـــة تقتصـــادايت التعلـــيم والتـــدريب يف مؤسســـات مصـــادر العـــرض مـــن القـــوو  .6

العاملــة، عــن طريــق اســتخدام التقنيــات واألســاليب األقــل كلفــة، وزايدة اإلنتاجيــة، ورفــع الكفــا ة 
ريـــة، وإجـــرا  الدراســـات املتعلقـــة والفاعليـــة يف العمـــل، وتطـــوير القـــدرات واهلياكـــل واألســـاليب اإلدا

 ابقتصادايت التعليم.
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 البعد اإلقليمي والعاملي يف تنمية املوارد البشرية

 
يتميـز سـوق العمـل األردين  نـه سـوق مصــدر ومسـتورد للعمالـة يف  ن واحـد.  فالعمالـة األردنيـة املهــاجرة، 

ر، وخباصـة األقطـار العربيـة.  وتتميـز العمالـة ال  تبل  حاليا  امثائة ألـف عامـل، تتـوافر يف كثـري مـن األقطـا
ـــــة والتاـــــارة واإلنشـــــا ات والصـــــناعات  ـــــة املهـــــاجرة  هنـــــا ت كـــــز يف قطاعـــــات اخلـــــدمات اتجتماعي األردني
التحويليـة، كمـا تتميـز ابرتفـاع نسـبة خر ـي التعلـيم العـايل واملسـتوو التعليمـي بشـكل عـام، وابلتـايل ارتفــاع 

 بينهم.نسبة اتختصاصني والفنيني 
 

% مــن جممــل العمالــة الوافــدة. الــ  يقــدر 90وتشــكل األقطــار العربيــة، وخباصــة مصــر، مصــدرا ألكثــر مــن 
عددها مبئات اآلت  وتتسـم العمالـة الوافـدة ابافـاض املسـتوو التعليمـي والعمـل ضـمن مسـتوايت العمـل 

واملطـــــاعم والفنـــــادق، األساســـــية، وخباصـــــة كعمـــــال حمـــــدودي املهـــــارات، يف قطاعـــــات الزراعـــــة، والتاـــــارة 
ـــة تتاـــاوز  % يف 15واخلـــدمات العامـــة.  وهـــذا علـــى الـــرغم مـــن أن ســـوق العمـــل األردين يعـــاين مـــن بطال

 الوقم اظاضر.
 

 األهداف
 

تطـــوير القـــدرات الوطنيـــة مـــن النـــواحي الكميـــة والنوعيـــة لاســـتفادة مـــن فـــر  العمـــل يف األقطـــار  .1
 العربية.

 رية انتقال العمالة العربية.السعي لتحقيق اهلد  القومي يف جمال ح .2
 توفري عوامل اجلذع لعودة العلما  واتختصاصيني األردنيني العاملني يف اخلار . .3
 تعزيز مكانة األردن كمركز جذع لطلبة التعليم العايل من األقطار العربية واإلسامية. .4
 تنظيم وترشيد دراسة الطلبة األردنيني يف اخلار . .5
 ية، واتنفتاا على التاارع الدولية يف جماتت تنمية املوارد البشرية.التفاعل مع الثقافات العامل .6
 

 السياسات 
 

تـــوفري املعلومـــات والبيـــاانت عـــن السياســـات واإلجـــرا ات املتعلقـــة بتنميـــة املـــوارد البشـــرية وأولـــوايت  .1
الطلـــب علـــى القـــوو العاملـــة يف األقطـــار العربيـــة بشـــكل عـــام واألقطـــار اجلا بـــة للعمالـــة األردنيـــة 
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بشـــكل خـــا ، واســـتثمار هـــذه املعلومـــات والبيـــاانت يف اخلطـــط واملشـــاريع الوطنيـــة لتنميـــة املـــوارد 
 البشرية.

ترشيد وتنظيم استقدام وتشليل العمالـة الوافـدة، ووضـع وتطـوير اآلليـات واإلجـرا ات والسياسـات  .2
 املناسبة هلذا اللرض.

ـــة الوافـــدة وخصائ .3 ـــاانت عـــن هيكـــل العمال صـــها، واســـتثمار هـــذه املعلومـــات تـــوفري املعلومـــات والبي
 والبياانت يف اخلطط واملشاريع الوطنية لتنمية املوارد البشرية.

إحكــام تطبيــق تشــريعات العمــل األردنيــة علــى العمالــة الوافــدة، لضــمان حقــوق هــذه العمالــة مــن  .4
 انحية، ولتفادي املنافسة غري العادلة مع العمالة األردنية من انحية أخرو.

مالـة األردنيـة يف األقطـار العربيـة، عـن طريـق إنشـا  اهلياكـل املؤسسـية يف القطـاعني دعم وتطوير الع .5
 العام واخلا ، ووضع التشريعات الازمة.

 دعم جهود منظمة العمل العربية يف  قيق حرية انتقال العمالة العربية. .6
 يم تبادل العمالة.تعزيز اتتفاقات والعاقات الثنائية بني األردن واألقطار العربية لتطوير وتنظ .7
ــــني العــــاملني يف دول العــــاه  .8 ــــوات اتتصــــال مــــع العلمــــا  واتختصاصــــيني األردني ــــات وقن ــــز  لي تعزي

املختلفــة بشــكل عــام والــدول الصــناعية بشــكل خــا ، وتــوفري املعلومــات هلــم عــن خطــط التنميــة 
 الوطنية وجماتت اتستثمار وفر  العمل.

لتســـهيات الـــ  تســـاهم يف جــذع الطلبـــة مـــن األقطـــار تطــوير اإلجـــرا ات واآلليـــات واخلــدمات وا .9
 العربية واإلسامية للدراسة يف مؤسسات التعليم العايل يف األردن.

ـــة  .11 ـــة، كـــالتكتات اإلقليميـــة واتتفاقيـــات الدولي اســـتثمار التوجهـــات والتطـــورات اتقتصـــادية اظديث
ـــة العمالـــة  وخصـــائص العوملـــة والتخاصـــية، وانعكاســـا ا علـــى قضـــااي تنميـــة املـــوارد البشـــرية، كنوعي

 ومستواي ا وانتقاهلا.
تطـــوير القـــدرات واآلليـــات اخلاصـــة بتقيـــيم مؤسســـات التعلـــيم العـــايل األجنبيـــة واتعـــ ا  بماجمهـــا  .11

 وشهادا ا.
اعتماد نظم متطورة لفحـص أدا  اخلـر ني األردنيـني مـن مؤسسـات التعلـيم العـايل األجنبيـة كشـرط  .12

 ملمارسة املهنة.
ام  تعليميـة تعويضـية، يلتحـق يـا اخلر ـون مـن مؤسسـات التعلـيم العـايل األجنبيـة الـذين اعتماد بـر  .13

ــــدو فحصــــهم، يــــد  رفــــع مســــتواي م وإعــــدادهم للمســــتوايت  ــــوع ل ت مققــــون املســــتوو املطل
 املطلوبة.

 

 

 


