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واقع قطاع التعليم التقني والمهني والتدريب في 

 األردن )ملخص تنفيذي(

 قدمة:م 

عماد اعداد الشباب  إن قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب من أهم أدوات التنمية االقتصادية والبشرية وهو
وتأأألهيلهم لتلبيأأأة اتتياقأأأات ،أأأوو العمأأأعم بأأأع وتأأأدريب العمأأأاع الممار،أأأين لر أأأ    أأأا تهم وموا بأأأة التطأأأورات 

 الت نولوقيا.

دعمأأأت الت ومأأأة هأأأ ا القطأأأاع مأأأن دأأأهع التو،أأأ   أأأي مدار،أأأل ومعاهأأأدال و لياتأأأل وأمدتأأأل بأأأالتقهي ات اله مأأأة 
اللتتأأاو ببرامقأأل  أأي  أأع متا  أأة ولأأوا  وبلأأدال وا،أأتتد ت  يأأل للتأأدريب تتأأب اصأأبك باام أأان الوصأأوع اليأأل وا

تدصصأأات  أأي تقأأوع مدتل أأة الصأأناعية وال راعيأأة وال ندقيأأة وال،أأياتية والهند،أأية والمهأأن الطبيأأة الم،أأاعد  
 واالقتصاد المن لي.

اقأات ل ن ه ا القطاع واقل  غيرال من قطاعات التنمية تتأديات ومشأ هت ناتقأة عأن ات،أاع ال قأو  بأين اتتي
،وو العمع وبين   ايات الدريقين ويعود  لأ  س،أباب   يأر  بشأرية وماليأة و نيأةم وادأ  هأ ا القطأاع اهتمامأا  
داصأأا   أأي و يقأأة اال،أأتراتيقية الوطنيأأة لتنميأأة المأأوارد البشأأرية التأأي اطلقهأأا صأأاتب القهلأأة الملأأ   عبأأد ا  

اعضأأأا  اللقنأأأة ا  أأأر مأأأن مأأأرال و ودهأأأم ب أأأع ال أأأاني بأأأن الت،أأأين المع أأأم تيأأأق  أأأان قهلتأأأل التقأأأب بأأأر ي  و 
 التوقيهات التي من شلنها اعداد ا،تراتيقية شاملة وقابلة للتطبيو.

( مشروعا  لتطوير واصهح قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب شملت متأاور 61وقد اوردت اال،تراتيقية )
هأأة وبأأين مت،،أأات القطأأاع الدأأا  مأأن متعأأدد  منهأأا التا ميأأةم مل،،أأة الشأأرا ة بأأين مأأ ودج  التأأدريب مأأن ق

قهأأة ادأأرذم  أأ ل  دعأأم البنيأأة التتتيأأة لهأأ ا القطأأاع تتأأب ت أأون برامقأأل  ات ارتباطيأأة عاليأأة بتاقأأات ،أأوو 
العمعم و ات   ا   عالية  ي عملياتل و عالية مت ر  علب االقتصاد وعالم العمع. وتناولت اال،تراتيقية قضايا 

المرقعيأةم التقهي يأاتم اطأار المأتههتم  أتك القنأوات اال قيأة و العموديأة  ادأرذ  المنأاه م المأدربينم الم لأة
بأأين م،أأارات القطأأاع وم،أأارات التعلأأيم العأأام والتعلأأيم العأأاليم والتوقيأأل المهنأأيم  مأأا تأأم اعأأداد دطأأة تن ي يأأة 

 د المتابعة والتن ي .له،تراتيقية تابعتها لقنة و اريةم وه ال الدطة بما  يها التعليم المهني والتقني والتدريب قي

غير ان التوا و علب قهة مرقعية واتد  تدطط وتشرف وتن   وتقيم اعماع ه ا القطاع لم يتم التوصع اليها 
 Skills Development Corporation  ما   رت اال،تراتيقية تيق اوصت بإنشا  هي ة بنا  المهارات

و لت القهة المرقعية تراوح بين اتتماالت متعدد  منها تش يع لقنة عليا للموارد البشرية وبين تع ي  ودعم 
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واقع قطاع التعليم التقني والمهني والتدريب في 

 األردن )ملخص تنفيذي(

مقل  التشغيع  والتعليم المهني والتقني والتدريب لي ون هو الم لة المرقعيةم م  تن ي  دطة إصهح القطاع  
 المقدمة من و ار  العمع.

 E-TVETع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني التطورات األخيرة التي يشهدها قطا 

 ( مليأأون يأأورو 25يقأأدم االتتأأاد اسوروبأأي بموقأأب ات اقيأأة المنتأأة لأأاردن دعمأأا   نيأأا  وماليأأا  يقأأدر بأأأ )
مليأأون يأأورو دعمأأا  للموا نأأة والبأأاقي علأأب صأأور  مشأأاري   34( منهأأا 5162-5161دأأهع اسعأأوام )

 شأأأرط  و أأأو متشأأأرات تتققهأأأا المت،،أأأات اسردنيأأأة هنأأأي والتقنأأأيمباشأأأر  لأأأدعم مت،،أأأات القطأأأاع الم
لصرف د عات المنتةم ويقأرج انن إعأداد عطأا ات سنشأطة ومشأاري  متعأدد  ،أيتم تن يأ ها لتطأوير 

 القطاع.
 (  تم تل،ي  مر   االعتماد وضبط القودCAQA ) 

Center for Accreditation and Quality Assurance 
ي،أأأتند إلأأأب قأأأانون مقلأأأ  التشأأأغيع والتأأأدريب والتعلأأأيم المهنأأأي  5165تأأأاري   42بموقأأأب ن أأأام رقأأأم 

وقأأد تأأدد الن أأام اسدوار والم،أأتوليات للمر أأ  وارتباطأأل بأأالمقل   5112تاري /لعأأام  31والتقنأأي رقأأم 
قهأأا وبمعأأالي و يأأر العمأأعم ويقأأوم المر أأ  بتأأردي  مت،،أأات التعلأأيم والتأأدريب المهنأأي واعتمأأاد برام

صدار الشهادات الداصة بالم،تويات   المهنة. والممار،ةوا 
  بعأأد أن  انأأت مهامأأل  5112 مأأا تأأم انشأأا  مقلأأ  التشأأغيع والتأأدريب والتعلأأيم المهنأأي والتقنأأي عأأام

( تيأأق م لأأت  يأأل المت،،أأات الت وميأأة والقطأأاع 5116للتأأدريب والتعلأأيم المهنأأي والتقنأأي منأأ  عأأام )
ر العمعم ويتولب الترتيب القتماعاتل وقراراتل أمانة لل،أر أصأبتت الدا  ويرأ  المقل  معالي و ي

 أتد مديريات و ار  العمع.
 ( تأم أيضأا  إنشأا  صأندوو للتشأغيع والتأدريب والتعلأيم المهنأي والتقنأيETVET FUND يأديرال مأدير )

 ( وقأد ان أو الصأندوو تتأب اننETVETعام وادار  تشرف علب تمويع المشاري  التي يقرها مقل  )
( مليون دينار من  إنشأا ل  انأت الشأر ة الوطنيأة للتشأغيع والتأدريب قأد تصألت علأب 511ما يقارب )

( ويأأأتم تمويأأأع هأأأ ا الصأأأندوو مأأأن 5115ل،أأأنة  22التقأأأم اس بأأأر مأأأن مشأأأاري  تمويلأأألم )ن أأأام رقأأأم 
( 21)إيأأرادات تصأأاريك العمأأع التأأي تأأد عها العمالأأة الوا أأد  لقأأا  مأأنتهم تصأأاريك العمأأع والتأأي تقأأدر بأأأ 

دينارا / ل ع تصريك وتقرج انن ترتيبأات إدمأاه هأ ا الصأندوو بصأندوو مدأر تأم انشأاتال منأ  مأا ي يأد 
 عن  ه ين عاما  هو صندوو التنمية والتشغيع. 
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  تأم إنشأا  المعهأد الأوطني لتأدريب المأدربينNational Training of Trainers ( مأن 5115عأام )

( 5111-5116ال ج مولل االتتاد االوروبي لاعأوام ) (EJADAاد  )قدهع دعم مباشر لمشروع إ
( تيأأق قامأأت القامعأأة ببنا أأل علأأب BAUوتأأم  لأأ  بالتعأأاون والتن،أأيو مأأ  قامعأأة البلقأأا  التطبيقيأأة )

تأأأأدريب المأأأأدربين  ومهمتأأأألأرض البوليت نيأأأأ  )،أأأأابقا ( و ليأأأأة الهند،أأأأة الت نولوقيأأأأة التابعأأأأة للقامعأأأأة. 
(TOTSال ين يعملون  ي مت،،أات ا ) لتأدريب والتعلأيم المهنأي والتقنأي الر،أمية والداصأةم وم،أاتتل

م ود بالت،هيهت والمدتبراتم وي،تطي  المعهد ا،تددام الأور  الهند،أية  أي  5( م5111االنشا ية )
 ال لية  لما دعت التاقة إلب  ل .

يأو أهدا ألم غير أن ه ا المعهد يواقل صعوبات عديد  إدارية و نية ومالية تقعلل غير قادر علأب تتق
  ما أن مت،،ات التعليم المهني والتقني والتدريب ت اد ال ت،ت يد من ددماتل س،باب متعدد . 

  يقأرج انن اعأداد إطأار للمأتههت المهنيأةNational Qualification Framework   بالتعأاون مأ
ل نيأة التأي تقأدم الم،أاعدات ا  European Training Foundationمت،،أة التأدريب اسوروبيأة 

 رب العشرين عاما  ومر  ها الر ي،ي  ي تورينو)إيطاليا(.الاردن  ي مقاع التعليم المهني من  ما يق
( م،أتويات مهنيأة اعتبأارا  مأن مرتلأة التعلأيم اس،ا،أي وتتأب مدرقأات التعلأيم 2وهنال  توا أو علأب )

 .والعمع قار علب اقرارها القامعي تمر بمراتلل ال هق
 بين مت،،ات التدريب والتعليم المهني والتقني من قهة والشأر ا  االقتمأاعيين مأن  يتم تع ي  التعاون

( وبأأدعم مأأن مت،،أأة التأأدريب اسوروبيأأة وغأأرف الصأأناعة والتقأأار  Social Partnersقهأأة أدأأرذ )
واتتأأاد نقابأأات العمأأاع  أأي اسردن. ويهأأأدف  لأأ  إلأأب تع يأأ  مشأأأار ة القطأأاع  أأي التدطأأيط والتن أأأيم 

تابعة سنشطة القطاع. وهنا  قص  نقاح تققتها الشرا ة ،يلتي التقرير علب   رها  ي والتن ي  والم
 الموق  المنا،ب. 

  التل،أي  لمرا أ  التميأ   أي التأدريب  مأتدرا   أمCenters of excellence  بأين مت،،أة  بالتعأاون
التأأأدريب المهنأأأي وقهأأأات مانتأأأة والقطأأأاع الدأأأا  وبتمويأأأع أتيانأأأا  مأأأن صأأأندوو التشأأأغيع والتأأأدريب 

 والتعليم المهني والتقني 
  ما   ي ال،نوات ال ه ة عدد ال ين لم ي،ت ملوا النقاح  ي امتتان شهاد  الدرا،ة ال انوية العامةوصع

داد الأأأ ين لأأأم يتقأأأدموا لهمتتأأأان او لأأأم يتأأأال هم متتأأأان وقأأأدرت اعأأأ% مأأأن المتقأأأدمين له21ي يأأأد عأأأن 
( الف طالب وطالبة ولم ت ن هنأا  دطأط ل أتك بأدا ع امأامهم للتعلأيم او العمأع  مأا ان 521النقاح )

هنأأا   ا ضأأا  مأأن مدرقأأات التعلأأيم القأأامعي ونقصأأا  تأأادا   أأي مدرقأأات التعلأأيم التقنأأيم و ادت اعأأداد 
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واقع قطاع التعليم التقني والمهني والتدريب في 

 األردن )ملخص تنفيذي(

( الأأف طالأأب وطالبأأة بينمأأا مدرقأأات  ليأأات المقتمأأ  521) الطلبأأة  أأي التعلأأيم العأأالي القأأامعي عأأن 
 ( طالب وطالبة.2511ال ين نقتوا  ي االمتتان الدبلوم الشامع )

   هام منلقة علب  ا ة الم،تويات قمقموعة من النتاقات المهنا 
لأأب تأأد  بيأأر مأأن تيأأق التدطأأيط يأأا  إالتقنأأي والتأأدريب. يم أأن وصأأ ل مر   المهنأأي و تا ميأأة التعلأأيم  .6

م بأأل العديأأد مأأن الأأو ارات والمت،،أأات و يميأأة واالدار م وان القطأأاع مشأأتت تقأأنأأاه  والمأأواد التعلوالم
 دون تن،يو  اعع علب الم،توذ المهني.

عمأأأع  مأأأا ان ن أأأم المتابعأأأة ضأأأمان القأأأود ب وهأأأي بم،أأأتويات اقأأأع ممأأأا يرضأأأب عنأأأل اصأأأتاب ال .5
 اضتة.ة ومعايير و ية والتقييم ال ي اع بناتها يتتاه الب مت،، لوالم،ا

تقررهأأا مت،،أأات  المأدربونب ال يتلقأأون تأأدريبا   نيأأا وم،أأل يا  ا يأأا قبأع الددمأأةم ون أأم ا،أأتقطابهم ال .4
الددمأة المدنيأةم  نأا ان ديأوان التعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني تيق يتم  ل  و قا  لمعأايير 

 ،لم رواتبهم ال ي،اعد علب ا،تقطاب مدربين ا  ا .
 اعلأأأة با،أأأت نا  تأأأاالت متأأأدود م  تالدأأأا  ال تأأأ اع لي،أأأت مت،،أأأيةم ولي،أأأ عالشأأأرا ة مأأأ  القطأأأا .3

 القطأأاع الدأأا  ينشأأغع بمشأأ هتل االنتاقيأأة والددميأأة واال،أأتيراد والتصأأدير والتمويأأع وغيأأر  لأأ م 
 وتنمية الموارد البشرية يعتمد  يها الب تد  بير علب المت،،ات الت ومية.

ال يأ اع ين أر للتعلأيم المهنأي والتقنأي والتأدريب ن أر  دونيأة الت  يأر والتوقهأاتب  أالمقتم  االردنأي  .2
 ة.ع،باب   ير  ويميع الب التعليم اال اديمي والقامعي تتب  ي التدصصات المشبس

التمويأأع للقطأأاع ب هنأأا  مصأأادر ومأأوارد تقليديأأة للتمويأأع تعتمأأد علأأب موا نأأة الدولأأة وعلأأب ايأأرادات  .1
ي والتقني وعلب الم،اعدات ال نيأة والمأنك الدوليأةم وال يأتم صندوو التشغيع والتدريب والتعليم المهن

علب التشغيع ا  ر من التدريب م  ان التشغيع ي ون  لمعايير عادلة واتيانا  يتم ان اقالتمويع و و 
 علب م،تولية مت،،ات االنتاه والددمات و ر  العمع الت ومية.

 االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية:
ت مل ية ،امية ش ع دولة ر ي  الأو را  لقنأة وطنيأة لوضأ  ا،أتراتيقية لتنميأة المأوارد البشأرية بر ا،أة بتوقها

يأة ومأن القطأاع الدأا م عملأت هأ ال ممعالي الد تور وقيل عأوي  وعضأوية مم لأين مأن قهأات مدتل أة ت و 
مأن مرتلأة الط ولأة  ا  تبأار اللقنة ما ي يد علب ،نة ونصف ناقشت  يها ادوات وو،ا ع تنميأة المأوارد البشأرية اع

المب أأأر  مأأأرورا  بمرتلأأأة التعلأأأيم اال،ا،أأأي  أأأم ال أأأانوجم  أأأ ل  التعلأأأيم المهنأأأي والتقنأأأي والتأأأدريب والتعلأأأيم العأأأالي 
( شدصأأية مأأن دبأأرا   أأي  ا أأة 511( لقنأأة شأأار   يهأأا مأأا ال يقأأع عأأن )62وا،أأتعانت بلقأأان  رعيأأة عأأددها )
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( مشأروعا  للتعلأيم 61القتراح عدد  بير من المشاري   ان من بينهأا )المقاالت والمراتعم وقد توصلت اللقنة  
 المهني والتقني والتدريب تم ا،تدهصها من االهداف اال،تراتيقية.

 منظومة التعليم المهني والتقني والتدريب في األردن:

(Jordan) Structure of TVET 
 

و قأأا  لقأأانون تن أأيم العمأأع  دريقيأألالمن ومأأة  قأأ   مأأن الن أأام التعليمأأي وم،أأتويات  هأأ ال (6) يوضأأك الشأأ ع
 المهني.

 ( منظومة التعليم في األردن1الشكل )
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 ( 2الشكل )

 

 )آليات إعداد البرامج والمناهج(

ان المناه  والمواد التعليمة والتدريبية يقب أن يتم تقييمها ومراقعتها وتتدي ها بقياد  أصتاب العمع بعد أن 
 تبنب قدراتهم ال نية  ي اعداد المناه  وتطويرها. 
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 حاكمية التعليم المهني الثانوي في وزارة التربية والتعليم 3:1:3 
 دارية متعددة هي:يتم ادارة التعليم المهني من قبل مستويات إ

 إدار  التعليم المهني واالنتاه/ الو ار . -
 االدارات اسدرذ بالو ار  ت،ب. االدتصا . -
 مديريات التربية والتعليم  ي المتا  ات واسلوية. -
 إدار  المدار  المهنية ال انوية. -

والمأأأأدار  بمعنأأأأب أن ويغلأأأأب علأأأأب إدار  التعلأأأأيم المهنأأأأي مر  يأأأأة اادار  وادوار أدأأأأرذ  رعيأأأأة للمأأأأديريات 
 المدر،ة المهنية تتم ادارتها و و التعليمات الصادر  عن الو ار  واشراف مديريات التربية والتعليم .

 وبتحليل حاكمية التعليم المهني يتضح اآلتي:

هنا  نق   ي اعداد المو  ين المدتصين  ي ادار  التعليم المهني بالو ار  تيق العديد من  -
 ي ت م القا م بلعماع ر ي  الق،م.رت،ا  اسق،ام هم  

وينطبو الوض  علب مديريات التربية والتعليم تيق بعض رت،ا  االق،ام للتعليم المهني تنقصهم  -
الدبر   ي  روع التعليم المهني وهنا  نق   ي المشر ين المهنيين تيق أن بعضهم يعمع  ي 

 أ  ر من مديرية.
  قامعية  ي تقع التعليم المهني وانما متههتهم بعض مديرج المدار  المهنية ال يتملون شهاد -

 ودبراتهم  ي التعليم اال اديمي. 
إدار  تدريب المدربينم المناه م االشرافم اللوا م الداصة بالتعليم المهني تتب  إدارات ا اديمية  -

 أدرذ لي  لديها الدبر  ال ا ية بمتطلبات التعليم المهني.
( الف 52( مليون طالب منهم )6.2بمراتلل ال هق لتشمع ) تصع م،تولية الو ار  علب التعليم -

%( من مقموع الطلبة وه  ا يش ع التعليم المهني تي ا  6.2يلتتقون بالتعليم المهني يش لون )
 صغيرا  من اهتمامات الو ار . 

دار  التعليم المهني من بنا  عهقة مت،،ية بين القطاع الدا  وبين المدار  -   لم تتم ن الو ار  وا 
 المهنية  ون  ل  ،يش ع  ل ة إضا ية ال تو رها الموا نة المتدود  للتعليم المهني.
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واقع قطاع التعليم التقني والمهني والتدريب في 

 األردن )ملخص تنفيذي(

وفيما يتعلق بالحاكمية وه  ا  إن تا مية التعليم المهني مشتتل تتب دادع و ار  التربية والتعليمم  - 
فإن التوصيات اآلتية يمكنها االسهام في معالجة بعض المشكالت والتحديات للتعليم المهني 

 في وزارة التربية:
دار  مت،،ة بنا  المهارات                         .6 وض  التعليم ال انوج المهني تتت اشراف وا 

Skills Development Corporation (SDC)   التي اقترتتها اال،تراتيقية الوطنية
 لتنمية الموارد البشرية.

،ة التدريب المهني  ونها و ي تاع عدم تتقيو  ل  أن يتم التاو التعليم المهني بمت، .5
 مت،،ة  ع اهتمامها للتعليم والتدريب المهني.

و ي تاع لم يتد  به ين المقترتين وابقا  التعليم المهني ال انوج تتت م،تولية و ار  التربية  .4
 والتعليم  إن التا مية المقترتة هيب

 .ان ي ون هنا  امينا  عاما   ي الو ار  للتعليم المهني 
   م،اعدا  لمدير التربية والتعليم لشتون التعليم المهني. أن ي ون هنا 

 ما ت،تطي  الو ار  اتداق تعديهت  ي هي لها اادارج لتل،ي   هق مديريات للتعليم  .3
المهني/ إدارات علب م،توذ االقاليم واتباعها سمين عام و ار  التربية والتعليم لشتون التعليم 

 االشرافم التوقيل المهنيم اللوا م ادار  التعليم المهني.المهنيم م  اتباع تدريب المدربينم 
 التوقيل واالرشاد المهنيب .2

ال ي اع التعليم المهني الديار اسدير للطلبة ال ين ينهون مرتلة التعليم اس،ا،ي وهنا  
قرارات صدرت عن الو ار  توع معدالت الطلبة ال ين يتوقهون نتو التعليم اال اديميم 

التتصيع اال اديمي المتدني لهلتتاو بالتعليم المهني  اصبك  ل  وصمة ودصصت ل وج 
 أن ه ا التعليم لل اشلين ا اديميا .

وهنا  لقنة وطنية للتوقيل والتوعية المهنية تشار   يها مت،،ات التعليم المهني والتقني 
لقطاع الدا  والتدريب ل نها لقنة تر   اهتمامها م  نهاية  ع عام درا،ي وال يشار   يها ا

 أو المت،،ات االعهمية.
( مرشد تربوج  ي المدار  وبمعنب أن هنا  5111وم  أن الو ار  لديها ما ال يقع عن )

( طالبم تيق يصبك التر ي  علب  االرشاد االقتماعي والن ،ي دون 6111مرشد ل ع )
 اعطا  التوقيل المهني ما ي،تتقل من اهتمام. 
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تدعو التاقة إلب إعداد دطة وطنية للتوقيل المهني تتدد  يها االدوار والم،تولياتم وتو ير  
 متطلباتها المالية والبشرية وقد اعطب ه ا التقرير دطة وطنية للتوقيل المهني. 

 مؤسسة التدريب المهني:

لتأي يتتملهأا المقتمأ  لقأا  يقب االعتراف بان المت،،ة ببرامقها التدريبية ومواقأ  معاهأدها و لأف التأدريب  ا
 ي تل  البرام م قد وصلت الب  ع متا  ة  ولوا  وبلد م  ما  انت قريبة من المدن والتقمعات  ابنا لالتاو 

( ،أنةم واتاتأت  رصأة التعلأيم الم،أتمر تتأب لمتقأدمي 62الصناعية والتتو ببرامقها  ع من  اد عمرال علب )
( صأأاتب عمأأع وا،أأتقابت لتغيأأرات 2111اون مأأ  مأأا ي يأأد عأأن )ال،أأنم ون أأ ت بأأرام   أأي مواقأأ  العمأأع بالتعأأ

عديأأد   أأي ،أأوو العمأأع وطرتأأت بأأرام  لم،أأتويات متأأدد المهأأار م المأأاهرم المهنأأيم التقنأأي و أأي اتيأأان ادأأرذ 
 .عم و ل   لل ي،قع ايقابيا  سدا  المت،،ة. دريقو القامعات بت ا  عن  ر  عمالتتو ببرامقها 

،أيما ان عأالم الصأناعة  االدأرذ ديات شلنها شألن مت،،أات التعلأيم والتأدريبغير انها واقهت صعوبات وتت
والعمع  ي تغير م،تمر وت تهت اقتصادية عالميةم ومت،،ات انتاقية وددمية ت،عب لتتقيو تنا ،ية اقليمية 

تأأديات التودوليأةم  مأأا ان المأوارد الماليأأة المتاتأة  انأأت دا مأا  اقأأع مأأن المطلوبأةم  أأع هأ ا دلأأو مقموعأة مأأن 
 والمش هت يم ن ايقا ها  يما يليب

 :تحديات في مجال ارتباطية البرامج بحاجات السوق 

يأأة وماليأأة ر ( مهنأأة وقطاعأأات تقا611( قطاعأأات صأأناعية يت أأرع عنهأأا مأأا ال يقأأع عأأن )61نأأا  )ه 
اتة وال ندقأأأةم والمهأأأن االداريأأأةم والدأأأدمات يومصأأأر ية ومهأأأن  رعيأأأة ت يأأأد عأأأن  لأأأ  وادأأأرذ  أأأي ال،أأأ

وال راعة وهنا  م ات المهن التأي وردت ضأمن التصأنيف المعيأارج العربأي للمهأن الأ ج تأم اقأرارال مأن 
 العمع العرب. و را قبع 

لأأي  قميعهأا ومأأن الناتيأأة ،أتقابة لأأبعض متطلبأات ،أأوو العمأع و وامأام  لأأ  ا،أتطاعت المت،،أأة اال
للمتابعأة والتقيأيمم ل أن مضأمون البأرام   اطأارمان القود   ي تن يأ  البأرام  و النوعية تل،،ت ادار  لض

 مضأامينالتدريبية  لت بصور  م،تمر  تتاوع اللتاو بما يتتاقأل ،أوو العمأعم وات،أعت ال قأو  بأين 
 بنا  البرام  وتتديد االتتياقات.ة القطاع الدا   ي  ام  وبين تل  التاقات لتدني مشار البر 
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علأأأب ضأأأرور  مراقعأأأة بأأأأرام  المت،،أأأة وتدصصأأأاتها واعأأأاد  بنا هأأأا علأأأب ا،أأأأا   نأأأانا وال يدتلأأأف  
 ال  ايات انتيةبيقب ان تبنب ه ال البرام  علب تيق ال  ايات التي يتتاقها ال،ووم 

 ال  يات المهنية المتدصصة  بالمهنة. -6
 يلية.غال  ايات الو ي ية التش -5
 ال  ايات الشدصية الوقدانية. -4
 ال  يات العلمية. -3
 ال  ايات االدارية المالية. -2
 ي.   ايات االقتصاد المعر  -1

 

 وهأي برنام  يقب ان  تغطأي هأ ال المتأاور وال  ايأات ول أع م،أتوذ تأدريبي والدطة الدرا،ية ل عمنهاه الان 
 تدتلف  ي مضمونها عن اندر.

 :تحديات خاصة بالكفاءةEfficiency   

والأب اج مأدذ  انأت النتاقأات  بيأر   تلالتدريب ومن ومويعبر عنها ت،ابيا  النتاقات ن،بة لمددهت 
 وت،مب اتيانا  ال  ا   الدادلية. تم م ونات المددهن،بة الب تق

والمالية والبشرية وال نية والتشريعات والماديأة  لهأا مأددهتم والمأدربيون والمتأدربون واالقهأ    الموارد 
اليب التأدريب وا،أاليب االشأراف وا،أاليب االدار  االدارية ايضا  مددهتم و ع ه ا يتم تو ي ل  أي ا،أ

 والعهقة م  اصتاب العمع  والقطاع الدا  وغير  ل  من العوامع.

  منها تشغيلية.21 ا ا ،لمنا ان الموارد المالية اقع من المطلوب  ي الموا نةم وان % 
 ة القأامعيينالبشأرية  أي مع مهأا مأن م،أتوذ  ليأات المقتمأ  وال انويأة تيأق تقأع ن،أب والموارد 

 %.51عن  تقع
  ون،أأبة ال بأأل  بهأأا مأأن التقهيأأ ات لي،أأت تدي أأةم والتأأدريب  أأي مواقأأ  العمأأع ال يأأتم  أأي امأأا ن

 ومت،،ات متهلة.
 .واصتاب العمع مشار تهم متدود   ي بنا  المناه  وت اصيلها 
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يتطللللب  وصللللت حلللدا  حرجلللا   أأأإن النتيقأأأة التأأأي يم أأأن التوصأأأع اليهأأأا ان التتأأأديات الداصأأأة بال  أأأا    
 المراجعة والتطوير.

  :تحديات خاصة بالفعاليةEffectiveness 

بأأرام  علأأب ،أأوو العمأأع وعأأالم  العمأأع  أأي الوهأأي مقارنأأة نتأأا   العمليأأات بلهأأداف المت،،أأة وتأأل ير 
 ية.  المت،،ة م ه بدمسردن ومت،،اتل االنتاقية والدا

 ( 51وصأألت طاقتهأأا اال،أأتيعابية  أأي قميأأ  مراتأأع تأأدريبها الأأب) متأأدرب ومتدربأأة يتدأأره  الأأف
 %.31منهم ،نويا  

  متأأأأدرب ومتدربأأأأة دأأأأهع ال،أأأأنوات االربعأأأأين  الأأأأف (311قيهأأأأا تتأأأأب انن عأأأأن )ي اد عأأأأدد در
 واتد  م،ارا  مدتل ا . ليةم صتيك ان بعضهم ال يعمع بتدصصالماض

  ا،همت  ي دعم قانون تن يم العمأع المهنأي واصأدار شأهادات م اولأة المهنأة وم،أتويات مواقأ 
 العمع.

 .شار ت  ي قمي  مشاري  التشغيع والتدريب للعمالة االردنية 
  تصأألت مأأرارا  علأأب قأأا    التميأأ  العلمأأي  أأي المنا ،أأة بأأين مت،،أأات التعلأأيم المهنأأي والتقنأأي

 والتدريب.
  ا،همت  ي تعميو الوعي بالتاقة الب التدريب من دهع الشرا ة م  اصتاب العمأع والقطأاع

 الدا .
  للطلبأأأة الأأأ ين انهأأأوا مرتلأأأة التعلأأأيم اال،ا،أأأي ولأأأم ي أأأن امأأأامهم م،أأأارات التعلأأأيم  انأأأت تاضأأأنة

 اال اديميم وصنعت منهم مهنيون.
 

 ع  ل  يتشر علب  عاليأة مشأقعة لدأدمات المت،،أة وبرامقهأا وتأل يرات ايقابيأة علأب ،أوو العمأع. ان  لأ  
 ال يعني ال عالية المتمي   ول نها  عالية مقبولة.

 لنظرة المجتمعية الدونية لبرامجها.تحديات خاصة با 

  برامقها يتقدم اليها  وج التتصيع المتدني اال اديمي. –
 وهي ال تنتهي بشهاد  تتهع للتعليم العالي الن امي بع بشهاد  م،توذ. –
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يقصأأر االعأأهم  أأي ابأأرا  نأأوات  التعلأأيم المهنأأي والتقنأأيم وال ي هأأر قصأأ  النقأأاح التأأي توصأأع اليهأأا  – 
 لم االعماع.بعض دريقيها  ي عا

لقوانأب الم،أل ية وبنأأا  ا  أي دططهأا الدرا،أية تر أ  علأب القوانأأب العمليأة المهنيأة ويتراقأ  اهتمامهأأا –
 الشدصية وال قا ة العامة.

يب وي ونأأون ا  أأر ا،أأتهدا ا  ل،أألو يات ر ها  أأي مواقأأ  عمأأع ومتأأهت غيأأر متهلأأة للتأأدو يندأأرط متأأدرب –
 ،لبية.

 تداق تغييرات  ي ن ر  المقتم  الب برامقها التدريبية.المت،،ة ا لان قهدا   بيرا  تتتاق
 

 :تحديات تتعلق بالتنسيق الوطني لقطاع التعليم المهني والتقني التدريب 

التأدريب  أن مأ ودجالتن،أيو تاصأه  علأب م،أتوذ المقأال م اال  مرقعيات القطأاع متعأدد م وان  أان –
 .م ود للتدريبوالتعليم المهني والتقني  ع منها يتدج عملل و قا  ل،يا،ة المقل  التي يتب  اليها  ع 

 معاهد المت،،ة والمدار  المهنية  ي   ير من المتا  أات متهصأقة  أي الموقأ  وبرامقهأا متشأابهة  –
لشأأأأأهادات والم،أأأأأتويات ن،أأأأأبيا   أأأأأي  تأأأأأرات التأأأأأدريب ومضأأأأأمون المنأأأأأاه  العمليأأأأأة اال انهأأأأأا مدتل أأأأأة ا

 والمدرقات.
 أأأأن ان تن أأأأ  البرنأأأأامقين معأأأأا  ال أأأأانوج المهنأأأأي والتلمأأأأ   المهنيأأأأة  أأأأي من واتأأأأد مومعاهأأأأد المت،،أأأأة ي –

 وبا،تددام ن   الت،هيهت التربوية .
 

 توصيات لتحسين ادارة المؤسسة:

دار  علأأب الرأ،أأية لأأإد الم،أأتويات العموديأأة اعأأاد  الن أأر  أأي الهي أأع االدارج للمت،،أأة يقلأأع مأأن عأأد -6
م وتع يأأأ  دور ومهأأأام وم،أأأتوليات مأأأديريات التأأأدريب المهنأأأي  أأأي االقأأأاليم  أأأي اادار  العامأأأةم،أأأتوذ 

 ت،تقيب بصور   ورية التتياقات ،وو العمع والمتدربين.

تع يأأ  القأأدرات االداريأأة وال نيأأة للمأأوارد البشأأرية وعلأأب  ا أأة الم،أأتويات مأأن مأأديرج المعاهأأد/ من،أأقي  -5
دار   ضأأع  الممار،أأات الب ي أأون أدا هأأم/ ضأأباط التأأدريب/ المأأدربونم واالدار  الداعمأأة تتأأب التأأدريب

 وتن ي  برام  التدريب.
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يب  ي ضو  ر والتد وال ني والتقني الشامع المت،،ة م،تولية تن ي  برام  متعدد  للتعليم ال انوج اعطا  -4 
دواقيأة التأدريب والتعلأيم ال أانوج المهنأي اطار التدريب واطار المأتههت الوطنيأة المهنيأة بأع وانهأا  ا  

 من دهع ادماه البرنامقين  ي معاهد المت،،ة ومدار  الو ار  تتت ادار  واشراف موتد .

ديأأأد  تأأأر  التأأأدريب لبأأأرام  المت،،أأأة والتلمأأأ   المهنيأأأة/ التعلأأأيم التطبيقأأأي/ ،أأأنة ادأأأرذ للأأأراغبين مأأأن مت -3
ال انويأأة العامأأة المهنيأأةم  أأه يصأأبك م،أأار التأأدريب  المتأأدربين تأأتهلهم للتقأأدم المتتأأان شأأهاد  الدرا،أأة

 والتعليم امامهم مغلقا .

اعأأأأاد  الن أأأأر  أأأأي الدطأأأأط الدرا،أأأأية تت أأأأو مأأأأ  ال  ايأأأأات المهنيأأأأة التأأأأي يطلبهأأأأا اصأأأأتاب العمأأأأع مأأأأن  -2
 أأهق الدأأريقينم وا،أأتتداق تدصصأأات ادأأرذ وان تصأأبك هأأ ال العمليأأة تأأتم بصأأور  دوريأأة مأأر   أأع 

للبأأأرام م وان تأأأتم مراقعأأأة عمليأأأات االشأأأراف والمتابعأأأة  لا را يأأأو تعليميأأأة واد ،أأنواتم وان يأأأتم اعأأأداد مأأأ
 للمتدربين  ي مواق  العمع وضبطها ال ترونيا .

اعأأاد  الن أأر  أأي معاهأأد ومرا أأ  التميأأ  لتصأأبك مرا أأ  للتميأأ   أأي  أأع تدصصأأاتها ولأأي   قأأط  أأي  -1
 اون م  القطاع الدا .تدص  واتدم وان تتتوع الب ما يشبل معاهد التدريب القطاعية بالتع

ارهم و أأو معأأاييرم وبأأد  برنأأام  المأأدربون هأأم متأأور وتقأأر ال اويأأة  أأي العمليأأة التدريبيأأةم يقأأب ادتيأأ -2
درب االلتتأاو  أي  أع مأ يطلأب مأن مع المأدربين التأاليينم واقأرار ن أاعاق المأدربينم واعأاد  تلهيأتبال

 الراتب. ةق ،نوات مد وعموق  عمع معتمد من المت،،ة للتدريب  يل  صه  واتدا   ع  ه

البد  بتقربة تل،ي  المقمعات الصناعية  ي تأرم المأدار  المهنيأة/ معاهأد التأدريب تتشأابل اعمالهأا  -2
عمأاع االنتاقيأة والددميأة وتأو ير يديرها القطاع الدا  للقيام باس م  التدصصات بالمعهد التدريبيم

  ر  التدريب الميداني منها لمتدربي المت،،ة.

 أأأي المت،،أأأات االنتاقيأأأة والتر يأأأة  الممار،أأأينيب الم،أأأتمر لددمأأأة العمأأأاع ر  أأأي بأأأرام  التأأأدالتو،أأأ   -2
 وتم ينهم من الترقية من م،توذ الب مدر يع   انتاقية المت،،ات وتوا   العماع.

ان يصبك شعار المت،،ة )التأدريب المهنأي للقميأ ( م  ا أة االعمأار والم،أتويات والمواقأ  ومشأاري    -61
 التشغيع.
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واقع قطاع التعليم التقني والمهني والتدريب في 

 األردن )ملخص تنفيذي(

ايقاف وتير  التدادع بين مهام مت،،ة التدريب المهني والشر ة الوطنية للتشغيع التدريب تيق يتدج  -66 
 ل  إلب تعقيدات إدارية و نية إضا ة لتباين الهدف ل ع منهما وتقنبا  لتقميد أنشطة المت،،ة  ي العديد 

 من معاهدها.

 كليات المجتمع/ جامعة البلقاء التطبيقية: )التعليم التقني(

(  لية تشرف عليها القامعة  ما أنها مصن ة إلب ت وميةم ع، ريةم صتيةم 26وهي  ليات يصع عددها )
(م وتن   25قطاع دا م و الة وبرنامقها ،نتين درا،يتين ينتهي باالمتتان الشامع وعدد ،اعاتل المعتمد  )

 برام  أدرذ للتعليم الم،تمر.

 

 التخصص
 الدراسي الثاني الفصل الفصل الدراسي األول

 انثى ذكر انثى ذكر
 1322 681 1221 666 اإلنسانيات والفنون واألدب

 1404 246 1462 181 التربية
 264 162 221 21 الخدمات

 2 62 8 62 الزراعة والطب البيطري
 3110 618 3128 682 جتماعيةالصحة والخدمات اال

 2122 2414 2260 2442 جتماعية واألعمال التجاريةالعلوم اال
 213 0603 616 6811 الهندسة والصناعات اإلنتاجية

 222 610 244 346 العلوم
 14116 1262 1880 8844 وعلللللللالمجم

 

 % من مقموع الطلبة الملتتقين له ا العام.46تيق يهت  أن البرام  التقنية تش ع 

 ة إدارية.ي% تطبيق56%(م 22) تقنيةوهنا يقدر ال  ر أن طلبة ال ليات الع، رية  ي مع مها 
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واقع قطاع التعليم التقني والمهني والتدريب في 

 األردن )ملخص تنفيذي(

للغايأأة    مأأا أن  ليأأات و ار  الصأأتة وو ار  ال،أأياتة واس أأار قميعهأأا تقنيأأة  مأأا أن ااقبأأاع علأأب  ليهمأأا مشأأق 
 1تيق يعامع الطلبة  مبعو ين إضا ة إلب أن تشغيلهم يتم بصور   املة.

 التحديات والمشكالت التي تواجه التعليم التقني: 1:3:3

التتديات والمشأ هت التأي تواقأل التعلأيم التقنأي تلأ  التأي تواقأل التعلأيم المهنأي والتأدريب إلأب تأد  بيأر تشبل 
 ل  أن ه ا التعليم يتتاه إلب موارد ماليأة لتأو ير التقهيأ ات والمدتبأرات والمأوارد البشأرية مأن مأدربين وأدوات 

إيقأا  هأ ال التتأديات وو المتغيأر  ويم أن  ات م  القطاع الدا م إضا ة لمناه  تدي ة تلبي تاقات ال،اشر 
 بما يليب

قتماعية له ا التعليم ال ت اع دونية  ونل ال يعتبر قامعيا  والتق،ير م  التعليم القامعي يتم الن ر  اال .6
لتتاو من دهع شروط ومعايير ال تتو ر  ي قمي  دريقيل ويتدج  ل  إلب ضعف ااقباع علب اال

 بلم وقد

% عمأأا  أأان عليأل قبأأع عشأأرين 11هأأ ا ااقبأأاع دأهع ال،أأنوات ال ه أأة الماضأية ليصأأبك  أأي تأدود  تراقأ 
 عاما .

ااقأأأرا ات التأأأي تقأأأوم بهأأأا هي أأأة ،أأأوو العمأأأع بأأأالرغم مأأأن  يطلبهأأأاال يأأأتم تن يأأأ  برامقأأأل بأأأالقود  التأأأي  .5
المرتبطأأأأة بالمأأأأددهت عتمأأأأاد للتعلأأأأيم العأأأأالي وقامعأأأأة البلقأأأأا  التطبيقيأأأأةم  أأأأالقود  لهأأأأا متطلباتهأأأأا اال

والعمليات إضا ة إلب شرا ة مت،،ية م  القطاع الدا  تتب ت ون برام  التأدريب تع أ  التاقأات 
 التقيقية سصتاب العمع.

( 62) إلأأبالبأرام  وهنأا  عقأ  أو إن أاو يصأع التمويأعب  الر،أوم التأي يأد عها الطلبأة ال تغطأي  ل أة  .4
لقأأامعيم اسمأأر إيأأرادات التعلأأيم ا نيأأة علأأب التعلأيم التقنأأي مأأ قهأأا قامعأأة البلقأأا  التطبيقنتمليأون دينأأار 
تدا هأأأا قأأأرار ر أأأ  ر،أأأوم ال،أأأاعات المعتمأأأد  للبأأرام  التقنيأأأة لمأأأا ي يأأأد عأأأن الضأأأعف ممأأأا الأأ ج أدذ ال

معأأأأة مأأأأدعو  لدرا،أأأأة ا أأأأر  لأأأأ  علأأأأب ،أأأأينت  عنأأأأل اند أأأأاض أعأأأأداد الملتتقأأأأين بأأأألم وعمومأأأأا   أأأأإن القا
 لتتاو.اال

 من % وهي أعلب63يقبع إلب  5162من دريقي ال ليات لعام  المتعطلينة التشغيع للدريقينب ن،ب .3
دتصا  )القامعي( إلب ير منطقية إ ا ،لمنا بلن تاقة االن،بة البطالة العامةم وتبدو ه ال الن،بة غ
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واقع قطاع التعليم التقني والمهني والتدريب في 

 األردن )ملخص تنفيذي(

م االمأر الأ ج يشأير إلأب تبأديع  أي الددميأةدم،ة  نيين تقنيين للعمع معل  أي المت،،أة اانتاقيأة او  
 نب أن االدتصاصين يعملون اتيانا   تقنيين.اسدوار بمع

واالمأأأر يعأأأود إلأأأب هي لأأأة العمالأأأة  أأأي اسردن والتاقأأأة لقيأأأام و ار  العمأأأع والأأأو ارات والمت،،أأأات اسدأأأرذ 
 اقرا ات ضبط هرم القوذ العاملة اسردنية.

 Infra structureالتتتيةب  يةالبن .2
قامعأأة البلقأأا  التطبيقيأأة بعأأأد أن   أأي التقنأأي دصوصأأا  لقأأد اصأأبك صأأعبا   يأأاد  عأأدد الملتتقأأين بأأأالتعليم 

تو،عت با،تتداق برام  قامعية  ي  ليات المقتم  و ل   ي العديد من ال لياتب الهند،ة الت نولوقية/ 
عمأأانم التصأأنم اسميأأر  عاليأأةم  ليأأة إربأأد وعقلأأونم  ليأأة عمأأان )قبأأع الت،أأين( وتأأم  لأأ  علأأب ت،أأاب 

ود  ال،أأأتراتيقيات التعلأأأيم العأأأالي التأأأي  انأأأت تطمأأأك للوصأأأوع بأأأالتعليم  ليأأأات المقتمأأأ م وا  ا مأأأا تأأأم العأأأ
% من التعليم العاليم  إن  ل  أصبك غير واقعيم ،يما أن العديد من  ليات 31القامعي المتو،ط الب 

المقتم  الداصة قد أغلقت بعد ان تدنت اعداد الملتتقين بها  نتيقأة للقامعأات الداصأة وأعأداد الطلبأة 
 ت معدالتهم تقودهم الب  ليات المقتم .ال ين  ان

علب المشأاغع والمدتبأرات والهي أات ااداريأة  ين،تبإن ه ا التتدج ال يرتبط بالم،اتات واالبنية ول نل 
 التدري،ية.

  تيأأق توقأأف دعمهأأا منأأ   تأأر   منيأأة مأأتوال يبأأدو  أأي اس أأو دعأأم مأأالي منا،أأب مأأن الموا نأأة ل ليأأات المق
( مليون يورو لل،نوات 25المنتة اسوروبية لاردن لقطاع التعليم المهني والتقني )طويلةم إضا ة إلب أن 

 ( مليون يورو ،ت ون دعما  للموا نة.34( إال أن )5162 – 5161)

وبأأأأالن ر إلأأأأب اسعبأأأأا  الماليأأأأة التأأأأي تتتملهأأأأا  ليأأأأات المقتمأأأأ  الداصأأأأة علأأأأب صأأأأور  ضأأأأرا ب واعتمأأأأاد 
  الداصة أصأبتت متعتماد  إن  ليات المقللقامعة ولهي ة اال يع ويتم د عهاوامتتانات وشهادات وت،ق

تنو  باسعبا  الماليةم وال يتم دعمها ماليا  ولم يصلها نصيب من صندوو التشغيع والتعلم المهني والتقني 
 والتدريب.

غيأأأاب ااطأأأار المت،،أأأي للشأأأرا ة بأأأين  ليأأأات المقتمأأأ  ومت،،أأأات اانتأأأاه والدأأأدمات اسمأأأر الأأأ ج  .1
ال ليأأات وتصأأبك أقأأع ا،أأتقابة لتاقأأات ،أأوو العمأأعم إن   يأأرا  مأأن اسدوات  أدا ا  علأأب يأأنع   ،أألب

واالليات يم أن ا،أت مارها لتتقيأو شأرا ة تقيقيأة م أع لقأان ا،تشأارية م توأمأة مأ  الشأر اتم ا،أتددام 
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واقع قطاع التعليم التقني والمهني والتدريب في 

 األردن )ملخص تنفيذي(

الت،أأهيهت مأأن الطأأر ينم التشأأغيعم إعأأداد المنأأاه  و الدطأأط الدرا،أأيةم اعتمأأاد انمأأاط أدأأرذ للتعلأأيم  
 م التدريب التعاوني.لمتعاقدجالتقني  التلم   المهنيةم التدريب 

 (Life long Training)هتمام بالتدريب الم،تمر ومدذ التيا  وينت  عن   ل  عدم اال

 (Governance)التا ميةب  .2
 تل،،ت  ليات المقتم  اصه   ي و ار  التربية والتعليم علب صأور  معاهأد معلمأين  أم تبعأت و ار  التعلأيم

 ( عاما .51ما يقرب )  العالي بعد  ل   م أصبتت تق  تتت إدار  واشراف قامعة البلقا  التطبيقية من

تعأدد  و ي ضو وأصبتت القامعة تدير برام  قامعية  املة وأدرذ ل ليات المقتم  )قامعية متو،طة( 
للقطأأأاع الدأأأا م أو تبعيتهأأأا ااداريأأأة إمأأأا  أنمواقأأأ  هأأأ ال ال ليأأأات  أأأي متا  أأأات وألويأأأة الممل أأأةم  مأأأا 

إدار   مأأتدرا  انشأأا القامعأأة ن ،أأهام أو القأأوات الم،أألتة او و ار  الصأأتة وو ار  ال،أأياتة. وقأأد را أأو  لأأ  
( برنامقأأأا  وتعأأأددت أنمأأأاط التعلأأأيم التقنأأأي 22عأأأدد البأأأرام  عأأأن ) بعأأأد أن  ادتداصأأأة ب ليأأأات المقتمأأأ  

 دبلوم ال ني وغيرها.وأصبك منها الدبلوم التقني الشامعم الدبلوم التدريبيم ال

ي ا،أأأتتداق البأأأرام م المنأأأاه  وبأأأالرغم مأأأن القهأأأود المتميأأأ   التأأأي قامأأأت بهأأأا قامعأأأة البلقأأأا  التطبيقيأأأة  أأأ
دتباراتم ال وادر اادارية واس اديميةم اسبنية والتقهي اتم إال أن  ع  لأ  لأم يوصأع البرنأام  التقنأي واال

 للم،توذ ال ج يتقو رضا اصتاب العمع.

 للتا مية يم ن اقتراتهابه ة م،ارات وهنا   

 صأأع البرنأأامقين الأأدبلوم ال نأأي والأأدبلوم التأأدريبي عأأن  ليأأات المقتمأأ  واتباعهأأا للم لأأة المقترتأأة  -6
 (SDC)لقطاع التعليم المهني والتقني والتدريب.

ادار  داصأأة ل ليأأات المقتمأأ  غيأأر مدمقأأة بأأالبرام  القامعيأأة  أأي ال ليأأات وتتبأأ  هأأ ال  التل،أأي  -5
 اادار  قامعة البلقا  التطبيقية لها ن امها وتعليماتها وموا نتها ومواردها البشرية وغير  ل .

وقأأ  أ اديميأأة التعلأيم التقنأأي والتأي ،أبو إقأأرار قانونهأا المتقأأت  أم ألغيأت ال  أأر  علأب  العأود  ل  أر  -4
مأا هأو موقأود  أي بعأض الأدوع العربيأة ال  ر  وقهات ن ر متباينة  ي مقل  النواب وتشبل ه ال 

 ( هو اسقع إش الية وا  ر قبوال .6)مت،،ة المعاهد ال نية( ولعع الم،ار رقم )
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واقع قطاع التعليم التقني والمهني والتدريب في 

 األردن )ملخص تنفيذي(

 الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب: 
بمبأأادر  مل يأأة ،أأامية لتأأو ر عمالأأة أردنيأأة  أأي قطأأاع اانشأأا ات  مأأ  تأأو ير تأأوا    5112وقأأد تل،،أأت عأأام 

( ألف متأدرب تتأب تاريدأل وتأم تتويأع برامقهأا مأن صأندوو 62مالية ومعنوية للمتدربين وقد أنق ت تدري  )
 التشغيع والتعليم المهني والتقني والتدريب.

 
عمأأع الشأأر ة الوطنيأأة للتشأأغيع والتأأدريب ضأأمن بأأرام  ال ليأأات الع،أأ رية التقنيأأة و أأي برنأأام   إدمأأاه .6

عطا هم توا   ال ليات الع، رية من تيق التشغيع. المهنيين أو التقنيينمللعماع الماهرين أو   وا 
د أأأض انتشأأأار برامقهأأأا مأأأ  مت،،أأأة التأأأدريب المهنأأأي تتأأأب يم أأأن للمت،،أأأة التر يأأأ  علأأأب برامقهأأأا  .5

 مار  امأأع ت،أأهيهتها وتقنأأب التعقيأأدات ااداريأأة وال نيأأة الناتقأأة عأأن ا،أأتددام معاهأأد المت،،أأةم با،أأت
ولتتم ن الشر ة مأن المتا  أة علأب دصوصأية برامقهأا مأن تيأق قواعأد االنضأباط وال،ألو  و  أا   

 العمليات.
تتقيأأو  أأتك  يأأاد  المدصصأأات الماليأأة للشأأر ة تتأأب ت أأون قأأادر  علأأب تقديأأد برامقهأأا واعتماديتهأأا و  .4

 القنوات العمومية للتعليم أمام دريقيها.
تقميأأد البأأرام  التأأي ال تأأرتبط بمهأأن اانشأأا ات م أأع تأأهو ن،أأا يم ديأأاط ن،أأا يم  هربأأا ي ،أأيارات  .3

 ...ال   ه تت رر تدصصات معموع بها  ي المت،،ة و ي و ار  التربية والتعليم.
داني لتأأو ير  رصأأة  ا يأأة ال ت،أأاب المهأأارات  يأأاد  ال تأأر  المدصصأأة للتأأدريب الن أأرج والتأأدرب الميأأ .2

 المطلوبة.
 إعاد  الن ر  ي التوا   المقدمة للمتدربين ب يادتها وتنويعها لتعود برام  أ  ر ق با  لهلتتاو بها. .1
داريهأأا( وتعأري هم علأأب أ ضأع الممار،أأات ا)مأدربيها و  تع يأ  القأدرات ااداريأأة وال نيأة لمواردهأأا البشأرية .2

 ة.الوطنية والدولي
 ان هنا  العديد من االيقابيات ت،قع له ال الشر ة و يهاب

 أنها ر  ت علب المهن االنشا ية التي هي اتوه للعمالة اسردنية.  -
( ،أأأأنة وقميأأأأ  الم،أأأأتويات التعليميأأأأة وعالقأأأأت اتتياقأأأأات 42انهأأأأا ا،أأأأتهد ت   أأأأات االعمأأأأار تتأأأأب ) -

 اسميين. 
 انها وصلت ببرامقها المناطو النا ية واسقع ت ا . -
 انها و رت توا   مالية للملتتقين قعلت من برامقها أ  ر قا بية. -
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واقع قطاع التعليم التقني والمهني والتدريب في 

 األردن )ملخص تنفيذي(

 انها تقوم بتن ي  ق   من البرنام  التدريبي  ي مواق  العمع. - 
 ان شهاداتها معتمد  ون،بة التشغيع لدريقيها عالية. -
 انها مرنل  ي قراراتها اادارية وال نية.  -

 
أوصب التقرير اا،أراع  أي تل،أي  هي أة تنميأة المهأارات  تيق حاكمية القطاع المقترحة )المظلة المرجعية(:

أو بلج م،مب ت ون م،أتولة عأن إعأاد  هي لأة وتن أيم القطأاع للتعلأيم المهنأي والتقنأي والتأدريبم وهأو مأا ورد 
 ي اال،تراتيقية لتنمية الموارد البشرية وتوصيات متتمر التطوير التربوج ال ج عقد من  ،نتين علب ان يشمع 

 ياتل المدتل ة وهيب ل  م،تو 
 التعليم ال انوج المهني/ و ار  التربية والتعليم. -
 .التدريب المهني/ المت،،ة -
 .التعليم التقني/  ليات المقتم  -
 مت،،ات القطاع الدا  للتعليم المهني والتقني والتدريب. -

قتضي اسمر هنا أن تتر   برام  قامعة البلقا  التطبيقية علأب التعلأيم القأامعي التطبيقأي  أي يو 
موقعهأأأا الر ي،أأأي ليأأأتم اتبأأأاع  ليأأأات المقتمأأأ  التقنيأأأة للم لأأأة المرقعيأأأة المطلأأأوب تل،ي،أأأها مأأأ  
  معالقة ما يتتاه  ل  من قوانين وتشريعات وتقوو ال وادر االدارية والتقنيأة واال اديميأةم و لأ

( مليأأأون  62قامعأأأة البلقأأأا  التطبيقيأأأة د،أأأا ر  أأأي تن يأأأ  بأأأرام   ليأأأات المقتمأأأ  قيمتهأأأا ) يقنأأأب
  ي تقارير متعدد .   رالدينار ،نويا   ما تم 

وال يت،أأ  هأأ ا التقريأأر/ التقيأأيم اعطأأا  ت اصأأيع تأأأوع هي أأة تنميأأة المهأأارات ويتأأر   لأأ  لل أأأرو 
 الدارية وال نية واال اديمية للهي ة.واللقان ال نية التي ،تعمع علب بنا  القدرات ا

 إن تأسيس المظلة من شأنه أن يحقق المزايا اآلتية:
ان قميأأ  مت،،أأات القطأأاع وبرامقهأأا وانشأأطتها و ا أأة من ومأأة التعلأأيم المهنأأي والتقنأأي  -6

 والتدريب ،ت ون مرتبطة بها من دهع اداراتها  ي المر   او المتا  ات.
شأأأرا ة بأأين الهي أأة/ الم لأأأة وبأأين مت،،أأات القطأأأاع مأأن ال،أأهع بنأأأا  عهقأأة مت،،أأية لل -5

 الدا  االنتاقية منها والتر ية.
 اعتماد معايير موتد  لتمويع البرام  والمشاري  التي تقوم بها الهي ة. -4
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اعتمأأاد ن أأام موتأأد للمأأتههت وم اولأأة المهنأأة وتتقيأأو  اعأأع لتن يأأ  قأأانون تن أأيم العمأأع  -3 
 ق  العمع المتهلة.المهني الدا  بالم،تويات المهنية وموا

 Life longم والتدريب مأدذ التيأا  Further Trainingتن ي  برام  التدريب الم،تمر  -2
Training.م وبرام  البات ين عن عمعم وبرام  التشغيع والتدريب 

 توتيد التعامع م  المت،،ات الدولية التي تقدم م،اعدات  نية للقطاع. -1
 ابنية وتقهي ات ومناه  ومواد تعليمية وغيرها.تع ي  البنب التتتية لم ونات القطاع من  -2
ا،أأت مار ا ضأأع للت،أأهيهت التدريبيأأة وا،أأتددامها اال  أأر مأأن بأأرام  وم،أأتوذ  أأي ن أأ   -2

 الموق .
 تطبيو ن ام  عاع للم،ا لة والقود  والتقييم والمتابعة. -2

 تتقيو اعتمادية للبرام  علب الم،توذ الوطني واالقليمي والقود . -61
،أوو العمأعم وتتقيأو   أا     (Relevancy)برام   ات ارتباطيأة عاليأة بتاقأات  تن ي  -66

 Efficiency& Effectivenessعالية  ي عملياتها ومدرقاتها.
تأأوطين الت نولوقيأأا و يأأاد  القيمأأة المضأأاع ة للمنتقأأات ودعأأم تنا ،أأية مت،،أأات االنتأأاه  -65

 والددمات.
المهنيأة والتأدريب التعأاوني والتعاقأدج مأ  تن ي  بأرام   أي مواقأ  العمأع المتهلأة  التلمأ    -64

 المصان  والشر ات.
تت،أأأين الصأأأور  االقتماعيأأأة للتعلأأأيم المهنأأأي والتقنأأأي والتأأأدريب ومعالقأأأة الن أأأر  الدوليأأأة  -63

لبرامقل و،هولة  تك القنوات اال قية والعامودية بين م،ارات القطاع والم،ارات التعليمية 
 االدرذ.

التأي  Mega Projectيأ  الدطأط االردنيأة للتنميأة ومنهأا دعأم تلهيأع القأوذ العاملأة لتن  -62
 تتتاه لايدج العاملة الماهر  والمدربة تدريبا  متمي ا .

ه ال الم لة المرقعية لن يضعف القهود التي تقوم بهأا الأو رات والمت،،أات االدأرذ وربمأا ان تل،ي  
 ا،ة معالي و ير العمع ويم ن للمقل  لن يلغي مقل  التعليم المهني والتقني والتدريب القا م تاليا  بر 

 ان ي ون مقل،ا  لامنا / مقل،ا  ادار  الهي ة او الم لة المرقعية أيا   انت ت،ميتها.

و،ت ون مدار،ها ومعاهدها و لياتها مت،،ات تعمع ل،اعات اطوع يوميا  وبدورات م،ا ية لر أ    أا   
 العماع  ي مت،،ات العمع االنتاقية والددمية.
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ت  ير بالم لة المرقعية الموتد  بدأ من  ،نوات وال ي اع الوض  يراوح م انأل ولعأع التراقأ   أي م،أتوذ ان ال 
 مدرقات التعليم المهني والتقني والتدريب و ي اعداد الملتتقين بل اتد م اهر التشتت القا م تاليا .

 
 أفضل الممارسات لبناء الشراكة:

 العام والخاص في تطوير التعليم المهني والتقني:تعزيز الشراكة المؤسسية بين القطاع 

 ( اتد نما ه الشرا ل.1م يبين الش ع )نمو ه للشرا ة

 

 
 (6شكل )
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 مستويات الشراكة المطلوبة: 

 إطار الشراكة المستوى

 ال،يا،ات والتشريعات

 مقل  التربية والتعليم –
 مقل  التشغيع والتدريب والتعليم المهني والتقني –
 والتدريبصندوو التشغيع  –
 مقل  إدار  مت،،ة التدريب المهني –
 قامعة البلقا  التطبيقية/ و ار  التعليم العالي –
 المر   الوطني لتنمية الموارد البشرية –
 غرف الصناعة والتقار  ونقابات العماع –

 ااشراف والتن يم

 مر   االعتماد وضبط القود  –
 المر   الوطني اعداد المدربين المهنيين –
 التمي  والمرا   القطاعية مرا   –
 مديريات التدريب المهني  ي اسقاليم –
 مديريات التربية والتعليم/ متا  ات –
 المقال  التن ي ية المتلية –
 مقموعات العمع واللقان ال نية –

 التن ي  والمتابعة

 المدار  المهنية –
 معاهد التدريب –
  ليات المقتم  –
 مت،،ات القطاع الدا  –
 اللقان اال،تشارية –
 إدار  العمع والتشغيع –
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 التوصيات والمشاريع المقترحة: 

الدرا،ة التقييمية لي،ت بمع ع عن وصف واق  مت،،ات التعليم المهني إن التوصيات التي درقت بها ه ال 
 والتقني والتدريب من تيق أنب

مشتتة بين و ارات ومت،،ات ومقال  مدتل ة  ع منها يعمع و و قوانين وأن مة وتعليمات  أنشطتها .6
 متعدد .

ا منا،ب ا من أصتاب العمع. .5  برامقها  ات ارتباطية متواضعة بتاقات ،وو العمعم وال تلقب رض 
 اهتمامها يتر   علب منك الشهادات ا  ر من ا ت،اب ال  ايات المهنية. .4
 نيا  للمتههت المهنية.ال تعتمد إطار ا وط .3
 الشرا ة بينها وبين القطاع الدا  لي،ت قوية أو مت،،ية. .2
 معايير تمويلها لي  موتدا . .1
 مناهقها ال يتم تتدي ها علب  ترات  منية قصير . .2
 التدريب  ي مواق  العمع يلتي  ي التد اسدنب وقاصرا  علب مت،،ة التدريب المهني. .2
 بتاقة إلب صيانة شاملة وتقهي اتها ال تتا ي ما يتو ر  ي ،وو العمع. أبنيتها .2

 القدرات اادارية وال نية لمواردها البشرية تتتاه إلب تع ي . .61
ما قام بل المر   الوطني لتنمية قاعد  البيانات توع تاقات ،وو العمع غير م تملة با،ت نا   .66

 الموارد البشرية.
 ضمان القود  والمتابعة والتقييم والم،ا لة  ي بدايات تطبيقل. ن ام .65
الصور  االقتماعية لبرامقل لي،ت قا بة وااللتتاو بل يم ع الديار اسدير للطلبة نتيقة لضعف  .64

 التوقيل المهني واارشاد.
القطاع الدا  ا،ت مر  ي تل،ي   ليات مقتم  داصة برامقها متنوعة ل نل لم يقم ب ل   ي  .63

ع التعليم ال انوج المهني أو معاهد التدريب المهني م  أنل لل شرا ات متواضعة  ي مرا   قطا
 صغرذ.
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تن يم عمع العمالة الوا د  يتيط بل مش هت عديد  بدليا ان التصاريك الممنوتة للعماع الوا دين ال  .62 
ي والتقني %( من مقمع العاملينم ويت ر  ل  ،لبا  علب تشغيع مدرقات التعليم المهن41تصع )

 والتدريب.

يتدد النتاقات والو،ا ع  ( مشروعا  لتطوير قطاع التعليم المهني والتقني61وقد اقترح التقرير  ي نهايتل )
 وااقرا ات والم،تولية وااطار ال مني  ما تدد متشرات التن ي .


