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 مقدمة
انطالقاً ًمنًالرؤيةًامللكيةًاليتًطرحتهاًاألرواا ًالقااييةًحل ًرواق ًالتللي ً ًرومستابله ًيفًاألادنً،روحتديداًً
ماًجاءتًبه ًاللاقةًالسابلةًاليتًدعاًفيهاًجاللةًامللكًعبدًاهللًالثاين ًإىلًضررواةًاالعرتافًبالتحدياتً
رواملشاكل ًروالصللبات ًاليت ًيلاجهها ًقطاع ًالتللي ًروالبدء ًمبلاجهتهاً ،رويف ًضلء ًاملقطلاات ًاليت ًقدمتهاً
امجًنلعيةًيفًجمال ًالتللي ًاللا ًًروالتللي ًاللال؛ً
ًَ
اخلطةًاللطقيةًلتقميةًامللاادًالبشريةًروماًايتملتهًمنًبر
فإ ّن ًاجمللس ًاالقتصادي ًرواالجتماعي ًيتاد ًبلاقة ًسياسات ًعامة ًيف ًجما ً"إصالح ًسياسات ًالتللي ً
ىًأنًتكلنًمكملةًلألفكااًروالارامجًاليتًطرحتهاًاخلطةًاللطقيةًلتقميةًامللاادًالبشريةً .
ًّ
اللال"ً ًّ
يتلخ
؛ًفالًيكًأ ّنًإعدادًجيلًمتم ًّكنًرومتلًلّ ً
ًّ
تل ًّدًاجلاملاتًاكقاًًأساسياًًيفًبقاءًالدرو ًرواجملتملاتًامللاصرة
لديه ًتلجهاتًمهًقيةً ًروقي ًسللكيةًرومهاااتًملرفيةًهلًحجرً ًالزاروية ًيفًصقاعةًقادةًاجملتم ؛ًروعلىًهذاً
األساسًفإ ّنًإصالحًاجلاملاتًسيم ًّكقهاًمنًممااسةًدرواهاًيفًاملسامهةًيفًإعدادًالكفاءاتًروالاادةًلبقاءً
مستابلًأفضلًللمجتم ًًروالدرولةً .
إ ّن ًتكلين ًهيئات ًتدايسية ًكفؤة ًهل ًمبثابة ًاجلسر ًاحلاياي ًلقال ًامللرفة ًإىل ًالطلبةً ،روهقا ًتتحاق ًدرواةً
انتاا ًامللرفةًمنًجيلًإىلًجيلً،كماًأ ًّنًتلميقًالبحثًالللميًًروجتذيرهًيفًديقاميكيةًالتللي ًاللالًهلً
األساسًامللضلعيًلبقاءًجمتم ًامللرفةً ،األمرًالذيًيبينًجتاابًتراكميةًترتايًمهقياً ًًروأخالقيا ًبأعضاءً
اًيلززًاأسًاملا ًاالجتماعيًاللطينًرويثريًاحلياةًاللامةً .
هيئاتًالتدايسًيفًاجلاملاتً،مم ًّ
هذهًاللاقةًخالصةًسلسلةًمنًجلساتًالقااشًروالتفكريًاليتًيااكًفيهاًجمملعةًمنًخاراءًالتللي ًاللالً
روخاراء ًتقمية ًامللااد ًالبشرية ًرواؤساء ًجاملات ًمن ًأجيا ًخمتلفة ً ًروقادة ًاأي ًروغريه ًً ،رواختًتمت ًهذهً
اجللساتًخبللة ًاستمرتًيلمني ًيااكًفيها ًحنل ًً 70أستاذاً ًجاملياً ًروخبرياًً ،عًرضت ًفيها ًجمملعة ًمنً
أرواا ًاللملًاملركًزةًيفًحماروا ًمتلددةً ،روتب ًذلكًتشكيلًجمملعةً ًعملً ًعملتً ًعلىًصياغةًخالصاتً
األفكااًاليتًعًرضتًيفًاجللساتًالقااييةًرواخلللةًيفًرواقةًالسياساتًاحلاليةً .
ً
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 الخلفية العامة والمنطلقات
لادًاستطاعًالتللي ًاللالًحتايقًمجلةًمنًاإلجنازاتًاللطقيةً،مش ًّكالً ًالرافلةًاألساسيةًللتقميةًاللطقيةً
علىًمدىًاللالدًالثالثةًاليتًتلتًتأسيسهًيفًاألادنً ،رولكقه ًيهدً–لألسفً -تراجلاً ًرواضحاً ًخال ً
اللادين ًاألخريينً ،األمر ًالذي ًانلكس ًعلى ًجماالت ًالتقمية ًروالتحديثً ،روعلى ًقداة ًالدرولة ًيف ًالايا ً
بلاجباهتاًبكفاءةً،روالًميكنًإنكااًأ ّنًتراج ًالتللي ًقدًأًثّرًبأيكا ًمتلددةًعلىًقدااتًاجملتم ًاألادينً،
روعلىًاأمسالهًالبشريً،روعلىًعالقةًاجملتم ًبالدرولةًأيضاًً .
إ ّن ًهذه ًاللاقةًتقطلق ًمن ًاالعرتاف ًباألزمة ًاليت ًيشهدها ًالتللي ًاللالً ،رواليت ًال ًميكن ًتارير ًاالنتظااً
روالرتيثًيفًملاجهتها ًبلدًأن ًبلغت ًح ًّداً ًالًميكنًالصمتًحيالهًً ،رومثة ًإدااكًامسي ً ًرويليبًخلطلاة ًهذهً
األزمة ًاليت ًيشهدها ًقطاع ًالتللي ًاللا ًأيضاًً ،رواليت ًتكشف ًعن ًعجزً ًرواضحً ًيف ًحتليل ًالرؤىً
ًروضلت ًإىل ًسياسات ًفلًلية ًقابلة ًللتطبيقً ،يف ًاللقت ًالذيً
رواالسرتاتيجيات ًروعشرات ًالدااسات ًاليت ً
تبدروًفيهًمسألةًاستلادةًكفاءةًالتللي ًروخمرجاتهًمسألةًمصرييةًللتقميةًروملستابلًالبالدًًروحتتاجًإىلًروضلحً
سياسيًروإاادةًسياسيةً .
لادًروصلتًخالصاتًالدااساتًروجمملعاتًالتفكريًإىلًروصفًرواق ًاجلاملاتًاألادنيةًً ،روحتديدًأبرزً
روتًّحتديدًتسلةًحتدياتًأساسيةًعلىًالقحلًالتالً ً:
التحدياتًاليتًتلاجههاً ً،
أولا :تحدي الستقاللية ً

تلاين ًاجلاملات ًاألادنية ًمن ًغياب ًاؤية ًرواضحة ًروتلريف ًمتلاًفَق ًعليه ًالستاالليتها؛ ًروم ًإدااك ًأ ّنً
االستاالليةًاملطللبةًنسبيةًروليستًمطًلاة؛ًفإ ّنًالسقلاتًاملاضيةًقدًيهدتًاخرتاقاتًرواسلةًروتدخالتً
رومنًمؤسساتًمتثيليّةًرومنًقلىًاجتماعيةًعملتًعلىً
ً
متلددةًاملستلياتًمنًجهاتًأمقيةًروسياسية ً
إضلافًالبقيةًاألكادمييةًرواإلدااية ًللجاملاتً،روأحلاتًالضراًبكفاءةًاألداءًاألكادمييًرواألداءًاإلداايً
علىًاملستلياتًًكافةً،عداًالضراًالذيًأحلاتهًبفلاليةًاجلاملاتًروكفايتهاًيفًحتايقًأهدافهاًروغاياهتاً ً.
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إ ّن ًهذهًالتدخالتًبأيكاهلاًاملختلفةّ ً ،أدتًإىلًصللدًأيخاص ًيفتادرون ًالكفاءة ًإىلًملق ًاإلدااةً،
داايةًيفًاملستلياتًاملختلفةًيفًاجلاملةً،مماًحا ً
روالذينًجاءرواًبأيخاصًعلىًياكلته ًمللءًالشلاغرًاإل ً
درون ًتقفيذ ًالالانني ًرواألنظمةًيف ًأحيان ًكثريةً ،رواحنرافًمسرية ًاجلاملة ًعن ًأهدافها ًاملرسلمةًً ،روالرتاج ً
اللاضحًيفًنلعيةًخمرجاهتاً ،روهداًملاادهاًً ،رومبلازاةًذلك ًيهدتًاجلاملات ًنف ًلذا ًمتزايداً ًلالىًسياسيةً
روأمقية ًرواجتماعية ًمتلددةً ،امت ّد ًتأثريها ًإىل ًالارًااات ًاإلداايةًً،كما ًبرزت ًمًراكز ًنفلذ ًداخل ًاجملتملاتً
اجلامليةً ً.
ً
ثاني ا :تحدي الحاكميةً ً

صقَ ًفيهاً
لادًيهدتًاجلاملاتًاألادنية ًتراجلاً ًعلىًمستليات ًخمتلفةً ،أحدهاًيكمنًيفًالطرياةًاليتًتً ً
السياساتًروت تّ َخذًالاراااتً،رويللدًبلضهاًلضلفًاإلداااتًروالتلقفًعنًبقاءًالادااتًاإلداايةًروتطليرهاً
تشلهًمقظلمةًاحلاكميةًيفًاجلاملاتًمنًجملسًالاس ً
روإغفا ًالقملًاملهينًللجهازًاألكادمييً.إذًيبدأً ّ
ًروميتدًإىلًجملسًالكليةًفمجلسًاللمداءًمثًجملسًاجلاملةً،روصلالً ًإىلًجملسًاألمقاءً ً .رويرتافقًذلكًًم ً
صرًعًمًرًاستارااهاً ً.
تراج ًجلدةًالتشريلاتًروقً ًَ
لادًمرتًاجلاملاتًمبلجاتًمتبايقةًمنًعد ًاالستارااًيفًأروضاعًجمالسًاألمقاءًروصالحياهتاً،إضافةًإىلً
عد ًروضلحًامللايريًاخلاصةًباختيااًاؤساءًاجملالسًروأعضائهاً ،روغيابًنظ ًاملساءلةًالفاعلة؛ًفأصبحتً
هذه ًاجملالس ًملقليةً ،روختلّت ًعن ًدرواها ًاملتمثلًيف ًمساندة ًاجلاملة ًلتحايق ًأهدافهاً ،رودفلها ًلالاتااءً
مبخرجاهتاً،روقيادةًعمليةًالتقميةًيفًحميطهاً .
ً
ثالث ا :التوسع الكمي ً

كمياًًًكبرياًًماابلًتلاضً ًجهلدًتطليرًجلدةًالتللي ؛ًروايتملًذلكًعلىً :
يهدًالتللي ًاللالًتلسًلاًً ًّ

أ .التوسع في إنشاء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي :ففيًاألادنًً32جاملةًحكلميةًروخاصةً،
روً73مؤسسةًتللي ًعا ًائيسةً .
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ب .التوسع في التخصصات والبرامج األكاديميةً :يلجدًاليل ًيفًاجلاملاتًاألادنيةًً 947ختصصاً
روبرناجماًدااسياًملظمهاًبرامجًمتشاهبةًرومكًرًرواةً ً.

اتًكبرية ًالًتقسج ًم ًسيا ًالتطلاً
جـ .التوسع في قبول الطلبةً :يهدتًأعداد ًطلبةًاجلاملاتًقفز ً
االقتصاديًرواالجتماعي؛ًإذًروصلتًنسبةًطلبةًالداجةًاجلامليةًاألروىلًحنلًً%2.8منًالسكانً،روطلبةً
الدااساتًالللياً(ً%3.4م ًاألخذًيفًاحلسبان ًأعدادًالالجئنيًروفقًتلداد ًعا ًً ً،)2015رومنًدرونً
احتساب ًالالجئنيًفإن ًالقسبةًتزيدًلتصلًإىلًأكثرًمن ًً ،%3.2روهي ًنسبةًعاليةًمااانة ًبدرو ًعربيةً
أخرىًمثلًتلنسً(ً ً،)%2.3رودرو ًغربيةًمثلًبريطانياً(ً.)%2.5بيقماًروصلًامللد ًاإلمجالًلاللتحا ً
بالتللي ًاجلامليًيفًاألادنًً%40من ًجمملًالسكانًيفًالفئةًاللمريةً(ً)22-18سقةًً ،روهلًبذلكً
يتجاًروزًامللد ًاإلقليميً .
د .التشابه والتكرارً :إ ّن ًالتلسً ًالكبري ًيف ًإنشاء ًاجلاملات ًروالارامج ًالدااسية ًروالتخصصات ًرواملراكزً

التقلعًروالتميًزً،رومثا ًذلكً
البحثيةًملًيغاداًمقهجي ًةًَاالستقساخًً،روافتارًيفًاألغلب ًاألع ًًّإىلًالتجديدًرو ً
أ ًّن ًمثة ًجاملات ًطرحت ًفلسفة ًروأهدافاً ًخمتلفة ًعن ًالسائد ًعقد ًتأسيسهاً ،مث ًسرعان ًما ًختلّت ًعقهاً
ًرواكتفتًباستقسًاخ ًجتاابًساباة ًمقتشرةًيفًالساحةً.كماًتارزًظاهرةًالتلسً ًيفًالتخصصاتًاملكراةً
رواملتشاهبة ًيف ًملظ ًالكلياتً ،روخباصةًًكليات ًالللل ًالرتبلية ًروأقسامها ًًروأقسا ًاحلاسلب ًروتكقلللجياً
امللللماتًاليتًتل ّدًمثاالًًعلىًفداحةًاملشكلةًاليتًتسببتًفيهاًالسياساتًغريًاملداروسةً ً.

ًتشلهاتًًكثريةً ،أبرزها ًالالائ ًاالستثقائية ًاليتً
هـّ ً .
تشوه نظام القبول الجامعيً :يشهد ًنظا ًالابل ًّ
تستأثر ًبأكثر ًمن ًثلث ًاملااعد ًيف ًاجلاملاتًً،كما ًأ ًّن ًهذا ًالقظا ًال ًيراعي ًحاجة ًبلض ًاجملاالتً
إالًأ ّنً
روالتخصصاتًإىلًنلعيةًحم ّددةًمنًالطلبةً،رواغ ًروجلدًمارااتًعادلةًيفًبلضًالالائ ًاالستثقائيةً ًّ
برمتهًروأفادهًاللدالةًروالتقافسيةً ً.
ياةًتطبياهاًأخلًبقظا ًالابل ً ًّ
التلس ًيفًجماالتًاالستثقاءاتًروطر
ًّ
ّ
رابعا :المشكلة المالية ومديونية الجامعاتً ً
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فشلتًاجلاملاتًاألادنيةًيفًبقاءًمنلذجًاقتصاديًناجحًيلتمدًمصاداًمستدامةً،فثمةًعجزًمالًسقليً
ًَ
رومتكراًلدىًحنلًً%75منًاجلاملاتًاحلكلميةً(ً 7منًً ،)10عداًتلاض ًاملبادااتًالذاتيةًيفًجلبً
لتشلهًيفًهيكلةًالرسل ًاجلامليةً ً.
ً
التمليلًروجذبًاالستثمااًروتلزيزًمفهل ًاجلاملةًاملقتجةً.باإلضافةًإىلًا ّ
خامس ا :ضعف ممارسات ضبط الجودة في المدخالت والعمليات والمخرجاتً ً

ماًتزا ًاجللدةًيفًاجلاملاتًجمردًيلااًيًرًفَ ًروملًتتحل ًإىلًممااسة ًللتحسنيًاملستمرً،رواغ ًأ ّن ًملظ ً
ًإال ًأ ّن ًجهلدها ًترتكز ًيف ًاحلصل ًعلى ًاالعتماد ًالاراجميً
اجلاملات ًلديها ًمكاتب ًللجلدة ًروالتطلير ًّ
املؤسسيً.كماًأ ّن ًماًتال ًبه ًهذهًاملكاتبًالًيتلدى ًيفًالغالب ًاللصفاتً ًاجلاهزةًروروصفاتًامللاجلةً
ً
رو
ض ًحايايًللكشفًعنًاالختالالتً ًروملاطنًالضلف.
السريلةًروالتجميلًالظاهريًدرونًاستخدا ًمًبً ًَ
سادسا :بناء أعضاء الهيئات التدريسية والبحثية وتكوينهم ً

يهدتًاجلاملاتًاألادنيةًتشلهاً ًيفًبقيةًاهليئاتًالتدايسيةًرونلعيتهاًنتيجةًالتلسً ًيفًالابل ًاجلامليً
ّ
يفًحاد ًيفًالكفاءاتًالللمية ًالقلعيةً
رويفًإنشاءًالتخصصاتًروال ًارامجًالدااسيةً،فأصيبت ًاجلاملاتًبقز
ّ
منًاألكادميينيً،روحدثًذلكًعلىًمستليني؛ًاألرو ًاهلجرةًإىلًأسلا ًاللملًاإلقليميةًنتيجةًاإلغراءاتً
ًَ
املاليةً،روالثاينًالقزيفًمنًجاملاتًاحملافظاتًإىلًاجلاملاتًاخلاصةًرواحلكلميةًيفًاللاصمةًروحميطهاً .
ًمشلهة ًيف ًاللقت ًالذي ًتراجلتً ًفيه ًبرامج ًاالبتلاثً
روقد ّ
ًأدت ًهذه ًاألروضاع ًإىل ًممااسات ًإحاللية ّ
ًإنا ًتلقّفت ًمتاماً ًيف ًبلض ًالكليات ًاإلنسانيةً
رواإليفاد ًاخلااجي ًيف ًاجلاملات ًإىل ًح ًّد ًًكبريً ،بل ًّ
مداسني ًالًيتمتللنً
رواالجتماعيةً،فلادًتضاعفتًأعدادًأعضاءًاهليئاتًالتدايسيةًخال ًعادً ًبتلينيً ًّ
بالكفاءةًروباحل ًّدًاألدىنًمنًامللايريًاألكادمييةً،يفًحنيًفشلتًمراكزًتطليرًأعضاءًاهليئاتًالتدايسيةًيفً
ًأي ًنظا ًتلليميً،
إحداث ًحتلالت ًنلعية ًيف ًتأهيل ًهذه ًالفئة ًاألساسية ًاليت ًتل ًّد ًحجر ًاألساس ًيف ّ
رويقسحبًهذاًاللاق ًعلىًاهليئاتًالبحثيةًاليتًأًنشئتًلتطليرًبقيةًالبحثًالللميًروحتللتًإىلًمقفذً
لتسربًفئاتًأقلًتأهيالًًإىلًاجملتم ًاألكادمييً ً.
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سابعا :تحدي المواءمة مع سوق العمل والحاجات التنموية الوطنية ً

لادًحتل ًالقظا ًالتلليميًيفًاألادنًخال ًاللالدًاألخريةً،إىلًنظا ًيزيدًمنًحج ًاللاطلنيًمنًاللملً،
ًّ
رويلجزًعنًخلقًفرصًجديدةًًكماًهيًاحلا ًيفًنظ ًالتللي ًالكفؤة.
منًبني ًأهدافًالتقميةًاملستدامةًً،2030يشري ًاهلدفًالراب ًاملتللقًبالتللي ًصراحةً ًإىلًضمانًتادميً
تللي ًجيدًمقصفًروياملًم ًتلزيزًالتلًلّ ًمدىًاحلياةًللجمي ً،روبقظرةًسريلةًإىلًبقيةًالالىًاللاملةًيفً
ًمثةًتشلهاتًيفً
الحظًأ ّن
األادنًروالفجلةًالقلعيةًبنيًخمرجاتًالتلًلّ ًرومتطلباتًالاطاعاتًالتقمليةً،يً ًَ
ّ
بقيةًالالىًاللاملةً،إذًيشكلًحَلةًيهادةًالبكاللايلسًعلىًاألقلًماًنسبتهًً%27تاريباً ًمنًحج ً
ً
حَلةًيهادةًالثانليةًاللامةًً،%11روالبايةً
ً،%رو ً
حَلةًيهادةًالدبلل ًاملتلسطًماًنسبتهًً 6
الالىًاللاملةً،رو ً
ً
منًدرونًالثانليةًاللامةًًً،%53رويفًاللقتًالذيًتطرحًفيهًمؤسساتًالتللي ًاللالًماًياربًمنًً70
ستحدثًسقلياً ًحبدرودًً 50ألفًفرصةًعملً
يجًكل ًعا ؛ًفإ ّن ًعددًفرصًاللملًاجلديدةًاليتًتً ًَ
ّ
ألفًخر ّ
لذينًيالًمستلاه ًالتلليميًعنًالثانليةًاللامةً ً.
ًّ
يفًالاطاعنيًاللا ًرواخلاصًملاًً%50ً،مقهاًتذهبًل
يفًنلعيةًاخلرجينيًالذينًتدف ًهب ًاجلاملاتًإىلًأسلا ًاللملً،إذًتراجلتًملاافً
هذاًاالحندااًانلكسً
ًّ
اخلرجينيًرومهاااهت ؛ًروقدًبيقتًنتائجًدااسةًأع ًّدهاًمركزًتطليرًاألعما ً،أ ّنًً%73منًالشبابًيلمللنً
ًّ
يفًمهنًالًعالقةًهلا ًبتخصصاهت ً،روأ ّن ًً%94مقه ًغريًقاداينًعلىًكتابةًالتااايرًرواملراسالتًالرمسيةً
باإلضافة ًإىل ًضلف ًإتاان ًاللغتني ًاللربية ًرواإلجنليزية ًاللتني ًتل ّدان ًأه ًأساسيات ًالتلاصل ًيف ًبيئةً
جانيب ًاللر ًروالطلب ًعلى ًمستلىً
األعما ً .روكشفت ًالدااسات ًالاطاعية ًأ ّن ًمثة ًفجلة ًنلعية ًبني ً ًَ
ملظ ًاملهنًاليتًيطلبهاًس ًل ًاللملً(املركزًاللطينًلتقميةًامللاادًالبشريةً .)2016ً،
ً
ثامن ا :فعالية العملية التعليمية وجودتهاً ً

ًاملرءَ ًإىل ًما ًيًدًث ًداخلً
إ ًّن ًسؤا ًجلدة ًاللملية ًالتلليمية ًرومدى ًفلاليتها ًيف ًحتايق ًأهدافهاً ،يليد ً
ميس ًحداثة ًامللرفةً ،فثمة ًضلفً ًيف ًاللمليات ًالرتبلية ًروالتلليميةً ،رواستبلادًً
ًّ
الصف ًاجلاملي ًمن ًًَروهنً ً ّ
رصدًفيماًيليً :
مالمحًهذاًالتشلهًت ًَ
لدمجًالتكقلللجياًيفًعمليةًالتللً ً.روأبرزً
ّ
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 .1غياب ًآلية ًم ًؤسسية ًرواضحة ًلتطلير ًاخلطط ًالدااسيةً ،مما ًيلين ًقصلا ًاخلطط ًعن ًملاءمةً
متطلباتًالتخصصً ً،روضلفًملاكبتهاًللتطلااتًيفًالللل ًاملختلفةً.
 .2غلبةًالدرواًالقظريًعلىًحسابًاجلانبنيًاللمليًروالتطبياي.
املتابلةًروالتايي ًلللملياتًاليتًتت ًداخلًالغرفةًالصفية.
ً
 .3ضلفًنظ ً
 .4عد ًروضلحًالالاعدًاألخالقيةًرواملهقيةًيفًإدااةًالصفًاجلاملي.
أسري ًاإلنشاء ًاألكادمييً
ً .5بااء ًاحلديث ًعن ًنلعية ًاملخرجات ً ًروملايري ًاجللدة ًيف ًالصفًَ ً ،
لاااتً.
روالش ً
تاسعا :تحدي التوظيف التنموي والسياسي للجامعات

جلأت ًاحلكلمات ًاملتلاقبة ًإىلًإنشاءًجاملاتًيف ًملظ ًاحملافظات ًيفًحمارولةً ًمقهاًلتلليضًالفشلًيفً
امللجهة ًهلذه ًاحملافظاتً ،روحدث ًهذا ًمن ًدرون ًتلفري ًالبيئة ًاالقتصادية ًروامللااد ًاملالئمةً
خطط ًالتقمية ً ّ
الستدامةًاجلاملاتً .روم ًتفاق ًاألروضاعًاالقتصاديةًروماًتلانيهًاجملتملات ًاحملليةً،باتتًاجلاملاتًيفً
احملافظات ًأداةً ًلتفريغًاملطالبًالشلبيةً ،سلاءًيف ًالتلييقاتًباللظائفًأروًتادميًاخلدماتًً ،رواستفحلتً
فيها ًممااساتًاالسرتضاءًعلىًحسابًالكفاءةًروعدالةًتلزي ًالفرصً،روكانتًالقتيجة ًتضخً ًاهليئاتً
اخلطرًاحلايايًًالستقزافًامللاادًاملاليةًللجاملاتً ً.
اإلداايةًالذيًأصبحً ًَ
 السياسات اإلصالحية المقترحة
الهدف الستراتيجي إلصال التعليم العالي:
نظام تعليم جامعي قائم على ضمان الجودة وديمومتها وقادر على إحداث التغيير في نوعية حياة
األردنيين.
ًعلىًأساسًفرضيتَنيًللتغيري؛ًاألروىلًإصالحًالقظا ًالتلليميً
ً
إ ّنًاإلصالحاتًاملارتحةًيفًهذهًاللاقةًتال
يفًنلعيةًاخلرجينيً،
يفًاجلاملاتًمباًيطا ًمجي ًمدخالتًاجلاملات ًروعملياهتا ًروخمرجاهتا ًاليتًتقلكس ً
ًّ
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باإلضافةًإىل ًدرواًامللاادًالبشريةًيفًحتديثًالدرولةًرواجملتم ًرواستدامةًالتقميةً،مماًيالدًإىلًفرضيةًالتغيريً
الثانيةًرواملتمثلةًيفًدرواًالتللي ًاللالًيفًاإلصالحًاللطينًالشاملً .
فرضية التغيير األولى (النتقالت الكبرى)
استقاللية

النتقال من

النتقال من

النتقال من

النتقال من

وحاكمية ونظم

تنافسية محلية

الستدامة إلى

مجتمعات

مجتمع الموظفين

جودة تقود

محدودة إلى

بناء مراكز

أكاديمية متأثرة

إلى مجتمع

النتقال

تنافسية إقليمية

العامودي في

ودولية.

التميّز.

وناقلة للخبرة إلى الرياديين
مجتمعات مؤثرة

التعليم الجامعي.

والبتكاريين

ومنتجة للمعرفة .القادرين على
خلق فرص
العمل.

فرضية التغيير الثانية (التعليم يقود اإلصال الوطني الشامل)
إصال

اإلصال

إعادة

التعليم.

الوطني

الثقة العامة.

الشامل.

بناء التحديث
القتصادي

والجتماعي.
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الحزمة األولى :سياسات الستقاللية والحاكمية الرشيدة
الهدف العام :جامعات أردنية مستقلّة في حدود القانون تتمتع بنظم حاكمية رشيدة ومساءلة
شفافةً .
أولا :ميثاق ملكي لستقاللية الجامعاتً ً
إ ّنًمنًيأنًهذاًامليثا ًأنًيضمنًاستاالليةًاجلاملاتًروميق ًتدخًلًمجي ًالسلطاتًرواإلداااتًالتقفيذيةً
أروًتأثريها ًعليها ًبشكلًمبايرًأروًغريًمبايرً ،إًّال ًفيماًيتيحهً
ً
رواملؤسساتًالسياديةًيفًعمل ًاجلاملات ً
الاانلنًروالاضاءً ً.
ًرويتمثلًذلكًيفًاسالةًيلجههاًجاللةًامللكًبصفتهًائيس ًالسلطاتًكافةًإىلًاؤساءًالسلطاتًرومديريً
ًأي ًفلل ًأرو ًسللك ًيقطلي ًعلى ًتدخل ًيف ًعملً
املؤسسات ًاألمقية ًيدعله ًفيها ًإىل ًعد ًممااسة ًّ
اجلاملاتًأروًيؤثرًعلىًقراااتًإداااهتاً ًروتلجهاتًهيئاهتاًاألكادمييةًرواإلداايةًروالطالبيةً ً.
ثانيا :اإلسراع في إنشاء المجلس األعلى لتنمية الموارد البشرية كما ورد في الستراتيجية الوطنية
لتنمية الموارد البشريةً .

ثالثا :السياسات التنظيمية الوطنية

علىًاألقلً .
ًّ
 .1إصدااًقرااًبلقفًالتلسً ًيفًإنشاءًاجلاملاتًاحلكلميةًملدةًعشرًسقلاتً
 .2االنتاا ًمنًمفهل ًاجلاملةًاحلكلميةًإىلًمفهل ًاجلاملةًاللامةًأروًمفهل ًجاملةًالدرولةً،روإجراءً
التحل ً.
التلديالتًالتشريليةًاليتًيتطلبهاًهذاً ّ
 .3انتاا ًدرواًروزااةًالتللي ًاللالًروالبحثًالللميًمنًالدرواًاإليرايفًروالرقايبًإىلًالدرواًالتقظيمي.
 .4إنشاءًمقتدىًلرؤساءًاجلاملات ًيلتالنًفيه ًفصليّاً ًعلىًاألقلً،لتقسيقًالسياساتًروتباد ًاآلااءً،
حبيثًيت ًاستضافةًامللتاىًكلًمرةًمنًقًبلًإحدىًاجلاملاتًً.رواغ ًأ ّن ًهذاًاملقتدىًالًيتمتّ ًً
إالًأ ّنًكثافةًاللااءاتًاملمقهجةًرواهلادفةًتساه ً–بالضررواةً-يفًحتسنيًنلعيةً
أيًصفةًتقفيذيةًّ ً،
ب ّ
احللااًبنيًالرؤساءًروتلملًعلىًإغقاءًالتجربةً،روحتسنيًاألداءًالكًلّي.
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ًعمداءً
ً
 .5إنشاء ًمقتديات ًللمداء ًالكليات ًيف ًحال ًعلمية ًمليقة ً(على ًسبيل ًاملثا ً :مقتدى
كلياتًالللل ً،مقتدىًعمداءًكلياتًالصيدلة)ً،يلتالنًفيهاًفصلياً ًعلىًاألقلً،لتباد ًاآلااءً
رواخلارات ًيف ًجماالت ًمتقلعة ًمثل ًاالعتمادات ًالدرولية ًللارامج ًاألكادمييةً ،حبيث ًيت ًاستضافةً
امللتاىًكلًمرةًمنًقًبلًإحدىًاجلاملاتً .
ّ
رابعا :إصال هياكل مجالس األمناء باتخاذ اإلجراءات التالية:
 .1ضمان ًمتثيل ًأعضاء ًاهليئة ًالتدايسية ًيف ًجملس ًأمقاء ًاجلاملة ًمن ًخال ًاالنتخاب ًروفق ًملايريً
يددهاًجملسًالتللي ًاللالً ،رومتثيلًاخلًّرجيني ًبلضلًرواحد ًيفًاجمللس ًبالقسبة ًإىل ًاجلاملاتًاليتً
خرجتًأكثرًمنًعشرةًأفلاج.
ّ
 .2ضمانًمتثيلًاجملتملاتًاحملليةً،روضمانًمتثيلًخاراءًمشهلدًهل ًبالكفاءةًروالقزاهةً.
 .3إعطاءًجمالسًأمقاءًاجلاملاتًاللض ًًَالاانلينًجملالسًالشركاتًاحلكلميةً،حبيثًيكلنًللمجلسً
السلطةًيفًالبت ًيفًالشؤرونًاألكادمييةًروالتشغيليةًللجاملةًروفاا ًلرسالتهاًروخطتهاًاالسرتاتيجيةً،
ّ
رويفًظلًنظا ًمالئ ًمنًاملساءلةًرواحللافزًرواملتابلةًروالتايي ًروضمنًاألطرًاليتًيرمسهاًجملسًالتللي ً
اللال.
الًرواإلداايًتتب ًجمللسًاألمقاء.
رقابةًروالتدقيقًامل ً
 .4إنشاءًروحدةًلل ً
 .5تطليرًنظا ًتل ًّايًالشكاروىًمنًالطلبةًروأعضاءًاهليئتنيًاألكادمييةًرواإلداايةً.
 .6إصداا ًجملس ًاألمقاء ًتاريراً ًسقليّاً ًعن ًأداء ًاجلاملة ًيف ًاجللانب ًاألكادميية ًرواإلدااية ًرواملاليةً،
خيصصًحملاًًفيهًلتايي ًأداءًائيسًاجلاملةً،رويللَنًهذاًالتاريرًلللامةًبلدًإقرااهً.روإذاًماًأًخذًيفً
احلسبانًأ ّنًأعضاءًجمالسًاألمقاءًليسلاًمتفرغني؛ًفإنًاللجلءًإىلًخاراءًيت ّ ًتكليفه ًمنًخااجً
اجمللسًأمرًًمطللبًروالًغىنًعقهً.
ً
ً
ً
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خامس ا :الحاكمية والستقالل األكاديمي

 .1إصالحًجمالسًاجلاملةًباالنتاا ًمنًمبدأًالتلينيًيفًاختيااًاألعضاءًإىلًاالنتخابً ،رويشملً
ذلكًجملسًالاس ًروجملسًالكليةًروجملسًاللمداءًروجملسًاجلاملة؛ًمبلىنًأنًيالدًهذاًالتطلاًإىلً
انتخابًعمداءًالكلياتًيفًاملستابلً.
 .2تلديلًالتشريلاتًمباًجيللًجملسًاجلاملةًهلًجملسًاحلاكميةًاألساسيًيفًاجلاملةً،علىًأنًيت ً
تطليرًآليةًتشكيله ًحبيث ًيشملًمتثيلًأعضاءًهيئةًالتدايسًروالطلبةًبشكلًدمياراطيً،رواإلبااءً
علىًجملسًاللمداءًللبتًيفًالشؤرونًاألكادمييةًالصرفة.
ًّ
 .3االنفتاحًحنلًاملزيدًمنًالتمثيلًالطاليبًيفًاحتاداتًالطلبةًروجمالسه ً ،روتفليل ًدرواه ًيفًاملشااكةً
املسؤرولةًيفًيؤرونًاجلاملة.
 .4تطلير ًاهلياكل ًالتقظيمية ًللجاملات ًبشكل ًمرنً ،على ًأن ًتتلافر ًالشرروط ًاملطللبة ًللقجاحً
رواحلاكميةًالرييدةًيفًكلًجاملة.
مدرونة ًروطقية ًللسللك ًاملهين ًألعضاء ًاهليئات ًالتدايسية ًروالباحثني ًرواللاملنيًيف ًاجلاملاتً
 .5إقراا ً ً
تؤكدًقي ًاالستاالليةًرواحلاكميةًفيها.

سادسا :الستقالل والحاكمية اإلدارية والمالية

 .1إجراءًتلديالتًتشريليةًجتللًاحلمايةًاللظيفيةًلللاملنيًمؤسًسةًًعلىًأساسًالكفاءةً.
ًعلىًالتميّزًروالتحسنيًاملستمرًيفًاألداءً.
ً
 .2روض ًنظا ًحلافزًللهيئةًاإلداايةًقائ
 .3نزعًالصفةًاإللزاميةًإلبااءًامللظفنيًيفًاللظائفًالاياديةًيفًملاقله ًأروًيفًملاق ًإداايةًعلياًيفً
اجلاملة ًيف ًحا ًثبت ًعد ًكفاءهت ًروفق ًمراجلة ًدقياة ًروتايي ًسقلي ًملًلَن ًرويفافً ،روتدرويرً
اللظائف ًالايادية ًرواإلدااية ًروفق ًملايري ًدقياةًً ،روحتديد ًم ّدهتا ًكما ًهي ًاحلا ًلرؤساء ًاألقسا ً
رواللمداء.
 .4روض ًدليلًألسسًاحلاكميةًاملاليةًروملايريها ًيفًاجلاملات ًتسرتيد ًبهًإدااةًاجلاملةًرويرج ًإليهً
جملسًاألمقاءً.
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 .5حتديدًنسبةًً%1منًملازنةًاجلاملاتًلبقاءًالادااتًاإلداايةًروالتدايبً.
 .6اعتمادًملادلةًروطقيةًملزمةًللدد ًأعضاء ًاهليئةًاإلداايةًماابلًأعضاءًاهليئة ًاألكادمييةًً ،روالطلبً
منًاجلاملاتًاللصل ًإليهاًخال ًمخسًسقلات.
ًالقّظر ًبالقظا ًاملال ًللهيئة ًاإلدااية ًرواالستفادة ًمما ًرواد ًيف ًنظا ًاخلدمة ًاملدنية ً(الفصلً
 .7إعادة ً
السادسًاملتللقًبالررواتبًرواللالروات).
سابعا :استقاللية الجامعات الخاصة وحاكميتها

اجلاملاتًاخلاصةًروإداااتًاجلاملاتً .
ً
لياتًبنيًمالكً
ًّ
فكًاالاتباطًروالتداخلًيفًالصالحياتًرواملسؤرو
ًّ ً.1
ً.2مراجلةًقانلنًالشركاتًفيماًيتللقًبإنشاءًاجلاملاتًاخلاصةًمباًيضمنًاستاالليةًالارااًاألكادمييً
فيهاً .
ً
ً
الحزمة الثانية :سياسات القبول والبرامج والتخصصات الدراسية

 .1الهدف العام :توفير فرص تعليم عال عادلة وذات جودة لألردنيين كافة.
أولا :سياسات القبول
ً.1ابطًأعدادًالطلبةًاملابللنيًبالارامجًالتلليميةًيفًاجلاملةًبطاقتهاًاالستيلابيةًاليتًتراعيًملايريًاجللدةً
احملدًدةًمنًقبَل ًهيئةًاالعتمادً ،روالطلب ًمن ًجملسًالتللي ًاللالًااللتزا ًهبذهًاألعداد ًعقدًإصدااًقلائ ً
الابل ًامللحًدً .روهذهًامللايريًمرتبطةًبتلفر ًأعضاءًهيئةًالتدايسًرواملختاراتًروالااعاتًالتدايسيةًرواملكتبةً
يرًالسقليًالذيًيصداهًجملسًأمقاءًاجلاملة.
ً
روالساحاتًرواألنشطةًاخلدماتيةًاألخرىً،بقاءًعلىًالتار
ً.2احل ّد ًمنًقلائ ًالابل ًاالستثقائيًروتقظيمهاًحبيثًالًتتجاروزًً%15منًجمملعًالطلبةًاملابللنيً،مثً
ختفيضًهذهًالقسبةًتداجيياًروصلالًإىلًاقتصاًاهاًعلىًقائمةًرواحدةًلألقالي ًرواحملافظاتًروالالاتًاملسلحةً،
روحبيثًتكلنًمرتبطةًبقظا ًصاا ًللشفافيةً .
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ً.3روقفًالارنامجًامللازيًتداجيياً ًكماًروادًيفًاالسرتاتيجيةًاللطقيةًلتقميةًامللاادًالبشريةً ،ماابلًالتلس ً
يفًاستاطابًالطلبةًاللربًرواألجانبً .
ً.4اف ًاحل ّدًاألدىنًللابل ًيفًبلضًالتخصصاتًيفًاجلاملاتًاللامةًرواخلاصةًروبشكلًتداجييً .
ً.5تطليرًملايريًالابل ًيفًالدااساتًالللياًحبيثًتشرتطًاحلص ًل ًعلىًتاديرًجيدًعلىًاألقلًيفًمرحلةً
البكاللايلسً ،روعلى ًتاديرًجيدًجداً ًعلىًاألقل ًيفًمرحلةًاملاجستريًللمتادمنيًلداجةًالدكتلااهً ،روعلىً
أنًيكلنًاجتيازًاالمتحانًالشاملًبقجاحًيرطاًًللبدءًيفًإعدادًاسالةًاملاجستريًأروًأطرروحةًالدكتلااهً.
ثاني ا :سياسات اعتماد التخصصات والبرامج الدراسية

ًخريطةًروطقيةًللتخصصاتً
ً.1الطلبًمنًهيئةًاعتمادًمؤسساتًالتللي ًاللالً ًروضمانًجلدهتاًروض ً
ًاللملًروتطلاً
اجلامليةًيت ًمراجلتهاًمرةًًكلًثالثًسقلاتً،تال ًعلىًأساسًامللاءمةًم ًحاجاتًسل
ًّ
االقتصادًاللطينًروالتحلالتًاالقتصاديةًاإلقليميةًروالدروليةً .
ً.2إغال ًالتخصصاتًالراكدةًيفًاجلاملاتًأروًجتميدهاًبلدًمراجلةًملدالتًالابل ًرومستلىًالفاعليةً
كلًثالثًسقلاتً،م ًاألخذًيفًاحلسبانًعد ًالتخليًعنًجمملعةًمنًامللادًيفًالفقلنً
ً
يفًأسلا
ًاللملً ّ
احلرةًروالللل ًاالجتماعيةًعلىًسبيلًاملثا ً،رواليتًتًكسبًالطلبةًمهاااتًضرروايةًأثقاءًالدااسةً .
ًللتميّز ًيف ًكليات ًروختصصات ًحمددةً ً ،رومراكز ًحبثية ًيفً
ً .3حتليل ًاجلاملات ًيف ًاحملافظات ًإىل ًمراكز ً
اليتًتلجدًفيهاًكلًجاملةً ً.
ً
جماالتًحمددةً،مباًيتفقًم ًطبيلةًالبيئةً
الحزمة الثالثة :إعادة بناء الهيئات التدريسية والبحثية
الهدف العام :تكوين هيئات تدريسية كفؤة قادرة على نقل المعرفة وإنتاجها وفق محددات الجودة
ومواكبة التطورات في مجالتها المعرفية.
أولا :إطالق برنامج وطني لالبتعاث الخارجي في الدراسات العليا واإلحالل من أجل إعادة بناء
الهيئات األكاديميةً ً.
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رويقبغيًأنًتتبىنًاحلكلمةًهذاًالارنامجًبالتلارونًم ًاجلاملاتً،إليفادًً2500يابًأادينًللحصل ًعلىً
داجةًالدكتًلااهًمنًجاملاتًمرملقةًيفًاللاملًعلىًمدىًمخسًسقلاتً ً.
لملًعلى:
رويستدعيًهذاًاملشرروعًال ًَ

ً.1تشكيلًجملسًلارنامجًاالبتلاثًرواإلحال ًللهيئاتًاألكادمييةًيفًاجلاملاتًمنًاؤساءًاجلاملاتً
روروزااةًالتللي ًاللالًروالبحثًالللميًروإيراكًمؤسساتًاجملتم ًالدرول.
ً.2روض ًخًريطةًللتخصصاتًاملطللبةًروطقياًًم ًاألخذًيفًاحلسبانًحاجاتًاالقتصادًاللطينً
رواالقتصاداتًاإلقليميةًروالتحلالتًاللامليةً .
ً.3بقاءًحتالفًمنًالداعمنيًالدرولينيً .
ً.4بقاءًحتالفًمنًاجلاملاتًاللامليةًالداعمةً .
ً.5روض ًنظا ًللرقابةًروالتايي ًقائ ًعلىًاجللدةًروالقزاهةًرواملساءلةً ً.
ثانيا :سياسات الحوافز ألعضاء هيئة التدريس والباحثين

ً.1روض ًنظا ًللحلافزًألعضاءًاهليئاتًالتدايسيةًيال ًعلىًدع ًارواتبه ًتبلاًًجململعةًمنًامللايريً
أبرزهاً :
 اإلنتاجًالللميًاملقشلاًيفًجمالتًعاملية.
ًاململلةً.
 الاداةًعلىًجلبًاملشااي ً
التميّزً.
 الاداةًعلىًاالبتكااًرو ً
 اإلجنازاتًيفًخدمةًاجملتم ً.
 احلصةًالتطبيايةًيفًالتللي .
ً.2تطليرًنظً ًتايي ًأعضاءًهيئةًالتدايسًيفًكلًجاملةً،روابطًالتطليرًالذايتًللضلًهيئةًالتدايسً
بقظا ًللحلافزًروالفًرصً .
ً.3روض ًنظا ًأكثرًمررونةًلسلً ًارواتبًأعضاءًاهليئاتًالتدايسيةًيتيحًاجملا ًالعتمادًالًرًرواتبًعلىً
عالدًروفااًًألمهيةًالتخصصًرواحلاجةً .
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ً.4مقحًاجلاملةًصالحيةًاستاطابًأعضاءًهيئاتًتدايسًمتميزينًمنًخلفياتًثاافيةًمتلددة.
ثالثا :ضبط نوعية المدخالت األكاديمية

يسًمنًخرجييًبلضًاجلاملاتًاألادنيةً
 .1روض ًضلابطًروملايريًصاامةًملق ًتسلًلًأعضاءًهيئةًتدا
ّ
رواجلاملاتًاللربيةًرواللامليةًذاتًالارامجًاألكادمييةًالضليفةً .
ً .2مراجلة ًأسس ًقبل ًأعضاء ًهيئة ًالتدايس ًاجلددً ،على ًأن ًيشرتط ًعلى ًاملتا ّد ًللتليني ًأن ًيا ّد ً
حماضرةًعامةًتتللقًمبلضلعًختصصهًالرئيسيًأما ًأعضاءًهيئةًالتدايسًروالطلبةًيفًالاس ًاملقليًتلييقهً
فيهً .
ً.3الرتكيزًعلىًنتاجاتًالتللّ ًعقدًتصمي ًاخلططًالدااسيةً ،روإلزا ًعضلًهيئةًالتدايسًبإجراءًعمليةً
ًالذايتًللمساقاتًاليتًيداسهاًللتأكدًمنًحتاياهاًنتاجاتًًالتللّ ً .
التايي
ًّ
ً.4ضررواةًاإلسراعًيفًإقرااًالتشريلاتًاملتلًلّاةًبقظا ًممااسةًاللملًاألكادمييً .
ً
رابع ا :سياسات تطوير قدرات أعضاء الهيئات التدريسية وضمان التحسين المستمر

ً.1مطالبة ًاجلاملاتًبلض ًخططًلللصل ًإىلًملايريًاجللدةًيفًأعدادًأعضاءًهيئةًالتدايسًيفًكلً
برنامجًدااسيًباملااانةًم ًأعدادًالطلبةًيفًالكلياتًالتطبيايةًروالكلياتًالقظريةً ً،روإصدااًدليلًعملً
هلذهًالغاية.
ًجتربة ًمراكز ًتطلير ًأعضاء ًاهليئة ًالتدايسيةً ،روحتديد ًأسباب ًفشلها ًيف ًبلضً
ً .2إعادة ًالقظر ًيف ً
اجلاملاتً .
ً.3روض ًبرامجًللتدايبًروالتطليرًألعضاءًاهليئاتًالتدايسيةًيفًكلًجاملةً ،تًرًبَطًبسياساتًاالعتمادً
رواجل ًلدة ًمن ًقًبل ًهيئة ًاعتماد ًمؤسسات ًالتللي ًاللال ًروضمان ًجلدهتاً ،روالرتكيز ًعلى ًالتللي ًروالتللً ً
اإللك ًرتروينً .
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ً .4إعادة ًتأهيل ًأعضاء ًاهليئات ًالتدايسية ًمن ًخال ًحزمة ًمن ًامللايري ًاليت ًيًطًلَب ًمن ًعضل ًهيئةً
التدايس ًاللصل ًإليها ًخال ًمدة ًزمقية ًحمدًدة ًأرو ًقبل ًإناء ًاخلدمات ًلغايات ًالرتقيةً ،مثل ًالقشر ًيفً
جمالتًعلميةًأروًاحلصل ًعلىًمتليلًملشااي ًحبثيةً ً.
ً
الحزمة الرابعة :التمويل واقتصاد الجامعات
الهدف العام :جامعات قادرة على الستدامة الذاتية والستمرار في التطوير.
أولا :سياسات الرسوم الجامعية
)ًمنًقانلنًاجلاملاتًاألادنيةًاليتًتقص ًعلىًصالحيةًجملسًاألمقاءًيفًكلً
ًّ
ً.1تفليلًاملادةًاق ً(11
ًالدااسيةًم ًروض ًملايريًروطقيةًللرسل ًاجلامليةً .
جاملةًيفًحتديدًالرسل ً
ً.2إعدادًدااسةًروطقيةًياملة ًحت ًّددًبدقةًكًًلَفًالتللي ًاجلامليًيفًاألادنًيفًكلًجاملةًروامللد ًاللطينً
رويفًضلءًذلكًتطلاًملادلةًروطقيةً
هلاً،روحت ًّددًملدالتًاهلداًاليتًجيبًأًّالًحتًمًلًعلىًاللمليةًالتلليميةً،
ّ
اسرتياديهًإلصالحًهيكلًالرسل ًاجلامليةً .
ً .3تطلير ًأداء ًصقدرو ًدع ًالطلبة ًروتطلير ًنظا ًللشفافية ًيف ًإدااتهً ،روتلسي ًقاعدة ًاملقح ًالدااسيةً
للطلبةًاحملتاجنيًرواملتفلقنيً.
ثانيا :سياسات استقطاب الطلبة العرب واألجانب

ً.1روض ًخطةًروطقيةًلزيادةًجاذبيةًاجلاملاتًاألادنيةًللطلبةًاللربًرواألجانبً،حبيثًتبىنًعلىًأساسً
تكامليًروطينًًروحتتليًعلىًخطةًفرعيةًلكلًجاملةً .
ً.2روض ًخطةًفرعيةًلتطليرًعددًمنًمراكزًتللي ًاللغةًاللربيةًللقاطانيًبغريهاً،رومباًجيللًمنًاجلاملاتً
األادنيةًمنًأفضلًاملراكزًالدروليةًيفًهذاًاجملا ً .
ً .3روض ًخطة ًتربط ًالرترويج ًالستاطاب ًالطلبة ًاللرب ًرواألجانب ًمبراكز ًالتميًز ًاألكادميي ًاليت ًمنً
املفرت ًأنًتتميزًهباًكلًجاملةً .
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ً .4روض ًخطة ًفرعية ًتربط ًبني ًإصالحًًكليات ًالشريلة ًروالدااسات ًاإلسالمية ًيف ًاجلاملات ًاألادنيةً
روتطليرها ًبلدًها ًمناذج ًإلنتاج ًامللرفة ًاإلسالمية ًامللتدلةً ً ،روبني ًحاجة ًاللديد ًمن ًالدرو ًاإلسالميةً
إلصالحًنظمهاًالتلليميةًالشرعيةً.
ً
ً
ثالثا :سياسات الستثمار

ً.1إصدااًنظا ً/تلليماتًإلنشاءًالصقاديقًاللقفيةًمنًأجلًالتللي ًروفقًأفضلًاملمااساتًاللامليةً
رومباًيضمنًفاعليتهاًاستقاداًإىلًأسسًاحلاكميةًالرييدةًرواالستدامة.
ً .2إجراء ًمراجلة ًجذاية ًآلليات ًعمل ًصقاديق ًاالستثماا ًيف ًاجلاملاتً ،روتلديل ًأنظمتها ًروآليةً
عملهاًمنًأجلًدجمهاًيفًالسل ًروبقاءًيراكاتًم ًالاطاعًاخلاصً .
ً.3تلزيزًاستاالليةًالصقاديقًاالستثماايةًللجاملاتً .
ً .4إلزا ًاجلاملات ًاحلكلمية ًبالتحل ًمبايرة ًإىل ًاالعتماد ًعلى ًالطاقة ًالقظيفة ً(الطاقة ًالشمسيةً
ًروطاقةًالرياح)ًرواالستثمااًعنًطرياهاً .
ً.5إنشاءًروحدةًيفًروزااةًالتخطيطًروالتلارونًالدرول ًبالتقسيقًم ًجملسًالتللي ًاللالً ،لدع ًقدااتً
اجلاملاتًيفًبقاءًيبكاتًالتلارونًم ًاملؤسساتًالدروليةًاملاحنةً،روتلريفًاجلاملاتًبالفرصًاملتاحةً
شااي ًالدرولية ًيف ًجماالت ًالبحلث ًرواالستشاااتً
روزيادة ًقدااهتا ًعلى ًاملقافسة ًيف ًاحلصل ًعلى ًامل ً
روالتدايبًروالصقاعاتًامللرفيةًروالثاافيةًروالتقميةً.

رابع ا :السياسات المالية الداخلية

ً .1مطالبة ًاجلاملات ًبلض ًخطط ًيفافة ًللح ّد ًمن ًاإلنفا ًاالستهالكيً ،روالتاليل ًمن ًاضلخهاً
للضغلطًاالجتماعيةًاليتًترًتّبًعليهاًكلفاًًعاليةً .
ً.2مطالبةًاجلاملاتًبلض ًخططًلتحملًمسؤروليتهاًيفًالتمليلًالذايتًمنًخال ًالتحل ًإىلًمفهل ً
اجلاملةًاملقتجةً،تبلاً ًلطبيلةًالبيئةًاليتًتلجدًفيها ًروجماالتًاالختصاصاتًاليتًتلفرهاً.رويفًضلءًدااسةً
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أسبابًفشلًمكاتبًاالتصا ًم ًالصقاعةً،يًطلبًمنًاجلاملاتًإعادةًإحياءًهذهًاملكاتبًروفقًأسسً
جديدة.
ً.3التحل ًحنلًيراءًاخلدماتًاللامةًمنًخال ًالاطاعًاخلاصً ،مثلًخدماتًالقظافةًرواألمنًروالتغذيةً
رواملطاع ً .
ً
الحزمة الخامسة :العملية التعليمية والبيئة الجامعية

خريج جامعي مؤهل ويتمتع بمعارف ومهارات مالئمة لحاجات أسواق
الهدف العام :الوصول إلى ّ
العمل الحالية والمستقبلية.

أولا :سياسات تطوير البرامج األكاديمية والخطط الدراسية.

ً.1مأسسةًتطليرًاخلططًالدااسيةًيفًالارامجًروالتخصصاتً،لكيًتشتملًً21ساعةًملتمدةًعلىً
األقلًتداسًباللغةًاإلجنليزية.
ً
ً .2زيادة ًمتطلبات ًاجلاملة ًاإلجبااية ًيف ًاللغة ًاإلجنليزية ًإىل ًً 12ساعة ًملتمدة ً(للطلبة ًالذين ًملً
جيتازًرواًامتحانًاملستلى)ً .
ً.3زيادةًمتطلباتًاجلاملةًاإلجباايةًيفًمهاااتًاالتصا ًباللغةًاللربيةًإىلًً9ساعاتًملتمدةً .
ً .4إعادة ًهيكلة ًاملتطلبات ًاإلجبااية ًرواالختيااية ًللجاملة ًًروالكليةً ،مبا ًيتفق ًم ًحاجات ًالتقميةً
اللطقيةًروالتحلالتًاالقتصاديةًاللامليةً،علىًأنًتشتملًهذهًاملتطلباتًاملل ًَادًالدااسيةًاآلتيةً:
 الفلسفةًرومقاهجًالتفكريً.
 الرتبيةًامللللماتيةًرواإلعالميةً.
 امللاطقةًروالرتبيةًاملدنيةً.

 مهاااتًاحلياة.
ً.4زيادةًاحلصةًالتطبيايةًرواللمليةًيفًمجي ًالتخصصات؛ ًسلاءًذاتًالطبيلةًالتطبيايةًأروًتلك ًاليتً
تلصفًبالقظريةً،منًخال ًجللًالطلبةًأكثرًقرباًًللحياةًرومليدانًاللملً.رويفًكلًاألحلا ًجيبًأنً
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يشتمل ًتايي ًامللاد ًالدااسية ًيف ًالكليات ًالقظرية ًعلى ًحتديد ًما ًال ًيال ًعن ًً %25لللاجباتً
اللمليةً .
تهاًروحتديثهاًبشكلًدرواي.
ًّ
ً.5تطليرًخطةًداخليةًجللدةًاللمليةًالتلليميةًيفًكلًقس ًيت ًمراجل

ثانيا :سياسات تطوير برامج العلوم اإلنسانية والجتماعية وتخصصاتها

ً .1اف ًملدالت ًالابل ًتداجيياً ًيف ًالتخصصاتًاإلنسانية ًرواالجتماعية ًذاتًالصلة ًاملبايرة ًبتشكيلً
مالمحًاحلياةًاللامةًروالرأمسا ًاالجتماعيًروأمناطًالتفكريًاالجتماعيً،مثلًالتخصصاتًالرتبليةًروالاانلنً
روالشريلةًروالدااساتًاإلسالميةًروالصحافةًرواإلعال ً .
ً.2إطال ًبرنامجًروطينًللرتمجةًيفًالللل ًاإلنسانيةًرواالجتماعيةًيستهدفًترمجةًًً10كتبًعلىًاألقلً
سقليا ًمن ًقًبل ًكل ًجاملةً ،روخباصة ًالكتب ًاحلديثة ًاليت ًختد ًالتخصصات ًيف ًاجملاالت ًاإلنسانيةً
رواالجتماعيةًرواليتًيلتمدًبلضهاًكتباًًمرجليةً)ً .(Text book
ً.2إنشاءًدااًنشرًروطقيةًللجاملاتًاألادنيةً .
ً.3زيادةًاحلصةًاللمليةًيفًالتخصصاتًاإلنسانيةًرواالجتماعيةًروابطهاًباحلياةًاللامةً .
ً.4حتديثًاخلططًالدااسيةً،روجللهاًأكثرًملاكبةًالنشغاالتًاللصرًيفًمجي ًالارامجًالدااسيةًخال ً
عا .
ً.5االنتاا ًمنًأساليبًالتلانيًرونالًامللرفةًالتاليديةًإىلًاألساليبًاألكثرًحداثةًرواليتًتزيدًمنًقداةً
ًدااسية ًعلى ًأساليبً
الطلبة ًعلى ًالتللً ًالذايت ًروالتفكري ًالقاديً ،رولذلك ًجيب ًأن ًتشتمل ًكل ًخطة ً
التللي ًروالتلل ً.
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ثالث ا :سياسات إصال البيئة الجامعية

ً.1تفليل ًمكاتبًاإلايادًاملهينًيفًاجلاملاتًمتهيداً ًإلنشاء ًنظا ًروطينًلإلايادًاملهينًيفًمؤسساتً
التللي ًاللالً .
ً .2إعداد ًبرنامج ًتباد ًطاليب ًخااجي ًيًداا ًمن ًخال ًاجلاملة ًمما ًيضمن ًتلسي ًخارات ًالطلبةً
االطالعًعلىًثاافاتًأخرىً .
ً
رو
ً.3إنشاءًمرصدًملراقبةًاللقفًاجلامليًيفًاجلاملاتً ً.
ً
رابع ا :سياسات التحول نحو ربط التعليم بالتكنولوجيا

ً .1إنشاءًروحدة ًحللسبة ًالتللي ً(التللي ًالرقمي) ًيف ًكل ًجاملةً ،رواالستفادةًمن ًالتجااب ًاللاملية ًيفً
ااًمقصةً"إدااك"ًاللطقيةً .
مقصاتًتلليميةًعلىًغر ًّ
إنشاءً ًّ
ً .2الطلب ًمن ًاألقسا ًحتليل ًنسبة ًمقاسبة ًمن ًامللاد ًالدااسية ًيتّفق ًعليها ًاخلاراء ًإىل ًالتللي ًالرقميً
التفاعلي.)MOOCً(ًOnline Classes
ً.3روض ًخطةًإلنشاءًبقكًلالختباااتًاحمللسبةًيفًكلًجاملةً .
ً
الحزمة السادسة :إصال البحث العلمي والدراسات العليا
الهدف العام :التحول نحو مساهمة فعلية وملموسة للبحث العلمي في تحديث القتصاد
والمجتمع.
أولا :سياسات إصال البحث العلمي

ً.1روض ًخرائطًلألروللياتًالبحثيةًاللطقيةًيفًمجي ًاجملاالتًتلكسًاللاق ًرواحلاجاتًالتقمليةًاملستابليةً
من ًخال ًروض ًآلية ًتقسياية ًبني ًاجلاملات ًرواملؤسسات ًالبحثية ًاألخرى ًمثل ًاجمللس ًاألعلى ًللللل ً
روالتكقلللجياًروغريه.
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ً.2تطليرًقدااتًالباحثنيًمنًخال ًبرامجًالتدايبًروتباد ًاخلاراتًالداخليةًرواخلااجية.
ً.3حتفيزًإنشاءًالفر ًالبحثيةًروجمملعاتًالتفكريًاملتخصصة.
ًللتميّز ًيف ًالبحث ًالللمي ًيف ًكل ًجاملةً ،ضمن ًخطة ًروطقية ًتاد ًالفرصً
ً .4إنشاء ًمركز ًأرو ًأكثر ً
روالدع ًهلذهًاملراكزًرومتق ًالتكرااًفيهاً.
ً .5إنشاء ًبرامج ًحبثية ًروطقية ًمشرتكة ًبني ًاجلاملات ًرواملؤسسات ًالبحثية ًاللطقيةً ،روتشكيل ًفر ًحبثيةً
قطاعيةًمنًالباحثنيًاملتميّزينًيفًاجلاملاتًيفًجماالتًمثلًالطاقةًرواملياهًرونالًالتكقلللجياً ًروإدااةًامللاادً
ً
رواالستثماا.
ً .6تطلير ًاألنظمة ًروالتشريلات ًاليت ًتًلىن ًبالبحث ًالللمي ًيف ًاجلاملات ًحبيث ًتلفر ًاحللافز ًللباحثنيً
املتميزينًروتليدًإصالحًهيئاتًالباحثنيً.
ً.7تطليرًعملًاجملالتًالللميةًاللطقيةًمنًخال ًإجراءًتلديالتًعلىًآليةًتشكيلًهيئاتًالتحريرً،
روملايريًالقشرًالللميً،روآلياتًالتحكي ًروروقتهً.
ً.8التلس ًيفًإنشاءًحاضقاتًاألعما ًيفًالتخصصاتًاملالئمةً .
ثانيا :سياسات إصال الدراسات العليا

ً.1روقفًمجي ًبرامجًالدااساتًالللياًاليتًالًحتاقًيرروطًاالعتمادًروالًيتلفرًفيهاًاألساتذةًروفقًامللايريً
املطللبةً،أروًإلغاؤهاً.
ً.2إصدااًتلليماتًمشددةًملراقبةًاملراكزًرواملؤسساتًاخلاصةًاليتًتاد ًخدماتًاالستشاااتًروالتدايبً
روالطباعةًروتال ًبإعدادًالبحلثًلطلبةًالدااساتًالللياً ًروبلضًاألكادميينيً ،روالطلبًمنًاجلهاتًالرقابيةً
ًرواألمقية ًمراقبة ًعملًهذهًاجلهاتً ،بالتزامنًم ًتطلير ًآلية ًداخليةًيف ًاجلاملات ًلكشف ًهذهًاجلرائ ً
الللميةًروتغليظًاللالباتًحبقًمرتكبيهاً.
ً.3اي ًرتاطًنشرًحبثنيًعلمينيًقبلًالتخرجًلطالبًالدكتلااه ًيفًجملةًعلمية ًملرتفًهبا؛ًأحدمهاًعلىً
األقلًباللغةًاإلجنليزيةً،روايرتاطًنشرًحبثًرواحدًعلىًاألقلًيفًجملةًعلميةًملرتفًهباًلطالبًاملاجستريً.
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ً.4تشجي ًاجلاملاتًعلىًإنشاءًبرامجًدكتلااهًروطقيةًمشرتكةًفيماًبيقهاً،ملق ًتكرااًمثلًهذهًالارامجً
روتطليرًجلدةًالتللي ًرواإليرافًعلىًالرسائلًاجلاملية.

الحزمة السابعة :إصال سياسات إدارة ضمان الجودة

الهدف العام :التحول إلى إدارة ضمان الجودة الفعلية في المؤسسة الجامعية والنتقال إلى

المنافسة اإلقليمية والدولية.
لاد ًت ًتادمي ًالسياسات ًاإلصالحية ًالساباة ًمن ًمقظًلا ًضبط ًاجللدة ًيف ًاملدخالت ًرواللملياتً
رواملخرجاتً ،أما ًهذه ًاحلزمة ًفتلر ًفاط ًإدااة ًضمان ًاجللدة ًعلى ًاملستلى ًاللطين ًروعلى ًاملستلىً
الداخليً ً.
أولا :سياسات إدارة الجودة على المستوى الوطني

ً.1فصلًجملسًهيئةًاعتمادًمؤسساتًالتللي ًاللالًروضمانًجلدهتاًعنًاإلدااةًالتقفيذيةًللهيئةً،حبيثً
يكلنًمجي ًأعضاءًاجمللسًمنًخااجًاإلدااةًالتقفيذيةً ،علىًأنًيكلن ًائيس ًاإلدااة ًالتقفيذية ًعضلاً ًيفً
جملسًاهليئة.
ً.2ضمانًانتاا ًهيئةًاعتمادًمؤسساتًالتللي ًاللالًروضمانًجلدهتاً،منًالرتكيزًعلىًملايريًاالعتمادً
الكميةً ،إىل ًملايري ًضمان ًاجللدة ًالقلعية ًامللتمًدة ًعلى ًالقتائج ًرواملتلافاة ًم ًامللايري ًاللاملية ًلضمانً
ًّ
اجللدةً .
ً .3اللمل ًعلى ًتطلير ًامتحان ًالكفاءة ًاجلاملية ًروتلسي ًقاعدة ًتطبياهً .روأن ًتال ًاجلاملات ًبتلديلً
أنًتلض ًنتيجةً
ًَ
تلليماتًمقحًيهادةًالبكاللايلسًحبيثًيصبحًامتحانًالكفاءةًاجلامليةًيرطاًللتخرجًرو
هذاًاالمتحانًعلىًكشفًعالماتًالطالب.
ً .4تالية ًآليات ًالرقابة ًرواملساءلة ًهليئة ًاعتماد ًمؤسسات ًالتللي ًاللال ًروضمان ًجلدهتاً ،على ًجلدةً
عملياتًبرامجًمؤسساتًالتللي ًاللالًروخمرجاهتا.
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ً .5قيا ًهيئةًاالعتماد ًبإنشاء ًنظا ًروطين ًمللللمات ًاجللدة؛ ًرومن ًاملتلقً ًأن ًيكلن ًمن ًخمرجات ًهذاً
القظا ً:
 إصدااًتاريرًسقليًعنًحالةًالبحثًروالتقميةًرواالبتكااًيفًاألادنً،يشتملًعلىًمااانةًقداةً
األادنًروأدائهًباجلهاتًالدروليةًاليتًميكنًعدهاًإطاااًمرجلياًألغرا ًاملااانة.
 إصدااًتاريرًسقليًعنًأحلا ًالطلبةًيفًاجلاملاتًاألادنيةًيلًر ًخصائصًالطلبةًروتلزيله ً
تبلاً ًللجاملاتًروالكلياتًروالتخصصاتًً،روحبسبًمستلىًالتحصيلً .رويرصد ًهذاًالتارير ًأبرزً
الظلاهرًاالجتماعيةًروالسللكيةًللطلبةً،مثلًاللقفًالطاليبًرواللملًالتطلعيًرواملسؤروليةًاجملتملية.
 إصدااًتاريرًسقليًعنًتقافسيةًاجلاملاتًاألادنية.
ًخرجييًاجلاملاتًاألادنيةًروعالقته ًبسل ًاللمل.
 إصدااًتاريرًسقليًعنًأحلا ًّ
ثانيا :سياسات إدارة الجودة الداخلية في الجامعة

ً.1إلزا ًاجلاملةًباعتمادًنظا ًللجلدةًالداخليةًيتضمنًميثاقاً ًللممااساتًاألكادمييةًرواإلداايةًاليتً

تتسقًم ًملايريًضمانًاجللدةً،روروجلدًآلياتًللمتابلةًروالتايي ًالذايتًالذيًجيرىًسقلياًلكلًروحدةً
أكادمييةًروإداايةًيفًاجلاملةً،روروجلدًآلياتًللتدقيقًاخلااجيًمنًقًبلًجهاتًحياديةًآللياتًعملهاً
روجلدةًخمرجاهتا.
ً.2إنشاءًنظا ًملللماتًاجللدةًيفًكلًمؤسسةًتلليميةًيًصداًتااايرًسقليةًمتخصصةً .
ً.3إعادةًهيكلةًمكاتبًضمانًاجللدةًروتزرويدهاًباملتخصصنيً.
ً.4تطليرًملايريًلتايي ًأداءًأعضاءًاهليئاتًالتدايسية.
ً.5إجراءًاملاااناتًاملرجليةً(ً)Benchmarkingلكلًجاملةً ،روعادًاتفاقياتًلقالًاخلاراتً
بنيًاجلاملاتًاللطقيةًرواجلاملاتًاملرجليةً ،رواليتًتلينًحتديدًعددًمنًاجلاملاتًاليتًتشكلًنااطاًً
مضيئةًرومناًذجًناجحةً ،إذًميكنًحتديدًناطةًمرجليةًعلىًاملستلىًاللامليًجلاملةًيت ًاالستفادةًمنً
خاراهتاً .
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