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 كلمة رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي 

كلما تدنت انتاجية المؤسسات الصناعية أو الخدمة، أو ارتفعت نسببة الهبدر فبي المبواد والجهبد والوقبت، وكلمبا 
زادت اصببابات العمببل واالمببران المهنيببة وميببر ذلبب  مببن الظببواهر فإنببه يلجببأ للتعلببيم المهنببي والتقنببي والتببدريب 

ذا تدنى االهتمام بتنمية الموارد البشرية فإن الكلفبة التبي تبدفعها كأداة ورافعه للتغلب  على مثل هذه الظواهر، وا 
 المؤسسات ستكون أكبر من كلف التدريب وتنمية الموارد البشرية.

ويأتي هذا التقرير في وقت تقوم به الحكومبة وبتوجيهبات مبن القيبادة األردنيبة الهاشبمية بإعطباء أولويبة للتنميبة 
 ن األردني وتأهيل الشباب للعمل وخلق فرص العمل الالئق أمامهم.في االنسا

وتبذل مؤسسات التعليم المهنبي والتقنبي والتبدريب جهبوداي كبيبرة لتبوفير األيبدي العاملبة المباهرة والمدرببة والقبادرة 
المؤسسبات على تلبية احتياجات سوق العمل وذل  من خالل كفاءة عملياتها وفعالية مخرجاتهبا، لكبن تنافسبية 
 في سوق العمل والتغيرات التكنولوجيا تتسارع بصورة تفوق عملية التطوير لعمل مؤسسات القطاع.

وتببأتي هببذه الدراسببة بمبببادرة مببن المجلببا االقتصببادي واالجتمبباعي للتعببرف علببى واقببع المؤسسببات التببي تعنببى 
ق لتطبببوير عملياتهبببا ومخرجاتهبببا ثبببم ببببالتعليم والتبببدريب المهنبببي والتقنبببي مشبببكالتها وتحبببدياتها واالدوات والطرائببب

 التوصية بمجموعة من المشاريع التي تحقق االصالح والتطوير. 

وتستند هذه الدراسة وبياناتها إلى اجتماعات ولقاءات تشاورية مكثفة مع مجموعة من الخبراء والمختصبين مبن 
برة من أعدها والذي عمل جهات ووزارات ومؤسسات متعددة عملت على اثراء مضمونها، كما أنها استندت لخ

 على رأا الهرم المهني في المؤسسات األردنية والخاصة واطلع على أفضل الممارسات االقليمية والدولية.

ويأمبببل المجلبببا مبببن الجهبببات المعنيبببة ببببالتعليم المهنبببي والتقنبببي والتبببدريب ومبببن المؤسسبببات الرسبببمية والخاصبببة 
 ير هذا القطاع. االسترشاد بها وتتبع خريطة العمل المقترحة لتطو 

 
 رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي

         مصطفى الحمارنه
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 الملخص التنفيذي:

إن قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب من أهم أدوات التنمية االقتصادية والبشرية وهو عماد اعداد الشباب 
الممارسبببين لرفبببع كفببباءتهم ومواكببببة التطبببورات وتبببأهيلهم لتلبيبببة احتياجبببات سبببوق العمبببل، ببببل وتبببدريب العمبببال 

 التكنولوجيا.

وفبببي األردن اسبببتطاعت الحكومبببة دعبببم هبببذا القطببباع مبببن خبببالل التوسبببع فبببي مدارسبببه ومعاهبببده وكلياتبببه وأمدتبببه 
بببالتجهيزات الالزمببة للتببدريب حتببى اصبببا باإلمكببان الوصببول إلببى التعلببيم المهنببي والتقنببي والتببدريب وااللتحبباق 

حافظبببة ولبببواء وبلبببده، وكبببذل  تبببم اسبببتحداا العديبببد مبببن التخصصبببات فبببي الحقبببول المهنيبببة ببرامجبببه فبببي كبببل م
المختلفبببببة مثبببببل المجببببباالت: الصبببببناعية والزراعيبببببة والفندقيبببببة والسبببببياحية والهندسبببببية والمهبببببن الطبيبببببة المسببببباعدة 

 واالقتصاد المنزلي.

اتسباع الفجبوة ببين احتياجبات لكن هذا القطاع كغيره من قطاعات التنمية، واجه تحديات ومشكالت ناتجة عن 
سوق العمل وببين كفايبات الخبريجيني ويعبود ذلب  ألسبباب كثيبرة منهبا: بشبرية وماليبة وفنيبة، واخبذ هبذا القطباع 
اهتماماي خاصاي في العديد من االستراتيجيات الوطنية، ولعل أحدثها االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 

ة مبببن صبباحب الجاللبببة الملبب   عببببد اهلل الثببباني بببن الحسبببين المعظببم، حيبببا كبببان التببي ألطلقبببت وثيقتهببا بمباركببب
االهتمببببام الملكببببي باالسببببتراتيجية ومخرجاتهببببا مببببن خببببالل لقبببباءات جاللتببببه العديببببدة مببببع رئببببيا وأعضبببباء لجنببببة 

 االستراتيجية وزودهم بكل التوجيهات التي من شأنها اعداد استراتيجية شاملة وقابلة للتطبيق.

( مشببروعاي لتطببوير واصببالح قطبباع التعلببيم المهنببي والتقنببي والتببدريب وفببق 12االسببتراتيجية علببى )وقبد اشببتملت 
محببباور متعبببددة منهبببا: الحاكميبببة، مأسسبببة الشبببراكة ببببين مبببزودي  التبببدريب مبببن جهبببة وببببين مؤسسبببات القطببباع 

عاليبببة  الخببباص مبببن جهبببة اخبببرا، كبببذل  دعبببم البنيبببة التحتيبببة لهبببذا القطببباع حتبببى تكبببون برامجبببه ذات ارتباطيبببة
بحاجببات سببوق العمببل، وذات كفبباءة عاليببة فببي عملياتببه وفعاليببة مببؤثرة علببى االقتصبباد وعببالم العمببل. وتناولببت 
االسبتراتيجية قضببايا اخببرا كالمنبباهر، المببدربين، المظلببة المرجعيبة، التجهيببزات، اطببار المببؤهالت، فببتا القنببوات 

م والتعلبيم العبالي، والتوجيبه المهنبي. كمبا تبم اعبداد االفقية والعمودية بين مسارات القطاع ومسارات التعلبيم العبا
خطببة تنفيذيببة لالسببتراتيجية تابعتهببا لجنببة وزاريببة، وهببذه الخطببة بمببا فيهببا التعلببيم المهنببي والتقنببي والتببدريب قيببد 

 المتابعة والتنفيذ.

التببدريب ميبر ان التوافبق علبى جهبة مرجعيببة واحبدة تخطبط وتشبرف وتنفبذ وتقببيم اعمبال قطباع التعلبيم المهنبي و 
 والتقني لم يتم التوصل اليها بحسبب مبا جباءت عليبه االسبتراتيجيةي حيبا اوصبت بإنشباء هيئبة بنباء المهبارات
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Skills Development Corporation وظلبت الجهبة المرجعيبة تبراوح ببين احتمباالت متعبددة منهبا تشبكيل ،
المهنببي والتقنببي والتببدريب ليكببون هببو  لجنببة عليببا للمببوارد البشببرية وبببين تعزيببز ودعببم مجلببا التشببغيل  والتعلببيم

المظلة المرجعية، ولتبقى كل مؤسسات التعليم المهني والتقني والتدريب تقوم بمهامها كالمعتاد. وجبدير بالبذكر 
( ولبم يبنجا فبي تحقيبق اهبداف تنظبيم قطباع التعلبيم والتبدريب 2111ان هذا المجلبا يمبارا عملبه منبذ عبام )

لكثيببر مببن االجببراءات مطلوبببة سببيما التشببريعات والقببوانين واالنظمببة بببين اعببداد المهنببي والتقنببي كمببا ال تببزال ا
 وتعديل.

هببذه الدراسببة التقييميببة التببي قببام بهببا المجلببا االقتصببادي االجتمبباعي، وهببو يسببتند بببذل  الببى دوره ومسببؤولياته 
 ادية واالجتماعية.وخبراته التي من شأنها تقديم المشورة والتوصيات للحكومة فيما يتعلق بالجوانب االقتص

 وقد جاءت هذه الدراسة لتتناول قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب من جميع جوانيه حيا تضمنت اآلتي:

  منظومة قطباع التعلبيم المهنبي والتقنبي والتبدريب ، مبن مدخالتبه وعملياتبه ومخرجاتبه، المسبتويات المهنيبة
 مشاريع التطوير التي تقوم بها مؤسسات دولية. وفق قانون تنظيم العمل المهني، برامجه المختلفة،

  التعريبببف بمؤسسبببات التعلبببيم المهنبببي والتقنبببي والتبببدريب ، كبببوزارة التربيبببة والتعلبببيم )التعلبببيم الثبببانوي المهنبببي
الشبببامل والتطبيقبببي(، ومؤسسبببة التبببدريب المهنبببي، وكليبببات المجتمبببع، وجامعبببة البلقببباء التطبيقيبببة، والشبببركة 

يب. حيبببا تبببم ايضببباح واقبببع كبببل منهبببا، مبببن خبببالل المشبببكالت والتحبببديات التبببي الوطنيبببة للتشبببغيل والتبببدر 
 تواجهها، برامجها، حاكميتها، توصيات باإلصالح والتطوير.

 :افردت الدراسة جانبا تفصيلياي لبعن القضايا المفصلية مثل 
 إعداد المدربين المهنيين. -
 حاكمية القطاع. -
 الشراكة مع القطاع الخاص. -
 لمهني.التوجيه واالرشاد ا -
 دعم البنى التحتية للقطاع. -

كمببا جببرا ايضبباح االدوار لبببعن الجهببات المرتبطببة بتطببوير القطبباع مثببل مركببز االعتمبباد وضبببط الجببودة 
)وزارة العمببببل(، صببببندوق التشببببغيل والتببببدريب والتعلببببيم المهنببببي والتقنببببي، المركببببز الببببوطني إلعببببداد وتأهيببببل 

 المدربين )جامعة البلقاء التطبيقية(.
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  اسببة ايضبباي علببى مببا توصببلت اليببه اللجنببة الوطنيببة السببتراتيجية لتنميببة المببوارد البشببرية بأهببدافها ركببزت الدر
االسببتراتيجية والمشبباريع المنبثقببة عنهبببا وعلببى االجببراءات الحكوميببة لتنفيبببذ االسببتراتيجية مببن حيببا اعبببداد 

طببة اصببالح قطبباع الخطببط التنفيذيببة واللجببان المشببكلة مببن قبببل الحكومببة وجهببود وزارة العمببل فببي اعببداد خ
 التعليم المهني والتقني والتدريب.

واوضحت الدراسة وجهات النظر حبول خطبة االصبالح هبذه بمبا فيهبا تكبرار الجهبود واعبداد نفبا الخطبط 
 لعناوين ومصطلحات مختلفة ادت الى االبطاء في عمليات التنفيذ. 

  المهنبببي والتقنبببي والتبببدريب وخاصبببة رصبببدت الدراسبببة المشبببكالت والتحبببديات التبببي يواجههبببا قطببباع التعلبببيم
التحببديات العامببة، واوردت وصببفاي لهببا يقببود الببى التوصببيات المطلوبببة، هببذا اضببافة للتحببديات والمشببكالت 
التي تواجهها كل جهة من مزودي التعليم المهني والتقنبي وذلب  عنبد تنباول واقبع كبل مؤسسبة، وقبد يكبون 

قبباي التقليببل مببن الجهببود الوطنيببة التببي تقببوم بهببا بعببن التوصببيات مختلببف عليهببا لكببن ذلبب  ال يعنببي اطال
مؤسسبببات التعلبببيم المهنبببي والتقنبببي والتبببدريب. ان تشبببتت عمبببل القطببباع ببببين مجبببالا متعبببددة ومرجعيبببات 
مختلفبببة ادت البببى نتبببائر سبببلبية كثيبببرة ممبببا جعبببل هبببذه  الدراسبببة تعيبببد التركيبببز علبببى اهميبببة انشببباء الجهبببة 

تت هو سبب عدم التوصل الى اقرار التوصية الصادرة عن اللجنة المرجعية وايجابيات انشائها، وهذا التش
 الوطنية الستراتيجية الموارد البشرية والتي اعتمدها مجلا الوزراء الموقر.

  جرا اثناء تنفيذ الدراسة اعتماد منهجية مجموعبات التركيبز، والتبي تمثلبت فبي مجموعبة مبن االجتماعبات
 قني والتدريب ومنها مجموعات تركيز على النحو اآلتي:لممثلين عن مؤسسات التعليم المهني والت

 ممثلو مؤسسة التدريب المهني من كافة المستويات االدارية والفنية. -
 ممثلو التعليم الثانوي المهني في وزارة التربية والتعليم. -
 ممثلو كليات المجتمع  وجامعة البلقاء التطبيقية فيما يخص التعليم التقني. -
 مساعدة مثل: ممثلون عن مؤسسات -

 )الشركاء االجتماعيون )مرف الصناعة والتجارة واتحاد نقابات العمال 
 .صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 
 .مركز االعتماد وضبط الجودة 
 .المركز الوطني إلعداد وتأهيل المدربين المهنيين 
 .الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب 
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لمجموعات التركيز فاعلة للغاية في التعرف على واقبع مؤسسباتهم وسببل تطبوير  حيا كانت هذه االجتماعات
 االعمال فيها.

  كما ان واضع هبذا التقريبر بحكبم عملبه فبي كبل مؤسسبات التعلبيم المهنبي  والتقنبي والتبدريب وفبي القطباع
تنميببة المببوارد الخبباص، ومشبباريع وطنيببة ودوليببة، كمببا انببه عضببو اللجنببة الوطنيببة التببي اعببدت اسببتراتيجية 

البشبرية، فقببد أتيحبت لببه الفرصبة لالطببالع علبى واقببع المبدارا المهنيببة ومعاهبد التببدريب وكليبات المجتمببع 
 االردني والذي أسهم في تعزيز بيانات هذا التقرير وجعلته يستند الى معرفة ميدانية.

مؤسسببات التعلببيم ان التوصببيات التببي خرجببت بهببا هببذه الدراسببة التقييميببة ليسببت بمعببزل عببن وصببف واقببع 
 المهني والتقني  والتدريب بحيا يمكن وصفها باآلتي:

انشبببطتها مشبببتتة ببببين وزارات ومؤسسبببات ومجبببالا مختلفبببة كبببل منهبببا يعمبببل وفبببق قبببوانين وانظمبببة  -1
 وتعليمات متعددة.

 برامجها ذات ارتباطية متواضعة بحاجات سوق العمل، وال تلقى رضاي مناسبا من اصحاب العمل. -2
 ز على منا الشهادات اكثر من اكتساب الفئات المستهدفة للكفايات المهنية الالزمة.اهتمامها يترك -3
 ال تعتمد اطاراي وطنياي للمؤهالت المهنية. -4
 الشراكة بينها وبين القطاع  الخاص ليست قوية وليست مؤسسية. -2
 معايير تمويلها ليا موحداي. -2
 مناهجها ال يتم تحديثها على فترات زمنية ثابتة. -7
 في مواقع العمل يأتي في الحد األدنى، ويقتصر على مؤسسة التدريب المهني.التدريب  -8
 ابنيتها بحاجة لصيانة شاملة وتجهيزاتها ال تحاكي ما يتوفر في سوق العمل. -9

القببدرات االداريببة والفنيببة لمواردهببا البشببرية تحتبباج الببى تعزيببز، لتواكببب التطببور الحاصببل فببي سببوق  -11
 العمل.

ت سبوق العمبل ميبر مكتملبة باسبتثناء مبا قبام ببه المركبز البوطني لتنميبة قاعدة البيانات حبول حاجبا -11
 الموارد البشرية.

 نظام ضمان الجودة والمتابعة والتقييم والمساءلة في بدايات تطبيقية، وبحاجة إلى تفعيل. -12
الصورة االجتماعية لبرامجه ليست جاذبة، وااللتحاق به يمثل الخيار االخير للطلبة نتيجبة لضبعف  -13

 يه المهني واالرشاد.التوج
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القطباع الخباص اسبتثمر فبي تأسبيا كليبات مجتمبع خاصببة برامجهبا متنوعبة لكنبه لبم يقبم ببذل  فببي  -14
قطبباع التعلببيم الثببانوي المهنببي او معاهببد التببدريب المهنببي مببع انببه لببه شببراكات متواضببعة فببي مراكببز 

 صغرا.
ا الممنوحبة للعمبال الوافبدين تنظيم عمل العمالة الوافدة يحيط به مشكالت عديدة بدليل ان التصاري -12

%( مببن مجمبببل العبباملين، ويبببؤثر ذلبب  سببلباي علبببى تشببغيل مخرجبببات التعلببيم المهنبببي 31ال تصببل )
 والتقني والتدريب.

وينبغي اإلشارة إلى أن هذه الدراسة التقييمية ال تسعى الى اعداد خطة جديدة تكرر ما ورد في الخطط العديدة 
ابراز حاالت لم يتم التعرن لوصفها، واقتراح توصيات ربما لم تقدم في تل  لتطوير القطاع، وانما تهدف إلى 

 الخطط، وقد جاءت هذه التوصيات في نهاية التقرير بالصورة العامة.

( مشبروعاي إلصبالح وتطبوير قطباع التعلبيم المهنبي والتقنبي والتبدريب تضبمن 12وفي نهاية التقريبر تبم اقتبراح )
المشببروع والنتاجبببات بعببد تنفيبببذه ومجموعبببة االجببراءات واالنشبببطة والمسبببؤولية كببل منهبببا وصببفاي لواقبببع ومببببررات 

 واالطار الزمني.

 كما تم بيان مؤشرات األداء للقطاع بمؤسساته بعد تنفيذ الخطة.
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 : مــقــــــدمــــــة 1
 

شهد قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب في المملكة األردنية الهاشمية تطورات مهمة عببر العقبود الماضبية 
تمثلت في التوسع بإنشاء المدارا المهنية ومراكز التدريب المهنبي وكليبات المجتمبع، كمبا تنوعبت تخصصباته 

االقتصادية واالنتاجية منها والخدمية، وظل هذا القطاع أحد المحاور المهمة للتنمية لترافق تطورات القطاعات 
وخطببط التطببوير ومنهببا االجنببدة الوطنيببة والبرنببامر التنفيببذي لالسببتراتيجية الوطنيببة للتشببغيل والتببدريب، ومببؤخراي 

بببداهلل الثبباني بببن الحسببين االسببتراتيجية الوطنيببة لتنميببة المببوارد البشببرية التببي اطلقهببا صبباحب الجاللببة الملبب  ع
 .2/9/2112وأعتمدها مجلا الوزراء الموقر يوم  2/9/2112والملكة رانيا العبداهلل في 

كما استطاع قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب استقطاب االهتمام من مؤسسات دولية فنية ومانحه عديدة 
تعرضببهم للممارسببات الفضببلى فببي تطببوير وتحسببين سبباهمت فببي تعزيببز القببدرات الفنيببة واإلداريببة للعبباملين فيببه ب

ادائببه. ميببر أن عوامببل عديببدة فببي صببدق مببن تسببارع تحسببينه منهببا مببا يببرتبط بببالنظرة الدونيببة المجتمعيببة لببه، 
واالمالق النسبي على مخرجاته للوصول إلى فرص التعليم االخرا افقياي وعمودياي، ومحددات مالية لم توفر له 

ثة للتدريب، وعدم قدرته على اسبتقطاب فنيبين للعمبل كمبدربين نتيجبة لضبعف الحبوافز التسهيالت الكافية الحدي
 المادية والمعنوية واسباب أخرا سيتم التطرق لها ضمن هذا التقرير. 

وقد أوردت الخطة االستراتيجية لتنميبة المبوارد البشبرية مجموعبة مبن المشباريع التبي قبد تسبهم فبي حبال تنفيبذها 
، لكنهببا فببي الوقببت نفسببه ركببزت علببى محبباور محببددة التببزم بهببا واضببعوا الخطببة وتركببت فببي تطببوير هببذا القطبباع

 تفاصيل متعددة إلدارات القطاع ليتم تنفيذها في ضوء موازناتها والمستجدات التي يتطلبها التطوير مستقبالي.
كجهببة تقببدم وفببي ضببوء الببدور المهببم والمسببؤولية االجتماعيببة واالقتصببادية للمجلببا االقتصببادي واالجتمبباعي و 

المشببببورة لةجهببببزة الرسببببمية والخاصببببة فببببي كببببل مببببا مببببن شببببأنه احببببداا تطببببور مهببببم علببببى القطاعببببات التعليميببببة 
واالقتصادية واالجتماعية، فإن المجلا قرر المساهمة في اعداد دراسة تقييمية لمدخالت وعمليات ومخرجبات 

اي للتركيبز عليهبا وتنفيبذ مبا تبراه ممكنباي قطاع التعليم المهني والتقني والتبدريب ووضبعها بتصبرف الحكومبة تمهيبد
 منها. 
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 أهداف الدراسة التقييمية: 1:1

 سعت الدراسة إلى تحقيق اآلتي:
تعّرف واقبع مؤسسبات التعلبيم المهنبي والتقنبي والتبدريب وقبدراتها الفنيبة واالداريبة وتسبهيالتها ومرافقهباي  .1

 مدخالتها وعملياتها ومخرجاتها.     
لبرامر والتخصصات التي تطرحها المؤسسات المعنية بالقطاع مع حاجات سوق تحديد مدا انسجام ا .2

 العمل وفعالية مخرجاتها ورضا أصحاب العمل حول تلبية مخرجات تل  المؤسسات الحتياجاتهم.
 بيان الصعوبات والمشكالت التي يواجهها القطاع وتؤثر على أداء مؤسساته. .3
حكومة من شأنها تطوير القطاع وتوجيهه ليكبون نظامباي تقديم توصيات ومقترحات يتم عرضها على ال .4

   Demand - Driven systemيعتمد على الطلب  
 

 األدوات والوسائل: 1:1
مراجعة التقارير والوثائق الصادرة عن مؤسسات قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب، كذل  التقارير  .1

 التي اعدتها بعن المؤسسات الدولية.
اتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية واستخالص اولويات التنفيذ لمشاريعها وتوصبياتها مراجعة االستر  .2

 فيما يتصل بالقطاع.
جمببع البيانبببات واالحصببباءات الخاصبببة لمؤسسبببات التعلبببيم والتبببدريب المهنبببي والتقنبببي ل فبببادة منهبببا فبببي  .3

 تحليل واقع تل  المؤسسات وسبل تطويرها.
مؤسسببات التعلببيم المهنببي والتقنببي والتببدريب علببى صببورة مجموعببات عقببد اجتماعببات مببع المعنببين فببي  .4

 تركيز لمناقشة واقع هذه المؤسسات وسبل تطويرها وتحديد مشكالتها.
عقببد اجتماعببات مببع بعببن مؤسسببات القطبباع الخبباص للتعببرف علببى وجهببات نظرهببا الخاصببة ببببرامر  .2

ة، مرف التجارة، جمعية الفنادق لخريجي قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومنها مرف الصناع
 األردنية، وأخرا. 

عبببرن مسبببودة التقريبببر فبببي اجتمببباع يعقبببد فبببي المجلبببا االقتصبببادي واالجتمببباعي يحضبببره المعنيبببون  .2
 الطالعهم على مضمون التقرير والحصول على تغذية راجعة منهم. 

 رجعية.  اعداد التقرير بصورته النهائية العتمادها من المجلا وعرضها على الجهات الم .7
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 أرقام ودالالت لواقع السكان والعمل في األردن : 1
 

 : اآلتي بدالالت عديدة منها السكان والعمل في الردن يتميز واقع

 ( الببف سببوري نزحببوا إلببى األردن نتيجببة 221مليببون نسببمة مببنهم ) 9.798مجمببوع السببكان إلببى  وصببل
 ، اضافة للعمالة الوافدة.لةحداا في سوريا

  2114دوالر عام  2422إلى  2114دوالر عام  2122.4الوطني للفرد من ازداد الناتر. 
  حببد الفقببر، علمبباي بببأن خطببة اسببتراتيجية جديببدة للحببد مببن  بمسببتوا% مببن السببكان يعيشببون 14ال يببزال

 (.2121-2113الفقر أقرتها الحكومة لةعوام )
 لنسب في العالم.% وهي من أدنى ا14.4ي إن نسبة المشاركة ل ناا في النشاط االقتصادي ه 
  ( الف فرصة عمل سنوياي 81(، وأن هنال  حاجة إلى )31% من سكان األردن هم دون سن )71إن

 لتجنب ارتفاع نسبة البطالة والفقر.
  يواجه االردن تحديات اقتصادية واجتماعية حالياي نتيجة لمجموعة مبن األسبباب الخارجيبة منهبا األزمبة

نسبببة البطالببة بببين الشببباب إلببى  تاالسببتقرار فببي المنطقببة وقببد وصببل وعببدم ،االقتصببادية الماليببة الدوليببة
 %(. 18إلى )2117، نسبة البطالة عام 31%

  يتميببز االقتصبباد األردنببي بأنببه يعتمببد علببى المؤسسببات الميكرويببة والصببغيرة والمتوسببطة والتببي تشببكل
عمببببان  % مبببن المؤسسبببات األردنيببببة، تقبببع معظمهببببا فبببي منببباطق محببببددة مبببن األردن وأملبهببببا فبببي98

 العاصمة.
 مجلبببا فبببي دول  وبخاصبببة إن نسببببة كبيبببرة مبببن العمالبببة األردنيبببة المؤهلبببة والمتميبببزة تعمبببل فبببي الخبببارج

 . ةالخلير العربي التعاون لدول
  ( وهبي خطبة لعشبر سبنوات حبددت ثبالا2122خطبة )رؤيبا االردن  2112تبنى االردن فبي حزيبران 

 أولويات هي:
 نسبة البطالة خصوصاي ل ناا والشباب  نخف  -1
 نسبة الفقر نخف -2
 ة االستثمار في عمان وخارجها خصوصاي. دتشجيع وزيا -3

  صبباحبي الجاللببة بمباركببة 2112تببم إطببالق االسببتراتيجية الوطنيببة لتنميببة المببوارد البشببرية فببي أيلببول 
مجلا الوزراء الموقر فبي  من دهاااعتم تم ، كماالمل  عبداهلل الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبداهلل
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التنفيذيبببببة التبببببي تضبببببعها البببببوزارات  طوشبببببكل لجنبببببة توزاريبببببةت لتنفيبببببذها فبببببي ضبببببوء الخطببببب 2/9/2112
 ( إلى تحقيق االهداف اآلتية:2122-2112والمؤسسات المعنية.  وتطما هذه االستراتيجية )

لهبببم البببدخول  قيحقببب االطفبببال فبببي سبببن مبكبببرة علبببى التعلبببيم والعنايبببة بجبببودة عاليبببة بمبببا يحصبببل نأ -أ 
 لمدارا المرحلة األساسية، وحياة صحية. 

تمكببين األطفببال مببن إكمببال التعلببيم األساسببي والثببانوي والوصببول إلببى نتاجببات تعليميببة فعالببة لهببا  -ب 
 درجة عالية من االرتباطية بحاجة المجتمع والسوق.

لتقنبببي وأن يكتسببببوا تحقيبببق زيبببادة فبببي أعبببداد الطلببببة البببذين يلتحقبببون ببببالتعليم والتبببدريب المهنبببي وا -ج 
 فكرة الريادة في التعليم. لتحقيقمهارات التشغيل، والعمل الالئق إضافة 

 الحصول على فرص التعليم الجامعي ذو جودة عالية وبكلف مناسبة. -د 
 

 عبدة سياسات التعليم المهنبي والتقنبي والتبدريب يبتم تخطيطهبا وتنظيمهبا وتنفيبذها ومتابعتهبا مبن خبالل 
وزارة التعلبببيم العبببالي والبحبببا و وزارة التربيبببة والتعلبببيم )إدارة التعلبببيم المهنبببي(،  :وزارات ومؤسسبببات هبببي

وزارة العمببل )مؤسسببة التببدريب المهنبببي(، و العلمببي وجامعببة البلقبباء التطبيقيببة )التعلببيم التقنببي والفنببي(، 
 ،اعور(وكالبة الغببوا الدوليبة )كلياتهبا فبي بيبادر وادي السبير ونببو الشبركة الوطنيبة للتشبغيل والتبدريب، و 

 لقطاع الخاص.ا لمعاهد ومؤسسات ضافةباإل
  2117تببم تأسببيا مجلببا للتشببغيل والتببدريب والتعلببيم المهنببي والتقنببي عببام ،E-TVET  بعببد أن كببان

ومع أن هذا المجلا تم  ،(2117-2111على التعليم المهني والتقني والتدريب خالل الفترة )يقتصر 
ن الجهات الفاعلة إال أنه وكما ستظهر الدراسة ال يزال تأسيسه لغايات تحقيق تنسيق وطني للقطاع بي

 بحاجة إلى إصالحات وتطوير هيكلي على أدائه. 
 ( : 2112مؤشرات إحصائية :) 

مليون طالب وطالبة 2.121 الطلبة الملتحقون في جميع مراحل التعليم  
%31 نسبة الطلبة إلى إجمالي السكان  

مليون 1.899 طلبة التعليم األكاديمي  
الف طالب وطالبة 29.1 طلبة التعليم الثانوي المهني  

الف طالب وطالبة 18.7 طلبة كليات المجتمع  
%24.4 معدل المشاركة االقتصادية الخام  
%32.1 معدل المشاركة االقتصادية المنقا  
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سنة فأكثر12نسبة المشتغلين الى مجموع السكان   32.1%  
%12.3 معدل البطالة  

 المشتغلون
%2.2 األميون  

%48.2 دون الثانوي  
%11 كليات المجتمع  
%23ر2 البكالوريوا  

/ نسبة للسكانفئات األعمار  
سنة 12-19  3%  
سنة 21-29  29%  
سنة 31-39  33%  

41-49  23%  
سنة فاكثر 21  11.111%  

 المهن والمستوا
%24 االختصاصيون  

%7 الفنيون ومساعدو االختصاص  
والخدماتعاملو البيع   31%  

%12 الحرفيون والمهن المرتبطة بهم  
 المتعطلون األردنية

%2 األميون  
%42 دون الثانوي  

%8 كليات المجتمع  
%39 بكالوريوا  

%2 اعلى من البكالوريوا  
 )مؤشرات احصائية( 
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 TVET-Eالتطورات األخيرة التي يشهدها قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني : 7

 ( مليببون يببورو 22يقببدم االتحبباد األوروبببي بموجببب اتفاقيببة المنحببة لببةردن دعمبباي فنيبباي وماليبباي يقببدر بببب )
مليببون يببورو دعمبباي للموازنببة والببباقي علببى صببورة مشبباريع  43( منهببا 2119-2112خببالل األعببوام )

ا المؤسسبببات والتبببدريب وفبببق مؤشبببرات تحققهببب المهنبببي والتقنبببيالتعلبببيم  مباشبببرة لبببدعم مؤسسبببات قطببباع
كشرط لصبرف دفعبات المنحبة، ويجبري اآلن إعبداد عطباءات ألنشبطة ومشباريع متعبددة سبيتم  األردنية

 تنفيذها لتطوير القطاع.
 ( تم تأسيا مركز االعتماد وضبط الجودةCAQA ) 

Center for Accreditation and Quality Assurance 
لبببا التشبببغيل والتبببدريب والتعلبببيم المهنبببي يسبببتند إلبببى قبببانون مجو  2112تببباري   32بموجبببب نظبببام رقبببم 

وقبد حبدد النظبام األدوار والمسبؤوليات للمركبز وارتباطبه ببالمجلا ، 2118تاري /لعام  42والتقني رقم 
وبمعببالي وزيببر العمببل، ويقببوم المركببز بتببرخيص مؤسسببات التعلببيم والتببدريب المهنببي واعتمبباد برامجهببا 

صدار الشهادات الخاصة بالمستويات   المهنة. ةوالممارسوا 
  بعد أن كانت مهامه للتبدريب و  2117تم انشاء مجلا التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني عام

مثلببت فيببه المؤسسببات و  أضببيفت لببه أيضبباي مهمببة التشببغيل (2111والتعلببيم المهنببي والتقنببي منببذ عببام )
الجتماعاتبه وقراراتببه الحكوميبة والقطباع الخباص ويبرأا المجلبا معببالي وزيبر العمبل، ويتبولى الترتيبب 

 أمانة للسر أصبحت أحد مديريات وزارة العمل.
  التببم إنشبباء صببندوق( تشببغيل والتببدريب والتعلببيم المهنببي والتقنببيETVET FUND يببديره مببدير عببام )

وبخاصبببة دعبببم أنشبببطة التشبببغيل  (ETVETوادارة تشبببرف علبببى تمويبببل المشببباريع التبببي يقرهبببا مجلبببا )
عمليبببات التبببدريب المختلفبببة فبببي مؤسسبببات القطببباع العبببام والقطببباع  والتبببدريب المهنبببي والتقنبببي وتطبببوير

 وحظيببت .( مليببون دينببار منببذ إنشببائه211مببا يقببارب ) 2112عببام وقببد انفببق الصببندوق حتببى  الخبباص
 92)نظببام رقببم وبموجببب  .الشبركة الوطنيببة للتشببغيل والتببدريب علببى الحجببم األكببر مببن مشبباريع تمويلببه

مبن إيبرادات تصباريا العمبل التبي تبدفعها العمالبة الوافبدة لقبباء  ( يبتم تمويبل هبذا الصبندوق2112لسبنة 
هببذا  لببدمررتيبببات بعببن التوتجببري  ،( دينبباراي/ لكببل تصببريا71مببنحهم تصبباريا العمببل والتببي تقببدر بببب )

 الصندوق بصندوق آخر تم انشاؤه منذ ما يزيد عن ثالثين عاماي هو صندوق التنمية والتشغيل. 
 ريب المبدربين تبم إنشباء المعهبد البوطني لتبدNational Training of Trainers ( مبن 2112عبام )

-2111( الببببذي مولببببه االتحبببباد االوروبببببي لةعببببوام )EJADAادة )جببببخببببالل دعببببم مباشببببر لمشببببروع إ
حيبببا قامبببت الجامعبببة  ،(BAUوتبببم ذلببب  بالتعببباون والتنسبببيق مبببع جامعبببة البلقببباء التطبيقيبببة ) ،(2112
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تبببدريب  ومهمتبببهليبببة الهندسبببة التكنولوجيبببة التابعبببة للجامعبببة. ببنائبببه علبببى أرن البوليتكنيببب  )سبببابقاي( وك
( البذين يعملبون فبي مؤسسبات التبدريب والتعلبيم المهنبي والتقنبي الرسبمية والخاصبة، TOTSالمبدربين )

البببور   توظيبببفمبببزود بالتسبببهيالت والمختببببرات، ويسبببتطيع المعهبببد  2( م2111ومسببباحته االنشبببائية )
 اجة إلى ذل .الهندسية في الكلية كلما دعت الح

مير أن هذا المعهد يواجه صعوبات عديدة إدارية وفنية ومالية تجعله مير قادر علبى تحقيبق أهدافبه، 
 كما أن مؤسسات التعليم المهني والتقني والتدريب تكاد ال تستفيد من خدماته ألسباب متعددة. 

 اعبداد إطبار للمبؤهالت المهنيبة  هنبا  جهبود حثيثبة نحبوNational Qualification Framework 
التبببي تقبببدم   European Training Foundationبالتعبباون مبببع مؤسسبببة التببدريب األوروبيبببة 

رب العشرين عامباي ومركزهبا الرئيسبي فبي االمساعدات الفنية لةردن في مجال التعليم المهني منذ ما يق
 تورينو)إيطاليا(.

تعلبيم األساسبي وحتبى مخرجبات التعلبيم ( مسبتويات مهنيبة اعتبباراي مبن مرحلبة ال8وهنال  توافبق علبى )
وقد تخبرج هبذه الدراسبة إلبى حيبز الوجبود مبع إقبرار هبذا اإلطبار البوطني  الجامعي تمر بمراحله الثالا

 .للمؤهالت المهنية
  التدريب من جهة والشبركاء االجتمباعيين مبن و  المهني والتقنيالتعليم يتم تعزيز التعاون بين مؤسسات

( وبببدعم مببن مؤسسببة التببدريب األوروبيببة ومببرف الصببناعة والتجببارة Social Partnersجهببة أخببرا )
واتحبباد نقابببات العمببال فببي األردن. ويهبببدف ذلبب  إلببى تعزيببز مشببباركة القطبباع فببي التخطببيط والتنظبببيم 
والتنفيذ والمتابعة ألنشطة القطاع. وهنا  قصص نجاح حققتها الشراكة سيأتي التقرير على ذكرها في 

 الموقع المناسب. 
 التأسبيا لمراكبز التميبز فبي التبدريب  مبؤخراي  متبCenters of excellence   بالتعباون ببين مؤسسبة

التبببدريب المهنبببي وجهبببات مانحبببة والقطببباع الخببباص وبتمويبببل أحيانببباي مبببن صبببندوق التشبببغيل والتبببدريب 
 والتعليم المهني والتقني 

 في السنوات الثالثة عدد فمثالي وصل  ها،منلقة على كافة المستويات قهنا  مجموعة من النتاجات الم
% مبن المتقبدمين 21الذين لم يستكملوا النجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ما يزيد عبن 

( البف طالبب وطالببة 221متحان وقدرت اعداد الذين لبم يتقبدموا لالمتحبان او لبم يحبالفهم النجباح )لال
علبيم او العمبل كمبا ان هنبا  فائضباي مبن مخرجبات التعلبيم ولم تكن هنبا  خطبط لفبتا ببدائل امبامهم للت

الجببامعي ونقصبباي حبباداي فببي مخرجببات التعلببيم التقنببي، وزادت اعببداد الطلبببة فببي التعلببيم العببالي الجببامعي 
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( الببف طالببب وطالبببة بينمببا مخرجببات كليببات المجتمببع الببذين نجحببوا فببي االمتحببان الببدبلوم 281عببن )
 ( طالب وطالبة.2211الشامل )

 
لببى حببد كبيببر مببن حيبببا يبباي إيمكبببن وصببفه مركز وحيببا المهنببي والتقنببي والتببدريب.  حاكميببة التعلببيم .1

به العديد من البوزارات  حيا تعنىالتخطيط والمناهر والمواد التعليمية واالدارة، وان القطاع مشتت 
 والمؤسسات دون تنسيق فاعل على المستوا المهني.

 ،بمسبتويات اقبل ممبا يرضبى عنبه اصبحاب العمبل توصبف مخرجبات القطباع بأنهباضمان الجودة:  .2
 ة ومعايير واضحة.ية والتقييم ال يزال بناؤها يحتاج الى مؤسسءلكما ان نظم المتابعة والمسا

 من قبببببلتقببببر  المببببدربون: ال يتلقببببون تببببدريباي فنيببببا ومسببببلكيا كافيببببا قبببببل الخدمببببة، ونظببببم اسببببتقطابهم ال .3
ا مبالخدمبة المدنيبة، كديبوان يتم ذل  وفقاي لمعايير  حيا ،مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني

 ان سلم رواتبهم ال يساعد على استقطاب مدربين اكفاء.
فاعلبببة باسبببتثناء حببباالت محبببدودة،  تالخببباص ال تبببزال ليسبببت مؤسسبببية، وليسببب عالشبببراكة مبببع القطبببا .4

وميببر ذلبب ، فالقطبباع الخبباص ينشببغل بمشببكالته االنتاجيببة والخدميببة واالسببتيراد والتصببدير والتمويببل 
 وتنمية الموارد البشرية يعتمد فيها الى حد كبير على المؤسسات الحكومية.

المجتمع االردنبي ال يبزال ينظبر للتعلبيم المهنبي والتقنبي والتبدريب نظبرة حيا أن : النظرة المجتمعية .2
 ة.عسباب كثيرة ويميل الى التعليم االكاديمي والجامعي حتى في التخصصات المشبدونية أل

يببل للقطبباع : هنببا  مصببادر ومببوارد تقليديببة للتمويببل تعتمببد علببى موازنببة الدولببة وعلببى ايببرادات التمو  .2
صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وعلى المساعدات الفنيبة والمبنا الدوليبة، وال يبتم 

التشببغيل علببى التشببغيل اكثببر مببن التببدريب مببع ان  هواحيانبباي يببتم انفاقبب ،التمويببل وفببق معببايير عادلببة
 يكون على مسؤولية مؤسسات االنتاج والخدمات وفرص العمل الحكومية.

 االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية:: 1
بتوجهات ملكية سامية شكل دولة رئيا البوزراء لجنبة وطنيبة لوضبع اسبتراتيجية لتنميبة المبوارد البشبرية برئاسبة 

الخبباص، عملببت هببذه اللجنببة مببا يزيببد علببى سببنة ونصببف  يببة ومببن القطبباعموعضببوية ممثلببين مببن جهببات حكو 
مبببن مرحلببة الطفولبببة المبكببرة مبببروراي بمرحلببة التعلبببيم  اي ناقشببت فيهبببا ادوات ووسببائل تنميبببة المببوارد البشبببرية اعتبببار 

واسببتعانت بلجببان فرعيببة عببددها  ،االساسببي ثببم الثببانوي، كببذل  التعلببيم المهنببي والتقنببي والتببدريب والتعلببيم العببالي
( شخصية من خبراء في كافبة المجباالت والمراحبل، وقبد توصبلت 211ة شار  فيها ما ال يقل عن )( لجن18)
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( مشببروعاي للتعلببيم المهنبببي والتقنببي والتببدريب تبببم 12اللجنببة القتببراح عبببدد كبيببر مببن المشببباريع كببان مببن بينهبببا )
 استخالصها من االهداف االستراتيجية.

هببذه  ،بببن الحسببين المعظببم والملكببة رانيببا العبببد اهلل المعظمببةاني الثببالجاللببة الملبب  عبببد اهلل  اوقببد اطلببق صبباحب
، وقبببد اعتمبببد مجلبببا البببوزراء  المبببوقر هبببذه االسبببتراتيجية فبببي 2/9/2112االسبببتراتيجية فبببي احتفبببال كبيبببر يبببوم 

 وطلب الى لجنة وزارية مهمة متابعة اعداد الخطط التنفيذية لهذه االستراتيجية. 2/9/2112

ية احبد التطبورات المهمبة للبدفع ببالتعليم المهنبي والتقنبي والتبدريب البى مزيبد مبن التطبور وتعتبر هذه االسبتراتيج
 :على النحو اآلتي ت هذه المشاريع وفق خمسة محاور رئيسية هيعوالتحديا والهيكلة حيا وق

والتأسبيا لمسبارات متعبددة تشبجع  Accessاتاحة الفبرص للوصبول للتعلبيم والتبدريب المهنبي والتقنبي  -
تببروير والتوعيببة بكببل انببواع وطببرق اكتسبباب المهببارات وتمهببد للحصببول علببى فببرص االلتحبباق علببى ال

 بالتعليم العالي.
 همببن خببالل تببوفير متطلباتبب التعلببيم والتببدريب المهنببي والتقنببي : بزيببادة وتحسببين جببودةQualityالجببودة  -

ريب المهنبببي تبببدريب المبببدربين، تطبيبببق معبببايير الجبببودة مبببن قببببل مبببزودي التعلبببيم والتبببد وبخاصبببة مثبببل
 والتقني.

 فاعلة وهياكل ادارية ذات خبرة متميزة. حاكميةمن خالل اعتماد وذل    Accountabilityالمساءلة -
اعتمبباد معببايير واضببحة وشببفافة لتمويببل البببرامر، وتعزيببز  مببن خببالل وذلبب   Innovationsاالبتكببار -

 الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في نماذج خالقة لتنفيذ البرامر.
بمسارات التعليم والتدريب المهني : وذل  بتقديم نظام جاذب للطلبة لاللتحاق Mindset انماط التفكير -

 يشكل فرصة للتقدم والنجاح. بحيااعتباراي من المراحل التعليمية االولى،  والتقني
 

فنيببة واداريببة وتببدرا الحكومببة النمببوذج االفضببل لحاكميببة التعلببيم التقنببي والمهنببي والتببدريب الببذي يشببكل مظلببة 
للقطاع وبالتعباون مبع مجلبا التشبغيل والتبدريب والتعلبيم المهنبي والتقنبي، وقبد جبرا تشبكيل لجنبة يرأسبها دولبة 
رئببيا الببوزراء لمتابعببة خطببط تطببوير القطبباع كمببا تببم اعببداد مشبباريع للقببوانين الناظمببة التببي سببتدعم مؤسسببات 

 القطاع تقودها وزارة العمل. صالحتم اعداد خطة إلو  التعليم المهني والتقني والتدريب
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السببتراتيجية تنميببة المببوارد البشببرية  الوطنيببةوفيمببا يتعلببق بقطبباع التعلببيم المهنببي والتقنببي والتببدريب فببان اللجنببة 
، وهـي على اعتبار ان الكثير من الموضوعات الفرعية ترتبط بها ةمجاالت رئيسية ثالثاعطت التركيز على 

 .على النحو اآلتي

واهدافببه وعملياتببه  تهوانشببط هيببة والفنيببة التببي سببتنظم القطبباع بسياسبباتنالقطبباع، المظلببة القانو ة يببحاكم -
 ومخرجاته خصوصا ان القطاع يقع ضمن مسؤوليات جهات متعددة يضعف التنسيق بينها.

بناء عالقة مؤسسية للشراكة بين مؤسسات التعليم المهنبي والتقنبي والتبدريب مبن جهبة وببين مؤسسبات  -
مببن جهبببة  خبباص االنتاجيببة منهببا والخدميبببة كغببرف الصببناعة التجببارة واتحببباد نقابببات العمببالالقطبباع ال

 .أخرا
تعزيببز ودعببم البنببي التحتيببة لقطبباع التعلببيم المهنببي والتقنببي والتببدريب والتببي تشببمل مببدخالت وعمليببات  -

جهببزة لمنبباهر واوا االبنيببة والمشببامل والمختبببرات واالجهبزة والمببدربين تتضبمنومخرجبات القطبباع، وهببي 
 االشراف واالدارة واالختبارات وانظمة القبول والشهادات.

( مثلت اولويبات اصبالح  القطباع، 12االعتراف ان المشاريع التي تضمنتها االستراتيجية وعددها ) ويجب
ت التنفيذيببة وضببعها فببي االعتبببار لغايببات الشببمول فببي اوستتضببمن هببذه الدراسببة قضببايا اخببرا علببى الجهبب

 ع.صالح وتطوير القطاا

 

 مشاريع المساعدات الفنية والمنح لتطوير قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب : 2

  مليبون  22االوروببي  دحيبا يقبدم االتحبا ،(2119-2112ية لتطوير القطاع )بمشروع المنحة االورو
 يورو دعماي للموازنة لتقوم بتلبية المؤشرات التي نصت عليها اتفاقية المنحة وتركز على:

 المدربين المهنيين/ المعلمين تدريب -
 تطوير المناهر وتسجيل المؤهالت -
 تدريب العمال لرفع كفاءتهم. -
 تدريب العاطلين عن العمل.  -
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  مشبببروع تطبببوير القبببوا العاملبببة والممبببول مبببن الوكالبببة االمريكيبببة للمسببباعدات الدوليبببة(USAID) وتقبببدر
لى التبدريب فبي مجبال السبالمة ع المشروع ركزيحيا  ،(2119-2112( مليون دوالر )41)قيمته بب 

 :والصحة المهنية
 .المهارات االساسية الحياتية -
 .التشغيل والتدريب -
 .التوجه واالرشاد المهني -

 
قببد تببم تجميببد االنشببطة اعتبببارا مببن فهببا تكلهيتغييببرات اثنبباء تنفيببذ االنشببطة واعببادة  قببد واجببه المشببروعوحيببا أن 

 تعديالت عليه.ال بعن سيعاد ادخال ومن المؤمل بأنه 2117ايلول 

 خبالل مبن م ثويله مميم انشطته وتصمشروع يجري تنظيمه والتGIZ  الوكالبة االلمانيبة للتعباون البدولي
 ، في قطاع الطاقة والمياه.( مليون يورو4وقيمة التمويل )

  مشروع منظمة العمل الدوليةILO (1( مليون يورو للعامين )وركز على دعم 2112-2112 ) إطار
الفرصبة للطلبب المتبدربين التبدريب فبي  إلتاحبةللتعاون ببين مبزودي التبدريب المهنبي والقطباع الخباص 

 مواقع العمل.
 وذلب  بإشبراف وزارة العمبل ومجلبا  مشروع ممول من البن  الدولي لبناء مجالا  المهبارات القطاعيبة

 .التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني
 التدريب االوروبية مشاريع متعددة تنفذها هيئة (ETF )European Training Foundation  تركز

عمليبة تورينبو للتعريبف والتحليبل و على حاكمية التعليم والتدريب المهني وبناء اطار للمؤهالت المهنيبة 
 لنظم التعليم المهني والتقني.

  والعلبومتربيبة لالدوليبة لالمنظمبة  وذل  بتمويل مبنمشروع دعم التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم 
 UNESCOوالثقافة  

  البنبب  الببدولي   بتمويببل مببن مشبباريع لتطببوير المهببارات التببي تبنببى علببى احتياجببات السببوقWorld 
Bank  (2113-2112،)  دعببم أمانببة سببر و اعببادة هيكلببة مؤسسببة التببدريب المهنببي، باإلضببافة إلببى

-Eاالعتمبباد وضبببط الجببودة وصببندوق ) مجلببا التشببغيل والتببدريب والتعلببيم المهنببي والتقنببي، ومركببز
TVET)، ه المهني.يواصالح كليات المجتمع، وبناء قاعدة بيانات لسوق العمل، والتوج 
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  :ّمول دراسة حول أثر الالجئين السوريين في مناطق عمان، اربد، حيا مشروع منظمة العمل الدولية
علببببى الصببببناعات الصببببيدالنية وركببببز والببببذي  المهببببنمشببببروع المهببببارات لتطببببوير ، باإلضببببافة لالمفببببرق

 والتصنيع الغذائي، ومشروع تطوير التلمذة المهنية.
 

لهــذم ل ســجيمكــن أن تالتــي بعــا المالح ــات  ه يمكــن اســتخالصمــل هــذم المشــاريع ف نــجوبــالن ر إلــى م
 :المشاريع أو التي تسجل عليها

لقضبايا المهمببة ز االهتمبام علببى مجموعبة مبن ايبط الضبوء وتركيتسبلأسبهمت بعبن هبذه المشباريع فببي  -
فببتا الببباب واسببعاي لمزيببد مببن االهتمببام بتلبب  القضببايا حيببا تلقطبباع التعلببيم المهنببي والتقنببي والتببدريب و 

 تتوفر المتطلبات الستدامتها.
إلبى ممارسبات فضبلى  للتعبرن الخبرات األردنيبة أسهمت بعن هذه المشاريع في إفساح المجال أمام -

 من دائرة تبادل وجهات النظر واثراء الخبرات الوطنية. كما وسعتدولية 
ز درجبة االرتباطيبة ببين ببرامر التعلبيم المهنبي والتقنبي والتبدريب يبتعز أسهمت بعن هبذه المشباريع فبي  -

 وبين حاجات سوق العمل وترفع من كفاءته.
 وفي المقابل يؤخذ على هذم المشاريع بعا الصفات منها:

ازدواجيبببة أهبببداف المشببباريع، انشبببطتها ومخرجاتهبببا حيبببا يبببتم فبببي بعبببن هنبببا  حاجبببة لضبببمان عبببدم  -
 االحيان التركيز على احد القضايا ألكثر من مشروع في آن واحد.

 يستهدف أكثر من بلد في منظومة االصالح.حيا بعضها يالحظ بعن البطء في تنفيذ االنشطة  -
حبين ال تتبوفر  ةالدولي ن المشاريعفي بع نتهاء التمويلتيرتها باتتوقف أنشطة المشروع أو تنخفن و  -

 الستمرارها. الدولة وازنةممخصصات ب
حيببا يحتبباج األمببر إلببى تنسببيق مكثببف  ولأممببالمسببتوا التنسببيق بببين الجهببات المانحببة يقببل عببن الحببد  -

 . بينهما تجنباي لتكرار األنشطة أو المشاريع
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 الفصل الثاني

 
 

  األردنمن ومة التعليم المهني والتقني والتدريب في 
  المرحلة التعليمية والمهنية وارتباطها بالمستويات المهنية 
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 من ومة التعليم المهني والتقني والتدريب في األردن:

(Jordan) Structure of TVET 
 

 خريجيببهكجببزء مببن النظببام التعليمببي ومسببتويات التعلببيم المهنببي والتقنببي والتببدريب منظومببة  (1) يوضببا الشببكل
 .في األردن وفقاي لقانون تنظيم العمل المهني

 ( من ومة التعليم والتدريب في األردن1الشكل )
 

 

 

 



    
 

26 
 

 ويمكن توضيح من ومة التعليم والتدريب المهني والتقني في األردن من خالل اآلتي:

ــيم األساســي -أ  يتلقببى الطالببب خاللهببا طيببف واسببع مببن العلببوم والرياضببيات  ( سببنوات11)ومدتببه  :التعل
 واللغات كما يتلقى تربية مهنية تهيء المبتعلم لمرحلبة الثانويبة وتسبهم فبي تشبكيل البوعي المهنبي لديبه.

 األكاديمي أو التطبيقي.أو  المهني ا يلتحق الطلبة بالتعليم األكاديمي الثانوي الشاملهبعد
 بفروعبه كباديميمسبار التعلبيم األ بمساراته وفروعه المختلفبةي( سنة 2)دته وم التعليم الثانوي الشامل: -ب 

زراعببببي، وال ،صببببناعيال الشببببامل بفروعببببهمهنببببي الثببببانوي ال ومسببببار التعلببببيم شببببرعيالدبببببي و األعلمببببي و ال
 منزلي.القتصاد واالفندقي، وال

 بفروعه.تعليم ثانوي تطبيقي  ومدته سنتان، حيا يقدم الثانوي التطبيقي: -ج 
ـــيم  -د  مبببن الثانويبببة العامبببة والتبببي تتمثبببل دخالتهبببا مجتمبببع الكليبببات  ويقصبببد ببببه :المتوســـط العـــاليالتعل

دبلوم شبببامل ويجسبببر للجامعبببة أو البببدبلوم الفنبببي والتبببدريبي بببب مخرجاتهبببا نتهبببيتاألكاديميبببة أو المهنيبببة و 
 لخريجي الثانوية العامة مير المستكملين او التطبيقي.

النبباجحون فببي الثانويببة العامببة األكبباديمي والمهنببي الشببامل وفببق بببه : ويلتحببق التعلــيم العــالي الجــامعي -ه 
خريجو كليات المجتمع وفق برنامر التجسير  به كما يلتحق وحدة تنسيق القبول الموحدأسا ومعايير 

 واألسا المعتمدة.
 

 وبصورة عامة ف ن المن ومة تعمل كاآلتي:

 المهني الشامل والتطبيقي./ التعليم الثانوي وزارة التربية والتعلم -1
( موقببع/ 221) % مببن طلبببة المرحلببة الثانويببة يدرسببون فببي13تسببتوعب  ةمدرسببة مهنيببة وشببامل 197

 ( ألف طالب وطالبة.29111) تصل فرع للتعليم المهني وبطاقة إجمالية

 مؤسسة الدريب المهني: -2
سبتيعابية فبي لطاقة االا Centers of excellence( مراكز تميز 11معهداي للتدريب المهني، و) 32

 ( الف طالب وطالبة.21111كافة البرامر والمستويات )

 كليات المجتمع )جامعة البلقاء التطبيقية(: -3
حكوميببة سببواء مببا يتبببع منهببا جامعببة البلقبباء التطبيقيببة مباشببرة وعببددها  (23)( كليببة مجتمببع منهببا 41)
 كليات.( 2( او لوزارة الصحة وميرها )2(، او للقوات المسلحة )12)
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 (.2( ، ووكالة الغوا )12اما باقي الكليات فهي كليات مجتمع خاصة )

 (%21)( الببف طالببب وطالبببة وهببذا العببدد يسبباوي 18111جميعهببا ) عببدد الملتحقببين فببي هببذه الكليببات
 عما كان عليه الوضع قبل عشرين عاماي.

 

 ( أن:1017)عام  حول المن ومة ويشير أحد تقارير البنك الدولي

  من الناتر الوطني اإلجمالي.3.8على التعليم بمجمله يشكل اإلنفاق % 
  التعليم% من مجمل االنفاق على 82وزارة التربية تأخذ. 
  التعلبيم موازنبة% مبن 2.81او مبا يعبادل  موازنتهبا% مبن 3.21إن التعليم المهني بالوزارة ينفبق ،

 % من الموازنة العامة يخصص لمؤسسة التدريب المهني.1.4
 41 ظفي القطاع العام يعملون في التعليم% من مو 
 92من الموازنة تصرف على صورة رواتب % 
  دينببار  813دينببار، والطالببب المهنببي فببي التربيببة والتعلببيم  (322)كلفببة الطالببب للتعلببيم األكبباديمي

 2112حيببا جببرا خفببن هببذه الكلفببة عببام  ( دينببار1311بينمببا فببي مؤسسببة التببدريب المهنببي )
 1( دينار/ السنة. 911لتصبا )

 
  

                                                           
1
 . (SABER) 3102تقرير البنك الدولي عام  
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 الفصل الثالث

 
 

 مؤسسات التعليم المهني والتقني والتدريب
 )الواقع والتحديات ومقترحات التطوير(

 
 .التعليم الثانوي المهني الشامل والتطبيقي/ وزارة التربية والتعليم 
  المهنية( والتدريب.مؤسسة التدريب المهني )التلمذة 
  .كليات المجتمع )التعليم التقني(/ جامعة البلقاء التطبيقية 
   .الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب 
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 وزارة التربية والتعليم

 التعليم الثانوي المهني الشامل والتطبيقي: 1:7

الثانوي المهني لطلبتها الذين  تتولى وزارة التربية والتعليم مسؤولية التعليم المهني من خالل برنامر التعليم
( عاما،ي حيا كان هنا  ثالا مدارا مهنية في عمان 21ينهون مرحلة  التعليم االساسي منذ ما يزيد عن )

( متدرباي وتوسعت بهذا التعليم في كافة محافظات المملكة 311واربد ونابلا، وبطاقة استيعابية لم تزد عن )
( الف طالب وطالبة موزعين على 31ا المهنية والشاملة ما يقارب )لتصل الطاقة االستيعابية في مدارسه

 ( موقع لفروع التعليم المهني الصناعي، زراعي، فندقي، اقتصاد منزلي.239)

 وتشير احصائيات وزارة التربية والتعليم ذات الصلة بهذا التعليم إلى اآلتي: 

 2112/2117اعداد الطلبة 

 11473 التعليم الصناعي –
 2221 التعليم الزراعي  –
 1893 التعليم الفندقي  –
 2742 االقتصاد المنزلي التطبيقي –

 

 ( اناا.11821منهم ) (22231)وبمجموع يصل 

( طالب وطالبة، ويعمل في إدارة 3211بب ) 2112/2112وهو عدد يقل عن الملتحقين في العام الدراسي 
( قرر مجلا التربية والتعليم 2117معلمة، وفي عام )( 291( معلم ومعلمة منهم )1211التعليم المهني )

تحويل فرع االقتصاد المنزلي إلى تعليم ثانوي تطبيقي )ال ينتهي بالتوجيهي( ل ناا حيا التحق به في السنة 
( طالبة، كما قرر تحويل الطلبة الذكور إلى تعليم ثانوي تطبيقي لاللتحاق بمعاهد مؤسسة 4429األولى )

 ( طالباي.2242حيا التحق بالبرنامر ) التدريب المهني

يتقدم طلبة التعليم الثانوي الشامل المهني المتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة المهنية والتي تمكن الناجحين 
فيها اما االلتحاق بالجامعات او كليات المجتمع وفق الشروط التي تضعها وزارة التعليم العالي والبحا العلمي 

 schoolامعة البلقاء التطبيقية، ويتم التدريب العملي للطلبة في مشامل المدارا المهنية وتعليمات وج
based system  .دون أن يتم تعريضهم للتدريب في مواقع العمل 
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 الخطط الدراسية: 1:1:7

للتعليم وهنا  برنامجان احدهما يمكن الطلبة من االلتحاق بالجامعات شريطة أن يدرسوا بعن المواد المقررة 
االكاديمي )تعرف بالمواد اإلضافية( مثل: الرياضيات والفيزياء لطلبة التعليم الصناعي مثالي، أما البرنامر 
الثاني فيمكن الطلبة من االلتحاق بسوق العمل أو كليات المجتمع، وبدون تفاصيل لتل  الخطط لفروع التعليم 

 المهني فإن محاورها الرئيسة:

 ركة.الثقافة العامة المشت -
 العلوم االساسية واالضافية. -
 العلوم المهنية. -
 التدريب العملي. -

 وتكاد الخطة الدراسية تعطي وزناي للتدريب العملي والعلوم المهنية مساوياي للثقافة المشتركة والعلوم االساسية. 

 يرافق هذم الخطة مجموعة من السلبيات: 

على حساب عدم إعطاء األهمية لمبحا  حيا أن نسبة قليلة منهم تلتحق بالجامعات ويكون ذل  -
 التدريب العملي الذي هو أساا التعليم الثانوي المهني.

تضطر المدارا المهنية العمل وفق برنامجين األول للرامبين االلتحاق بالجامعات والثاني للتوجه  -
 نحو سوق العمل مما يسبب تعقيدات إدارية وأكاديمية.

ى القبول في الجامعات هدفاي سهالي للطلبة للوصول إلى الجامعات يعتبر هذا البرنامر  الذي يقود إل -
نتيجة العتبارات عدة لها صلة بحجم المادة العلمية التي يدرسونها وسهولة اجتيازها في امتحان 

 الثانوية العامة المهنية باإلضافة إلى اختالف وزن عالماته عن عالمات الفروع االكاديمية.
التعليم الثانوي المهني في الخروج عن اهداف التعليم المهني االساسية  يسهم وجود هذا المسار في -

 التي تتجه نحو اعداد القوا العاملة الماهرة والمدربة التي تلبي حاجات سوق العمل.
يشير تطبيق هذا النموذج  إلى اهمال الطلبة لمبحا التدريب العملي كونه ال تحتسب عالماته في  -

 معدل عالمات التوجيهي.
ليصبا برنامجاي موحداي  2117ع أن وزارة التربية والتعليم قد تراجعت عن توفير البرنامجين/ مع بداية وم

للتعليم المهني لتفادي السلبيات أعاله، اال انها عادت لنمط التعليم الثانوي المهني السابق في منتصف عام 
 مما أرب  الميدان من تعدد التعليمات وتغير الخطط الدراسية. 2117
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وال بد هنا من االشارة إلى نتائر طلبة التعليم الثانوي المهني في امتحان الثانوية العامة خالل فترة وجيزة 
%(، وقد يعود ذل  لعدم استكمال الطلبة لمتطلبات النجاح في مباحا 21متدنية ونسبة الناجحين ال تصل )

%( كون 111ذي هو دائماي نسبة النجاح فيه )أخرا نظرية علمية أو اللغات وال تعود لنتائر التدريب العملي ال
 امتحان التدريب العملي تجريه المدرسة والمعلمين انفسهم. 

أما آليات اعداد المناهر للتعليم المهني فلم تتغير منذ عقود، اضافة إلى أن عمليات التطوير والتحديا لها 
رات سوق العمل ومتطلباته، وال يزال تتم بعد سنوات من اعدادها مما يجعلها مير قادرة على اللحاق بتطو 

االجراء هو تكليف مجموعة من المختصين إلعداد النتاجات العامة والنتاجات الخاصة واالهداف والمضمون 
واألساليب والتقييم واالطار الزمني، ويركز المختصون على ما تعلموه وتدربوا عليه أو ما يستطيعون تعليمه 

المناهر بناء على التحليل المهني لكل تخصص أو الكفايات التي على  للمتدربين، وهكذا ال يتم اعداد
 المتدرب اتقانها. 

ان األصل في اعداد المناهر أن يقوم أصحاب العمل بتحديد الكفايات التي على الخريجين/ المتدربين اتقانها 
كيفية التدريب إلتقان  بما يوازن بين احتياجاتهم واحتياجات سوق العمل، وأن تركز  المؤسسات المهنية على

 هذه الكفايات. 

ولعل ما أوصت به االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية حول انشاء مركز وطني إلعداد المناهر 
( آلية إعداد البرامر والمناهر خاصة في مسار التعليم 2يعطي أهمية كبرا للمناهر، ويوضا الشكل )

 المهني.  
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 ( 1الشكل )

 

 اد البرامج والمناهج()آليات إعد

لعل وضوح األسا والمعايير التي تبنى في ضوئها برامر التعليم والتدريب المهني وتنبثق منها مناهجه من 
 األمور التي تسهم في تأطير التوجهات الرئيسية لهذا المسار من التعليم.

يادة أصحاب العمل بعد أن تبنى لذا يجب تقييم المناهر والمواد التعليمة والتدريبية ومراجعتها وتحديثها بق
 قدراتهم الفنية في اعداد المناهر وتطويرها. 

 

 



    
 

33 
 

 حاكمية التعليم المهني الثانوي في وزارة التربية والتعليم 7:1:7
 يتم ادارة التعليم المهني من قبل مستويات إدارية متعددة هي:

ياسات المتعلقة بالتعليم المهنيي مجلا التربية والتعليم، حيا أنه الجهة العليا المخولة بإقرار الس .أ 
 برامجه ومناهجه في وزارة التربية والتعليم.

 إدارة التعليم المهني واالنتاج/ الوزارة. .ب 
 االدارات األخرا بالوزارة حسب. االختصاص. .ج 
 مديريات التربية والتعليم في المحافظات واأللوية. .د 
 إدارة المدارا المهنية الثانوية. .ه 

البوزارة علبى تطبيبق الالمركزيبة و تفبوين الصبالحيات إال أنبه يغلبب علبى إدارة التعلبيم وعلبى البرمم مبن تأكيبد 
المهنببي مركزيببة اإلدارة وادوار أخببرا فرعيببة للمببديريات والمببدارا بمعنببى أن المدرسببة المهنيببة تببتم ادارتهببا وفببق 

 التعليمات الصادرة عن الوزارة واشراف مديريات التربية والتعليم .

 التعليم المهني يتضح اآلتي:وبتحليل حاكمية 

على مستوا الوزارة، هنا  نقص في اعداد الموظفين المختصين في ادارة التعليم المهني بالوزارة  -
 حيا العديد من رؤساء األقسام هم في حكم القائم بأعمال رئيا القسم.

ة التعليم على مستوا مديريات التربية والتعليم، فقد ينسحب عليها نقص الكوادر المؤهلة إلدار  -
المهني حيا بعن رؤساء االقسام للتعليم المهني تنقصهم الخبرة في فروع التعليم المهني، 
وهنا  نقص في المشرفين المهنيين، حيا أن بعضهم يعمل بشكل مشتر  بين أكثر من مديرية 

 تربية وتعليم.
لون شهادة على مستوا اإلدارة المدرسية، يلحظ بأنه بعن مديري المدارا المهنية ال يحم -

 جامعية في حقل التعليم المهني وانما مؤهالتهم وخبراتهم في التعليم االكاديمي. 
إدارة تدريب المدربين، المناهر، االشراف، اللوازم الخاصة بالتعليم المهني تتبع إدارات اكاديمية  -

 أخرا ليا لديها الخبرة الكافية بمتطلبات التعليم المهني.
( الف 22( مليون طالب منهم )1.8تصل مسؤولية الوزارة على التعليم بمراحله الثالا لتشمل ) -

%( من مجموع الطلبة وهكذا يشكل التعليم المهني حيزاي 1.2يلتحقون بالتعليم المهني يشكلون )
 صغيراي من اهتمامات الوزارة. 

دارة التعليم المهني من بناء عالقة مؤسس - ية بين القطاع الخاص وبين المدارا لم تتمكن الوزارة وا 
 المهنية كون ذل  سيشكل كلفة إضافية ال توفرها الموازنة المحدودة للتعليم المهني.
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وفيما يتعلق بالحاكمية وهكذا فإن حاكمية التعليم المهني مشتتة حتى داخل وزارة التربية والتعليم،  -
شكالت والتحديات للتعليم المهني ف ن التوصيات اآلتية يمكنها االسهام في معالجة بعا الم

 في وزارة التربية:
دارة مؤسسة بناء المهارات                         .1 وضع التعليم الثانوي المهني تحت اشراف وا 

Skills Development Corporation (SDC)   التي اقترحتها االستراتيجية الوطنية
 لتنمية الموارد البشرية وذل  حين يتم تأسيسها.

ي حال عدم تحقيق ذل  أن يتم الحاق التعليم المهني بمؤسسة التدريب المهني كونها وف .2
 مؤسسة كل اهتمامها للتعليم والتدريب المهني.

وفي حال لم يؤخذ بهذين المقترحين وابقاء التعليم المهني الثانوي تحت مسؤولية وزارة التربية  .3
 والتعليم فإن الحاكمية المقترحة هي:

   اميناي عاماي في الوزارة لشؤون التعليم المهني.ان يكون هنا 
  .أن يكون هنا  مساعداي لمدير التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني 

كما تستطيع الوزارة احداا تعديالت في هيكلها اإلداري لتأسيا ثالا مديريات للتعليم  .4
التربية والتعليم لشؤون  المهني/ وكذل  إدارات على مستوا االقاليم واتباعها ألمين عام وزارة

التعليم المهني، مع اتباع تدريب المدربين، االشراف، التوجيه المهني، اللوازم إلدارة التعليم 
 المهني.

 التوجيه واالرشاد المهني: .2
ال يزال التعليم المهني الخيار األخير للطلبة الذين ينهون مرحلة التعليم األساسي، وقد أسهمت القرارات التي 

الوزارة حول معدالت الطلبة الذين يتوجهون نحو التعليم االكاديمي، في تعزيز النظرة السلبية لدا  صدرت عن
الطلبة نحو التعليم المهني حيا توجه الطلبة من ذوي التحصيل االكاديمي المتدني لاللتحاق بالتعليم المهني 

 فاصبا ذل  وصمة أن هذا التعليم للفاشلين اكاديمياي.
ية للتوجيه والتوعية المهنية تشار  فيها مؤسسات التعليم المهني والتقني والتدريب لكنها لجنة وهنا  لجنة وطن

تركز اهتمامها وجهودها مع نهاية كل عام دراسي وال يشار  فيها القطاع الخاص أو المؤسسات االعالمية، 
عنية بالتعليم المهني في مع أن مثل هذه الجهود يجب أن تكون عملية مستمرة من مهام كافة المستويات الم

 األردن.
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( مرشد تربوي في المدارا وبمعنى أن هنا  بمعدل مرشد لكل 2111ومع أن الوزارة لديها ما ال يقل عن )
( طالب، حيا يصبا التركيز على  االرشاد االجتماعي والنفسي دون اعطاء التوجيه واإلرشاد 1111)

 المهني ما يستحقه من اهتمام. 
تستدعي إلى إعداد خطة وطنية للتوجيه واإلرشاد المهني بحيا تحدد فيها االدوار  إذن فإن الحاجة

 والمسؤوليات، وتوفير متطلباتها المالية والبشرية وقد اقترح هذا التقرير خطة وطنية للتوجيه المهني. 
 

 االبنية والتجهيزات 1:1:7

والور  والمختبرات متوفرة من حيا المساحات يمكن القول أن متطلبات التعليم المهني مثل أبنية المشامل 
والتجهيزات الخاصة كما أن الساحات والمالعب والمرافق كافية، اال أن معظم المدارا المهنية اصبحت 

( عاماي، وأصبحت في وضع ال يواكب متطلبات مرحلة النهون 41قديمة وعمرها التشغيلي يزيد عن )
انة شاملة وتجديد بالكامل حيا أن الصيانة التي تجري من بالتعليم المهني وهي بحاجة ماسة إلى صي

الموازنة االعتيادية ال توفر الحد األدنى من االحتياجات، كما انها بحاجة إلى اعادة ترتيب التجهيزات على 
 أرن المشغل بصورة ال تعيق الحركة وتسما بتشغيل التجهيزات بصورة آمنه.

 

ن كانت متوافرة إال  أنها في وضع يمكن وصفه على النحو اآلتي: وأما التجهيزات وا 
  .معظم التجهيزات قديمة وال تحاكى ما هو متوفر في سوق العمل 
 .تعد التجهيزات المتوفرة من حيا الكم مير كافية لتدريب الطلبة جميعاي 
 .عادة تأهيل  تحتاج نسبة ال بأا بها من التجهيزات إلى صيانة وا 
  عليها بحريه.ليست مرتبه في مواقع تسما بالعمل 

( سنوات 3ان إعادة تأهيل المباني والتجهيزات تحتاج إلى خطة شاملة لتتم بالكامل على فترة زمنية مداها )
 باستخدام مصادر تمويل اضافية. 

ان احد النماذج الناجحة للصيانة والتجهيز ما أنجز في مدرسة الشريف عبدالحميد شرف الصناعية بعمان 
ارة تفقدية قام بها جاللة المل  عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم واطلع على واقع جبل الحسين في اعقاب زي

( مليون 2مشاملها وتسهيالتها، حيا أمر بإعادة تجديد االبنية والمشامل بصورة شاملة وخصص لها قرابة )
دارته ا حتى يمكن دينار، حيا اصبا وضعها ممتازاي، لكنها ال تزال بحاجة إلى تدريب أفضل لمدربيها وا 

 استثمار المدرسة في تدريب الشباب وتحقيق األهداف التي وجدت ألجلها.
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وتكاد تكون معظم المدارا المهنية بحاجة إلى نفا التغييرات والتحديثات، ومن األمور التي ال زالت عالقة 
والمخلفات في وجود اكوام السيارات القديمة المشطوبة التي استنفذ استخدامها في التدريب وقطع الخردة 

 ساحات المدارا والتي تسيء للمنظر العام، وينبغي التخلص منها عاجالي .

وهنا  مشروع لتحديا التجهيزات من خالل المنحة األوروبية وصندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني 
 بدأت بها إدارة التعليم المهني منذ سنة ويجري متابعة ذل  تلبية لمؤشرات وشروط المنحة.

 

 : حيث يمكن التوصية باآلتيلتحديث األبنية والتجهيزات مقترحات  5:1:7
  تكليببببف المببببدارا المهنيببببة بإعببببداد وصببببف دقيببببق ألعمببببال الصببببيانة المطلوبببببة علببببى األبنيببببة وحصببببر

التجهيزات التالفة والتجهيزات التي تحتاج لصيانة متخصصة وتوريد ذل  إلدارة التعليم المهني بالوزارة 
دارة اللببوازم لمراجعببة مببا أعدتببه ا قببرار إلعببداد هببذه المتطلبببات بالتعبباون مببع إدارة المشبباريع وا  لمببدارا وا 

 خطة التحديا والتجهيز والتطوير. 
  وضببببع هببببذه  المعنيببببة فببببي وزارة التخطببببيط ووزارة التربيببببة والتعلببببيم ووزارة العمببببل جهبببباتالالطلببببب مببببن

 االحتياجات على خريطة :
  .المنا الدولية والمساعدات -
 .صناديق التشغيل والتدريب -
لبرنبامر توأمبة معهبا يهبدف إلبى تطبوير بعن المؤسسات االقتصادية الكبرا في االردن للتأسيا  -

 المدرسة المهنية. 

ميببر آمنببة أو ميببر  بمثابببة بيئببة ذلبب  فببإن العديببد مببن المببدارا المهنيببة فببي وزارة التربيببة والتعلببيم سببتكون ونوبببد
 مؤهلة للتدريب.

 :االستثمار االفضل للمدارس المهنية 6:1:7

خبالل السبنوات القليلبة الماضبية فبي اسبتقبال اعبداد اكببر  قبد بالغبت وزارة التربيبة والتعلبيم من الملفبت للنظبر أن
دا كببعببة، وتملتحبباق بالجامبن طاقتهببا االسببتيعابية خصوصبباي بعببد أن اصبببا التببوجيهي المهنببي طريقبباي أسببهل لال

المتدربون في المشامل بأعداد تصل إلى ضعف العدد المصمم له المشغل وأصبا التدريب العملي مير كاف 
 جاذب بعد أن فقدت قيمته في نتائر الثانوية العامة والمطلوب إجراء الخطوات اآلتية:وحتى مير 
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  وفقاي للمساحة والتجهيزات المتبوفرة  المهنية مدرسةالإعادة النظر في الطاقة االستيعابية لكل مشغل في
 لتحاق بالمدارا المهنية. وعدد ساعات التدريب األسبوعية وضبط القبول واال

 لتنفيبببذ ببببرامر للتبببدريب  البببدوام المدرسبببيسببباعات  خبببارجمل وتجهيبببزات المبببدارا المهنيبببة اسبببتخدام مشبببا
المسبببتمر للعمبببال الممارسبببين بهبببدف رفبببع كفببباءتهم والمشببباركة فبببي مشببباريع التبببدريب والتشبببغيل وخدمبببة 

 المجتمع المحلي.

 إن برامر التدريب المستمر متوقفة تماماي بمدارا الوزارة المهنية ألسباب تتعلق بالتعليمات والتمويل واإلدارة. 

 

 ضبط الجودة في المدارس المهنية : 1:1:7
 ال تتوفر إدارة مؤسسية للجودة في المدارا المهنية وهي في معظمها تعتمد على:  -1

  اختيببباره احيانببباي بمبببؤهالت أكاديميبببة وليسبببت مهنيبببة وال إشبببراف مبببدير المدرسبببة المهنيبببة والبببذي يبببتم
 يستطيع أداء دور المشرف.

  والفنيبة كمببا أنهبم موزعببون  اإلشببرافيةالمشبرفون المهنيببون: وعبددهم محببدود ويحتباجون لبنبباء قبدراتهم
 على أكثر من مديرية تربية وتعليم ويرأسهم أحياناي من تنقصه المعارف والمهارات المهنية.

 تقبببل عبببن المطلبببوب فبببي  لتفقديبببة إلدارات مديريبببة التربيبببة والتعلبببيم أو إدارة التعلبببيم المهنبببيالزيبببارات ا
وقبببد أدا ذلبب  إلببى تراجبببع اكتسبباب الكفايبببات المهنيببة واصببببا أداء  ضببوء نقببص الكبببوادر اإلشببرافية

 الخريجين ال يلبي احتياجات السوق خصوصاي وأن المدربين أنفسهم تنقصهم كفايات عديدة. 
المتابعة والتقييم والمساءلة حيا ال تقارن النتاجات بالمبدخالت واألهبداف وبالتبالي ال يبتم نظام  مياب -2

 دارة لببوال تسببما القببدرات الفنيببة  فببي الميببدان را المهنيببةاوالمببد يببة بببالوزارةدارة المركز اإلالتواصببل بببين 
 اعداد خطط للتجويد والمساءلة. يةالمركز 

ألسباب خاصبة بالتعليمبات واألنظمبة ونظبرة  ،أهداف التعليم الثانوي المهني التي طرأت على تغيراتال -3
تصب في اتجاه لاللتحاق بالجامعة أو كليات المجتمع في تخصصات مير مهنية  تأصبح، المجتمع

 .المتدربونوابتعدت عن الهدف نحو العمل في حقل تخصص التدريب الذي تلقاه 
ن فبي محتواهبا تركبز علبى خصوصبية التعلبيم المهنبي ولبيا هنا  حاجة لتعديل نمباذج االشبراف لتكبو  -4

فقببط علببى الجوانبببب المسببلكية، فتقيببيم المشبببرفين للمببدربين فببي المشبببامل ال يببتم إبالمهببا إلدارة التعلبببيم 
 .المناسب المهني واإلنتاج لتقوم بإجراءات التصويب
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فيببذ هببذه المعببايير، بمببا فببي هنببا  ضببرورة إلعببداد معببايير الجببودة للمدرسببة المهنيببة وادوار اإلدارات لتن -2
ذل  عمليات التقييم الذاتي للمدرسة المهنية تقوم بها إدارة المدرسة ويجري مراجعتها والتثبت منهبا مبن 

 إدارة الجودة. 
يمكن  في ضوء ذل  إن إجراءات الجودة يجب أن تشمل كل مدخالت المنظومة وعملياتها ومخرجاتها -2

 :على النحو اآلتيوزارة التربية والتعليم في وصف أداء التعليم الثانوي المهني 
  درجة ارتباطية ضعيفة بحاجات سوق العمل .يعاني من 
  المرجوة. األهداف نسعى لتحقيقهكفاءة عملياته أدنى مما مستوا 
  فعاليته واثره على سوق العمل.ضعف مستوا 

 

 :مرحلة التعليم األساسيمبحث التربية المهنية في  2:1:7

عطببي حجمبباي مالئمبباي فببي كببان خببالل عقببد التسببعينات يل حيببا  فببي مرحلببة التعلببيم األساسببييببدرا هببذا المبحببا 
 :، وذل  على النحو اآلتيالخطة الدراسية

  سبوعياي للصفوف األربعة األولى. احصة 
 ( 7-2حصتان للصفوف) 
 ( 11-8أربعة حصص للصفوف .) 

ضل في المنطقة العربية كما أعدت الكتب وقد أعدت مديرية المناهر في حينه مناهر للمبحا تم اعتبارها األف
 لمعلمين. االمدرسية وادلة لتدريب 

وأعبدت  ،المبحبا لتطبيق األنشطة التي يشتمل عليها( مشغل في بناء حديا 1211وتم تجهيز ما يزيد عن )
في توجيه الطلبة نحبو مسبار التعلبيم المهنبي  التربية المهنية ، وقد ساعد تدريا مبحاالمعلمينبرامجاي لتدريب 

 في مرحلة التعليم األساسي.

 :اآلتي النحومؤخراي على لكن تدريا المبحا تراجع 
 لصفوف الثالثة األولىا المبحا لطلبة تم إيقاف تدريا 
 .تم خفن عدد حصصه للصفوف األساسية العليا 
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 وتسبتقوي عليببه المباحبا األخببرا  لطلببةفبي المعببدل العبام لتحصببيل ا اصببا مبحثباي عالمتببه ال تحتسبب
 تل  المباحا. اكلما كان هنا  حاجة لوقت إضافي لتدري

( 1ر2( البف دينبار تصبرف علبى )121تدريسبه ال تزيبد عبن ) لتبوفير مسبتلزمات كما أن المخصصات الماليبة
يأخببذ فببي  هنيببةالتربيببة الم أن تببدريا ومببع التسببليم، للطالببب الواحببد ( فلببا سببنوياي 111مليببون طالببب اي مبلبب  )

االعتبار ما يتوفر في البيئة المدرسية، وأصبا معها الطالب ينظبر للمبحبا نظبرة دونيبة تسببق اختيباره لمرحلبة 
 التعليم الثانوية ومساراته.

أن تقبببوم بدراسبببة شببباملة لمكونبببات التربيبببة والتعلبببيم ى وزارة ولتصبببويب الوضبببع الحبببالي للتربيبببة المهنيبببة فإنبببه علببب
عادة دعمه علبى مسبتوا  المشبغل وتجهيزاتبه، و مضبمون المنهباج، و ، الخطبة الدراسبية، المعلبمتدريا المبحا وا 

مبحبا مبن أهبم المباحبا وأحبد أعمبدة التطبوير الترببوي التبي بببدأتها  وأن ينظبر إليبه بصبفتهاإلشبراف المهنبي، و 
 الوزارة وتسعى الستكمالها. 

 

 القبول وتوزيع طلبة الصف العاشر على مرحلة التعليم الثانوي: خطة 2:1:7

 2112/2117 بحسبب العبام الدراسبي فيما يلي ايضاح لتوزيع طلبة الصف العاشر على فبروع التعلبيم الثبانوي
 كما اعدتها وزارة التربية والتعليم )إدارة التخطيط( : 

 

 (1جدول رقم )
 

 % التدريب % المهني الشامل % اكاديمي عدد طلبة العاشر الجنس
 9.2 4722 12.8 8212 27.8 31111 21889 ذكور
 2.1 1131 11.7 2222 72.7 38912 23477 اناا
 2.2 2882 13.7 14477 22.4 28912 112322 مجموع

 توزيع الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي

مجمببوع طلبببة الصببف العاشببر وعببادة % مببن 19ر3وتظهببر أن نسبببة المحببولين إلببى التعلببيم المهنببي والتببدريب 
تختلبف االعبداد التببي تلتحبق وفبق هببذا التوزيبع عببن الخطبة بصبورة بسببيطة نتيجبة لمواقبع إقامببة الطلببة ورمبببتهم 

 بالتخصصات، كما أن الطاقات االستيعابية تكون أقل من إعداد الخطة.
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 :على النحو اآلتيني توزيع الطلبة على فروع التعليم المه جاء 2112/2117 الدراسية وفي السنة
 .طالباي وطالبة 1422التعليم الزراعي  –
 .طالباي وطالبة 7211التعليم الصناعي  –
 .طالباي وطالبة 1112التعليم الفندقي  –

 

للتلمذة المهنية  كما خلصص 12392التعليم الثانوي التطبيقي/ اقتصاد منزلي إناا ومؤسسة التدريب المهني و 
 .البةطالباي وط 1282بمؤسسة التدريب 

ذلب  نتيجبة ، وقبد يكبون ( عامباي 21)نحبو قبل كثيبراي عمبا كبان عليبه الوضبع حتبى قببل تإن هذه االعبداد والنسبب 
، والغبببباء التعلببببيم التمريضببببي واسببببتبداله اإلداري والتجبببباريالتعلببببيم بعببببن فببببروع التعلببببيم المهنببببي مثببببل: إللغبببباء 
وهكببذا  ،ليصبببا سببنتين بببدالي مببن ثببالا التعلببيم الثببانوي المهنببيمببدة قصببر ، كمببا يمكببن أن يعببزا إلببى بالصببحي

بعضبببها  كانبببت خاطئبببة وأحبببد أمثلتهبببا الغببباء فبببرع  أن تغييبببرات ثببببتالعديبببد مبببن ال شبببهد التعلبببيم الثبببانوي المهنبببي
 المعلوماتية بعد ما يزيد على عشر سنوات من استحداثها. 

 
 

 مخرجات التعليم الثانوي المهني/ وزارة التربية والتعليم: 10:1:7

 :بعا المالح ات على مخرجات التعليم الثانوي المهني، ومنها يمكن تسجيل
  عادة ما تكون متدنيةنسب النجاح في امتحان الثانوية العامة المهنية أن. 
 لمتطلبببات عببدم اسببتكمال الطلبببة فببي الثانويببة العامببة المهنيببة إلببى سبببب تببدني نسبببة النجبباح  قببد يعببزا

 فيزياء، اللغات ال .. النجاح في المباحا األكاديمية الرياضيات، ال
  أسبا وتعليمبات النجباح فبي الثانويبة العامبة التبي وضبعتها البوزارة والتبي هبي  إلبىيعود السبب البرئيا

 قيد المراجعة اآلن ضمن خطة تطوير امتحان التوجيهي.
 

 ( سنوات:5( نسب النجاح على مدار )7وبين الجدول رقم )
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 (7جدول رقم )
 

 

 نسب النجاح في الثانوية العامة المهنية

فببي التعلببيم  هببدر  تكشببف عببن  ه النسبببهببذ ومثببل %،42.8فقببد تحسببنت النسبببة لتصببل إلببى  2112أمببا عببام 
كلفببة الطالببب فببي التعلببيم صببل تاألكبباديمي وربمببا الفببرع كلفتببه نسبببياي أعلببى مببن عببادة مببا تكببون المهنببي والببذي 

 أضعاف. ةإلى ثالثالمهني 
  

 النسبة السنة
2111 39.3% 
2111 37.2% 
2112 38.7% 
2113 41.1 % 
2114 34.4% 
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 التدريب المهني )مؤسسة التدريب المهني(: 2:3

حيببا ببدأت باسببتخدام المببدارا  1972لسببنة  32بموجبب القببانون رقبم  1972يعبود انشبباء المؤسسبة الببى عببام 
لبنبباء مراكببز تببدريب مهنببي فببي المهنيببة فببي وزارة التربيببة والتعلببيم وفببي مواقببع العمببل وبببدأت خطتهببا فببي التوسببع 

 2112قانون معدل لقانون مؤسسة التدريب المهني لسنة  ي تعمل حاليا بموجبهمختلف محافظات المملكة و 
 .2111لعام  التدريب المهني وتعديالتهثم قانون المؤسسة  1982لسنة  11القانون رقم  ويقرأ مع

بمستويات العمل )محدد المهارة،  والذي يلعنى 1999ة لسن 27تنفيذ فانون تنظيم العمل المهني رقم  وانيط بها
مببباهر، مهنبببي، تقنبببي، اختصاصبببي( كبببذل  تصبببنيف مواقبببع العمبببل وفبببق معبببايير تتعلبببق بالمسببباحة والتجهيبببزات 

 واالدارة، والعمالة.

ويبرأا مجلبا ادارة  ،متبدرب ومتدرببة البف (411مبا يقبارب ) (2117سبنة )وقد التحق ببرامر المؤسسة حتى 
 المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص.ممثلي المجلا من ويتشكل عالي وزير العمل المؤسسة م

 معاهد المؤسسة وبرامجها:

 معهداي في كافة محافظات المملكة منها: 42تمل  المؤسسة 

 معاهد في اقليم الشمال. 2 -
 معهداي في اقليم الوسط. 22 -
 معهداي في اقليم الجنوب. 12 -
 مراكز تميز للتدريب.  -

( مشببغالي فبي كافببة التخصصببات وبطاقببة اسببتيعابية سببنوية لقبببول 338ويقبدر عببدد المشببامل فببي تلبب  المعاهببد )
 .متدرب ومتدربه( آالف 11)

 برامج المؤسسة وتخصصاتها: 1:1:7

 سية هي:ي( برامر رئ2تعمل المؤسسة على تنفيذ )

 مهني.االعداد المهني لمستويات العمل  األساسية محدد المهارة/ الماهر/ ال -1
 في المصانع والشركات وهي نوع من انواع التدريب المستمر. الممارسينبرامر رفع الكفاءة للعمال  -2
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ببببرامر التبببدريب المسبببتمر وخدمبببة المجتمبببع المحلبببي وتأخبببذ صبببورة البببدورات القصبببيرة وفبببق احتياجبببات  -3
 الدارسين والمجتمع.

 برامر  السالمة والصحة المهنية. -4
 المشرفين.برامر تدريب المدربين و  -2

وقببد بببدأت المؤسسببة وبالتعبباون مببع جامعببة البلقبباء التطبيقيببة تنفيببذ بببرامر تقنيببة وفنيببة اسببتهدفت النبباجحين فببي 
لبم يسبتكملوا النجباح )دبلبوم فنبي( وباشبراف الجامعبة وضبمن  أيضباي مبنامتحان شهادة الدراسة الثانويبة العامبة و 

 الناظمة لها. والشروطمعايير القبول 

 صات:المهن/ االختصا

 يتم التدريب على التخصصات اآلتية:

 تشكيل المعادن والصيانة الميكانيكية العامة  الصناعات الدوائية 
 الكهرباء  الصناعات الغذائية 
  واآلليات المركباتصيانة  التكييف والتمديدات الصحية 
 االلكترونيات  النجارة والتنجيد والديكور 
 الخدمات الشخصية  الفندقة و السياحة 
 تقنية المعلومات  الصناعات النسيجية والجلود 
 البيع والخدمات التجارية  االنشاءات 
 المياه والبيئة  الطاقة والطاقة المتجددة 

 

 (1016اعداد المتدربين:       )عام 

 -إلى اآلتي: 2112لعام عداد المتدربين طبقاي لنوع البرنامر أتشير أرقام المؤسسة الخاصة ب

  العدد نوع التدريب
 أناا 321منهم  732 مهني

 ال يوجد أناا 2224 تطبيقي
 أناا 2928 12111 ماهر

 أناا 828 1221 محدد المهارة
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 أناا 227 3123 (1مستمر )مستوا 
 أناا 23 1131 دبلوم

 أناا 1739 3724 مستمر
 ( أناا2432منهم ) متدرب ومتدربة24212 ومجموع كلي

  

 هذه االعداد حسب االقاليم. تاو فوتت 11428، ملتحقين 14178الى منتظمين  تم تصنيفهموقد 

كببل بببرامر فببي ل( حيببا لببم تظهببر المؤسسببة الخببريجين 11192مببا عببدد الخببريجين مببن جميببع البببرامر فكببان )أ
 .2112تقريرها السنوي 

 يعمل في المؤسسة   الموارد البشرية:
 

 .جامعيون (129)من بينهم  إدارياي  (322)
 .( جامعياي 71مدرباي من بينهم ) (433)
 .جامعي (19)معلم من بينهم  (37)
 .جامعي (42)منسق تدريب من بينهم  (22)
 .جامعي (22)ضابط تدريب من بينهم  (24)

 

 ( موظفاي بصورة مير دائمة.29( كما يعمل فيها )1138ومجموع العاملين بمن فيهم المستخدمون )

 1016موازنة المؤسسة: لعام 

 .( دينار11737211النفقات الجارية ) -
 .دينار (1929211)سمالية أالنفقات الر  -
 .رواتب ونفقات جارية ن موازنة المؤسسة تذهب% م84أي أن  -
 .2112سنة ( دينار عن 211نخفان قدره )ا( دينار ب914كلفة المتدرب السنوية ) تبل  -
 .2112لسنة % 12( % مقارنة بب 11) من برامر المؤسسة حوالي نسبة تسرب الطلبة تبل   -
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 إعداد الخريجين و المتدربين عام 1011

 (1جدول رقم )
 خرير متدرب التخصص الرقم
 22 123 المطابعمهني  1
 129 292 التمديدات الصحية والتدفئة المركزية 2
 48 228 مهن االلكترونيات 3
 492 1212 ......الكهرباء .. 4
 1182 2822 والسكرتاريةالخدمات الشخصية  2
 298 729 الحاسوب وتقنية المعلومات 2
 373 823 الصناعات النسيجية والجلدية 7
 481 1912 صيانة المركبات واالليات 8
 438 1891 كهرباء المركبات 9
 49 1272 تشكيل المعادن والصيانة الميكانيكية 11
 121 181 الحرف التقليدية 11
 118 1471 التكييف والتبريد 12
 272 222 النجارة والتنجيد والديكور 13
 ... 32 االدوية 14
 ... 42 المياه 12
 1122 3222 برامر المشروع السياحي 12

 2222 18112 وعبببببببببالمجم
 1011اعداد خريجي المؤسسة لعام 

( إلى فجوة ببين أعبداد المتبدربين وأعبداد الخبريجين لكبن ينبغبي 4تشير البيانات التي يشتمل عليها جدول رقم )
% مببن المتببدربين، لكببن هببذه النسبببة تمثببل مببن انهببى التببدريب 31فهببم ان ذلبب  ال يعنببى أن الخببريجين يشببكلون 

 حيا أن بعن المتدربين ال زال في مرحلة تلقي التدريب. 
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 :التدريب المهني مؤسسةبمعاهد التدريب لمراكز/ لات االستيعابية الطاق 1:1:7

للقببول السببنوي فببي يتضببا ان الطاقبات االسببتيعابية  2114بالتبدقيق فببي بيانبات مؤسسببة التبدريب المهنببي لعبام 
 :تجاءت على النحو اآلتي المراكز/المعاهد

 طالب وطالبة 1272 معهد 12 اقليم الجنوب 
 طالب وطالبة 2184 معهد 22 اقليم الوسط 
 طالب وطالبة 1873 معاهد 8 اقليم الشمال 

 

حيببا تتفبباوت  ،وبببالرمم ان الطاقببات االسببتيعابية افتراضببياي تعتمببد علببى مسبباحات التببدريب ونببوع التخصصببات
 عداد المتدربين الذين يلتحقون بالمعهد.إن ذل  يرتبط بأ حيا،  التدريب الى مساحات حاجات التخصصات

هل . التساؤل األول: حول المعايير المعتمدة لحساب الطاقات االستيعابية مجموعة من التساؤالت اال ان هنا 
هبل يؤخبذ فبي االعتببار التسباؤل الثباني: جميع الطلبة  الملتحقين والمنتظمين فبي الببرامر،  هذه المعاييرشمل ت

هبل هنبا  دورتبين الثالبا: التسباؤل % من وقت التبدريب فبي مواقبع العمبل،  21 يمضونان متدربي المؤسسة 
لعملهببم  الممارسببينللببدوام مسببائية وصببباحية، سببيما ان بعببن بببرامر التببدريب المسببتمر تببتم بعببد انهبباء العمببال 
االسببتخدام  معامببلاليبومي ثببم يجببري التحباقهم بالتببدريب، وهببي احيانباي فتببرات قصببيرة جبداي لكببن المؤشببر العبام ان 

 عندما يتحسن معامل االستخدام. ر بدريب عدد اكلمعاهدها يعتبر متدنياي وهنا  امكانية لت

، وذلــك علــى اعنــدهلتوقــف ا مــن واقــع الميــدان ينبغــي أمثلــة ويــرتبط بمــا ســبق مــن التســاؤالت
 :النحو اآلتي

 متدرباي  121 االستيعابية طاقته 2م 2931المساحة  / مؤابمعهد التدريب المهني 
 متدرب 73 االستيعابية طاقته 2م 2211المساحة  معهد االميرة تغريد 
 متدرب 121 االستيعابيةطاقته  2م 3111المساحة  معهد التدريب الطفيلة/ ذكور 
 متدرب 82 االستيعابية طاقته 2م 2442المساحة  معهد  التدريب  معان/ ذكور 

مقارنبة مبع المسباحات المتاحبة وذلب  يختلبف عمبا هبو عليبه الوضبع فبي  جبداي  تبدو الطاقات االستيعابية متدنيبة
، وذل  يشير إلى ارتباط األعداد بالكثافة السكانية لببعن المنباطق وأن المسباحات كبان معاهد الوسط والشمال
 .مبالغاي فيها عند االنشاء
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 1015يب لعام ر الملتحقون والمنت مون والخريجون في التد
 ونجالخري المنتظمون الملتحقون االقليم
 2884 7121 8922 الوسط
 1898 1818 3147 الشمال
 1322 1149 2139 الجنوب

 9148 9917 14112 وعمالمج
 

ر ان نسبة التسرب للمتدربين في اقليم الوسط هي االعلى وان اعداد المتدربين ضمن ببرامر التبدريب شوهذا يؤ 
 المستمر في اقليم الجنوب هي االعلى.

 1011الخريجين / لعام مستويات 

 (5جدول رقم )
 المجموع الخريجون نوع التدريب االقليم

 الشمال
 1121 مستويات العمل االساسية

 ... دبلوم 2133
 911 تدريب مستمر

 الوسط
 2872 مستويات العمل االساسية

 72 دبلوم 4114
 1124 تدريب مستمر

 الجنوب
 1229 مستويات العمل االساسية

 ... دبلوم 2313
 244 تدريب مستمر

 

التركيز على برامر التدريب في المستويات االساسية وذل  يتوافق مع احتياجبات سبوق العمبل لمثبل  أنيالحظ 
 هذه المستويات.

محبددة  لمهبنكما يالحظ االهتمام بالتدريب المستمر وهو ما يحتاجه العمال لرفع كفاءتهم او للدورات القصبيرة 
 .وهذا يسجل للمؤسسة وكفاياتها في هذا السياق، المهارة
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 التفاعل مع المجتمع المحلي ومؤسساته: 7:1:7

، بحسببب بببرامر مؤسسببة التببدريب ان برنببامر التببدريب العملببي للتخصصببات المهنيببة التببي يجببري التببدريب عليهببا
وتطبق المؤسسة البرنامر  ،يتضمن تعاوناي وثيقاي مع المؤسسات والشركات والمصانع االنتاجية والحرفية المهني

% مببن وقببت التببدريب فببي مواقببع العمببل ويببتم 21والببذي يعتمببد  Dual system  الثنببائي أو المسببمى المببزدوج
مبا يزيبد عبن ثالثبين عامباي مبن عمبل  عببرهبا ؤ بنا تبمذل  من خبالل شببكة عالقبات متميبزة مبع اصبحاب العمبل 

ربي المؤسسبة يعيشبون واقبع العمبل فبي السبوق ويبتم االسلوب نجاحاي واضحاي جعل متد هذا المؤسسة، وقد اثبت
 .ذل  بإشراف كثيف من المؤسسة

فيما يفصل بالعالقة بين المؤسسـة رصدها  التي تمسلبيات ال وعلى الرغم من ذلك يمكن اإلشارة إلى بعا 
 :ومؤسسات المجتمع المحلي، ومنها اآلتي

 بعن مواقع العمل مير مؤهلة للتدريب. -1
 العمل اليومي لموقع العمل وليا وفق المنهاج.التدريب يتم وفق  -2
 اصحاب العمل ليسوا مدربون وبالتالي يتم التدريب وفق دافعية المدرب وحرصه على التدريب. -3
 المهنة. واخالقيات بالسلوكياتيرافق ذل  اهتمام متدني  -4
 عمال متواضعة.أحجم االفادة من وقت التدريب منخفن حيا يكلف المتدربون ب -2
ت في االشراف على التدريب مثل وسبائط النقبل، مواقبع التبدريب البعيبدة، تعباون اصبحاب اهنا  تعقيد -2

 العمل ومير ذل .
يعبببود االداء المتبببدني للمتبببدربين البببى االسبببباب أعببباله واصبببحاب العمبببل مسبببؤولون عبببن تبببدني مسبببتوا  -7

 دريب في المؤسسة.تمعهد ال إضافة إلىالتدريب 
علبى الصببناعة والخبدمات انبه يقلببل مبن كلبف العمببل علبى اصببحاب  لهبذا النظببام تبأثيرهوعلبى نحبو متصببل فبإن 

 عمال التدريبية ويخفن كلفة التدريب على المؤسسة.العمل ويؤهلهم تدريجياي للقيام باأل

اكثر فاعلية لدا اختيار مواقع عمل في الشركات المتوسطة والكبرا التبي تملب  التأهيبل  هذا النظام يكونوقد 
 ارد البشرية والنظرة االستراتيجية لالستثمار في االنسان.من حيا التجهيزات والمو 
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 المحلية: التفاهماالتفاقيات ومذكرات  1:1:7

فببي املببب الحبباالت فببإن اتجاهببات المؤسسببة ايجابيببة للتعبباون مببع احتياجببات المجتمببع المحلببي، وذلبب  ضببمن 
( مبذكرة تفباهم مبع جهبات محليبة تعنبي بتنميبة 21امكانياتها الماليبة البشبرية، وقبد وقعبت المؤسسبة حتبى االن )

% 71لبم تبزد عبن  المفعلبةت (، ميبر ان نسببة االتفاقيبا2112( مبذكرة تفباهم عبام )22الشباب االردنبي منهبا )
 االمر الذي يشير الى اتفاقيات لم تنفذ.

 اال انها اتصفت بما يلي: عليهاوبعيداي عن ذكر هذه المذكرات والجهات الموقعة 

 العديد منها ركز على مهارات بسيطة كصناعة السالل والصابون. -1
 بعضها كانت لفترات قصيرة للغاية ال تؤهل للعمل. -2
 لوجود تمويل ومنا دولية وليا لحاجات سوق العمل.ات التفاهم خاصة بعن مذكر  تم تنفيذ -3
لبببم يالحبببظ اتفاقيبببات مبببع شبببركات كببببرا اردنيبببة للتوأمبببة ، الشبببراكة فبببي التبببدريب، تشبببغيل الخبببريجين،  -4

 ال . ... استخدام التسهيالت المشتركة
 

التمويببل مببن صببندوق التشببغيل وهنببا  مشبباريع تعاونببت فيهببا المؤسسببة مببن خببالل بببرامر تنميببة المحافظببات او 
عببداد مشببرفي واسببهمت المؤسسببة فببي تنفيببذ برنببامر إل 2114، 2113والتعلببيم المهنببي  والتقنببي وذلبب  عببامي 

 المهنية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وبتمويل من الصندوق. والصحةالسالمة 

 التدريب في مجال الفندقة والسياحة: 5:1:7

وجبببرا  992متببدرباي تخببرج مببنهم  1922معاهببد للتبببدريب فببي هببذا المجببال حيببا تبببم تببدريب  خمسببةتببم تأهيببل 
وكان ذل  بتمويل مبن صبندوق التشبغيل والتعلبيم  ،( منهم في فنادق ومطاعم واستراحات المملكة721تشغيل )

 المهني والتقني تضمن حوافز للمتدربين وتجهيزات للمعاهد وشراء خدمات لمدربين اكفاء.

( الببف دينببار 22ءات للتببدريب فببي قطبباع الفندقببة قيمتهببا )اان الوكالببة االمريكيببة للتنميببة الدوليببة مولببت عطببكمبا 
 ( مدرباي من مؤسسة التدريب المهني.12كما وفرت دورات تدريبية الى المانيا التحق بها )

اقبع تبدريب تبوفرت ان المشروع احدا تغييراي على مستوا الخبريجين فبي هبذا القطباع واتباح الفرصبة لتجهيبز مو 
 فيها متطلبات تنفيذ برامر ناجحة.
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 مراكز التميز في المؤسسة:

تم انشاء مجموعة من مراكز التميز بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات اخرا وهذه المراكز في المجاالت 
 االتية:

  فير الكبوادر معهد/ مركز التميز للتدريب على الصناعات الدوائية فبي محافظبة البلقباء وتبم تجهيبزه وتبو
 .األدويةمتدرباي ومتدربة في برنامر فني لتشغيل وحدات انتاج  32البشرية له حيا تم تدريب 

 ته،معهببد التميببز للتببدريب علببى الطاقببة المتجببددة فببي محافظببة معببان حيببا تببم تجهيببز المبنببى وصببيان 
 متدرباي. 34وتوفير الكوادر والبرامر والتحق بالبرنامر 

 ى مياه الصرف الصحي وتشغيل محطات تنقية مياه الشرب.معهد التميز للتدريب عل 

ان مراكببز التميببز فببي العببالم تتصببف بخصببائص تميزهببا عببن ميرهببا مببن حيببا االبنيببة واالنشبباءات والتجهيببزات 
والمنبباهر والمببواد التعليميببة والعالقببة مببع الصببناعة وتشببغيل الخببريجين وذلبب  يضببع معاهببد التميببز االردنيببة فببي 

 ر التميز الدولية.مستوا اقل من معايي

انها تناولت تخصصات ليست مطروقة في قطاع التعلـيم المهنـي والتقنـي ويسجل لهذم المراكز 
 من المالح ات عليها:أما  والتدريب

 انها بمساحات محدودة وبطاقة استيعابية منخفضة. -1
 جزء من معاهد تمتلكها المؤسسة وعلى صورة اقسام او مشامل. تشكل انها -2
التعلبببيم المهنبببي والتقنبببي ولبببيا بتمويبببل مبببن القطببباع و انبببه تبببم انشببباؤها بتمويبببل مبببن صبببندوق التشبببغيل  -3

 الخاص.
 تن يم العمل المهني:

العمال الى مجموعة مبن  تصنيفتم ي هبموجب 1999لسنة  27اقرت الحكومة قانون تنظيم العمل المهني رقم 
تبببم تكليبببف مؤسسبببة  وقبببداالختصببباص حيبببا قنبببي، ( هبببي محبببدد المهبببارة ، المببباهر، المهنبببي، الت2المسبببتويات )

التببدريب عقببد اختبببارات واصببدار شببهادات لمسببتوا العبباملين ومواقببع العمببل وتمببارا المؤسسببة هببذه المهمببة منببذ 
 تم االتي: 2114فترة طويلة، وكمثال على جهد المؤسسة فإنه في عام 

 ( اجازة مزاولة مهنة بالمستويات االساسية.3827اصدار ) 
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 ( 242اصدار)  .اجازة مزاولة مهنة للعمال الوافدين 
 ( اجازة مزاولة المهنة933) تجديد.  
 ( موقع عمل3311تنفيذ زيارات تفتيشية وتوعية لبب ) 

 

حيا تجبري المؤسسبة اختببارات ممارسبة المهنبة وتحقيبق  ويمثل تنظيم العمل المهني بعداي آخر لمهام المؤسسة
وحاليبباي فببإن مركببز االعتمبباد وضببمان الجببودة بببوزارة  ،المسببتوا وتصببنيف مواقببع العمببل وفقبباي للتعليمببات الناظمببة

( لسنة 27العمل يشرف على ذل . وهنا  اآلن دراسة إلحداا تعديالت على قانون تنظيم العمل المهني رقم )
(1999). 

 لمشاريع الدولية:ا 6:1:7

لبى إ هبدفتبالمؤسسبة مبن خبالل مشباريع متعبددة  المهنبي توجهت العديد مبن المؤسسبات الدوليبة لبدعم التبدريب
وكانببببت دائمبببباي تتلقببببى معظببببم  ،هببببااتتحسببببين القببببدرات االداريببببة والفنيببببة لمؤسسببببة التببببدريب المهنببببي وتعزيببببز تجهيز 

 :اآلتيهذه المؤسسات من والتدريب المساعدات التي استهدفت قطاع التعليم المهني والتقني 

 منظمة العمل الدولية 
 هيئة التدريب االوروبية 
 الوكالة االمريكية للتنمية الدولية 
 الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 
 الوكالة الكورية للتعاون الدولي 
 الوكالة الكندية للتعاون الدولي 
 الوكالة االلمانية للتعاون الدولي 

وتمثل دعم هبذه المؤسسبات علبى صبورة خببرات، ودورات للمبدربين، تجهيبزات، ابينبة، تببادل خببرات مبن خبالل 
 زيارات ميدانية، دراسات، وسياسات.

لكنهببا لببم تببوطن  المتقدمببةمتطلبببات التببدريب فببي البلببدان بان بببرامر الببدعم هببذه تميببزت بتعريببف المببوارد البشببرية 
 هد المؤسسة.تكنولوجيا التدريب المتميز في معا

استنزاف الكثير منهم من خالل العمل في الخبارج  إال أنه تموقد تم بناء خبرات اردنية في تخصصات مختلفة 
 او برامر التقاعد او النقل الى مراكز ادارية وليست فنية، ولم يتم بناء الجيل الثاني من الخبراء.
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(، وصببلت نسبببتهم إلببى اقببل مببن جببامعي)  دربون بمببؤهالت متدنيببةمببويعمببل فببي المؤسسببة فببي مجببال التببدريب 
71.% 

 :اعداد المناهج وبرامج التدريب في المؤسسة 1:1:7 

  معهببدالطالببب بببين مشببامل  يمضببيهاالبرنببامر فببي سببنتين  إتمببامبببدأت المؤسسببة برامجهببا علببى أسبباا 
%( ثبم سبنة كاملبة اخبرا سبميت سبنة  الخببرة فبي 21%: 21) متسباوية التدريب ومواقع العمبل بنسببة

بب مهببام  لببهدد مببن خالموقببع العمببل فقببط. وكانببت الخطببط والبببرامر تبنببى علببى اسبباا التحليببل المهنببي تحل
لكل مهمة، والمهبارات التبي تشبكل الواجبب. وكانبت   (Tasks)العمل او المهنة الرئيسية ثم الواجبات 
ها الخطببط تما ان جانببباي مببن المعببارف االكاديميببة والعلببوم تضببمنهببذه المرحلببة ذات مخرجببات قويببة سببي

 الدراسية.

  م الغبباء سببنة الخبببرة واعيببد تصببميم تببومببع التطببورات التببي اصبببحت تسببتهدف النببواتر الكميببة للخببريجين
( بحيبببا 4-1الببببرامر علبببى اسببباا عبببدد السببباعات لكبببل تخصبببص وتوزيعهبببا علبببى فصبببول تدريبيبببة )

، كمبببا تناقصببت عببدد الحصببص النظريببة العلميببة واللغبببات. اصبببحت تختلببف مببن تخصببص الببى آخببر
وبدأت شكوا اصحاب العمل من مستوا اداء الطلبة بعد تخرجهم، وخالل هذه الفتبرة ببدأ التراجبع فبي 

 اعداد الطلبة الملتحقين بالبرامر.

  وعلى مدا عمل المؤسسة كان تدخل القطاع الخباص محبدوداي فبي بنباء المنباهر لعبدم خبرتبه فبي هبذا
 مجال وتردده بالمشاركة في تحمل مسؤولية هذا الدور.ال

  وقببد تضببمن مشبببروع اعببادة هيكلببة مؤسسبببة التببدريب المهنببي البببذي مولببه البنبب  البببدولي ونفذتببه جامعبببة
 وذج مالي.مماليزية نماذج متعددة للعمل منها الحوكمة ونموذج التدريب واالعمال ون

 للتدريب.وتم التوصية ان تبنى المناهر على اساا الكفايات 

Modular Competency Based Education and Training 

يلحبظ واصبا هذا النموذج مقترحاي للتنفيذ في عبدد مبن المعاهبد مبع تبدريب المبدربين والخببراء علبى اسبتخدامه. 
النموذج منطقبي وفاعبل اذا اجبري تطبيقبه مبع تبوفير متطلببات التنفيبذ لكبن قيباا فعاليتبه وكفاءتبه وارتباطبه أن 
 جات سوق العمل يحتاج الى مزيد من فترة التجريب له.بحا
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 التحديات والمشكالت التي تواجه مؤسسة التدريب المهني: 2:1:7

يجب االعتراف بان المؤسسة ببرامجها التدريبية ومواقبع معاهبدها وكلبف التبدريب  التبي يتحملهبا المجتمبع لقباء 
في تل  البرامر، قد وصلت الى كل محافظة  ولواء وبلدة، كما كانت قريبة من المدن والتجمعات  ابنائهالحاق 

( سبنة، واتاحبت فرصبة التعلبيم المسبتمر حتبى لمتقبدمي 12الصناعية والتحق ببرامجها كل من زاد عمره على )
تجابت لتغيببرات ( صبباحب عمببل واسبب2111السببن، ونفببذت بببرامر فببي مواقببع العمببل بالتعبباون مببع مببا يزيببد عببن )

عديببدة فببي سببوق العمببل وطرحببت بببرامر لمسببتويات محببدد المهببارة، المبباهر، المهنببي، التقنببي وفببي احيببان اخببرا 
 ل، وذل  كله يسجل ايجابياي ألداء المؤسسة.التحق ببرامجها خريجو الجامعات بحثاي عن فرص عم

سبيما ان عبالم الصبناعة  االخبرا مير انها واجهت صعوبات وتحديات شأنها شبأن مؤسسبات التعلبيم والتبدريب
والعمل في تغير مستمر وتكتالت اقتصادية عالمية، ومؤسسات انتاجية وخدمية تسعى لتحقيق تنافسية اقليمية 

التحببديات ودوليبة، كمببا ان المبوارد الماليببة المتاحبة كانببت دائمباي اقببل مببن المطلوببة، كببل هبذا خلببق مجموعبة مببن 
 :في اآلتيوالمشكالت يمكن ايجازها 

 :تحديات في مجال ارتباطية البرامج بحاجات السوق 
يبببة وماليببببة ر ( مهنببببة وقطاعبببات تجا111( قطاعبببات صببببناعية يتفبببرع عنهبببا مببببا ال يقبببل عبببن )11) يوجبببد لبببدينا

احة والفندقة، والمهن االدارية، والخدمات والزراعة وهنا  يومصرفية ومهن فرعية تزيد عن ذل  واخرا في الس
 العمل العرب. وزراءالتصنيف المعياري العربي للمهن الذي تم اقراره من قبل  مئات المهن التي وردت ضمن

وامبام ذلبب  اسببتطاعت المؤسسببة االسببتجابة لبببعن متطلبببات سببوق العمببل ولببيا جميعهببا ومببن الناحيببة النوعيببة 
ة ظلببت للمتابعبة والتقيبيم، لكبن مضبمون الببرامر التدريبيب اطببارتأسسبت ادارة لضبمان الجبودة فبي تنفيبذ الببرامر و 

الببببرامر وببببين تلببب   مضبببامينبصبببورة مسبببتمرة تحببباول اللحببباق بمبببا يحتاجبببه سبببوق العمبببل، واتسبببعت الفجبببوة ببببين 
 ة القطاع الخاص في بناء البرامر وتحديد االحتياجات.كالحاجات لتدني مشار 

تبي على ضرورة مراجعة ببرامر المؤسسبة وتخصصباتها واعبادة بنائهبا علبى اسباا الكفايبات ال اثنانوال يختلف 
 الكفايات اآلتية:يجب ان تبنى هذه البرامر على حيا يحتاجها السوق، 

 الكفيات المهنية المتخصصة بالمهنة. -1
 يلية.غالكفايات الوظيفية التش -2
 الكفايات الشخصية الوجدانية. -3
 الكفيات العلمية. -4
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 الكفايات االدارية المالية. -2
 ي.فكفايات االقتصاد المعر  -2

 

 وهبي برنامر يجب ان  تغطبي هبذه المحباور والكفايبات ولكبل مسبتوا تبدريبي لكلوالخطة الدراسية منهاج الان 
 تختلف في مضمونها عن اآلخر.

 :تحديات خاصة بالكفاءةEfficiency   
والى اي مبدا كانبت النتاجبات كبيبرة نسببة  تهحسابياي النتاجات نسبة لمدخالت التدريب ومنظوم يقصد بالكفاءة

 وتسمى احياناي الكفاءة الداخلية. تالى حجم مكونات المدخال

ون والمتببدربون واالجهببزة االداريببة بالماليببة والبشببرية والفنيببة والتشببريعات والماديببة كلهببا مببدخالت، والمببدر فببالموارد 
ايضبباي مببدخالت، وكببل هببذا يببتم توظيفببه فببي اسبباليب التببدريب واسبباليب االشببراف واسبباليب االدارة والعالقببة مببع 

 ، وعليه فقد نستخلص اآلتي:لخاص ومير ذل  من العواملاصحاب العمل  والقطاع ا

 منها تشغيلية.91ان الموارد المالية اقل من المطلوب في الموازنة، وان بذا سلمنا إ % 
 البشبرية فبي معظمهبا مبن مسبتوا كليبات المجتمبع والثانويبة حيبا تقبل نسببة الجبامعيين والموارد 

 %.21عن 
  حديثببة، والتببدريب فببي مواقببع العمببل ال يببتم فببي امبباكن ونسبببة ال بببأا بهببا مببن التجهيببزات ليسببت

 ومؤسسات مؤهلة.
  اصحاب العمل محدودة في بناء المناهر وتفاصيلها.مشاركة و 

 

ــب المراجعــة فببإن النتيجببة التببي يمكببن التوصببل اليهببا ان التحببديات الخاصببة بالكفبباءة  وصــلت حــداج حرجــاج يتطل
 والتطوير.

  :تحديات خاصة بالفعاليةEffectiveness 
ببببرامر علبببى سبببوق العمبببل وعبببالم  العمبببل فبببي األردن الوهببي مقارنبببة نتبببائر العمليبببات بأهبببداف المؤسسبببة وتبببأثير 

 :وعليه وفي ضوء واقع المؤسسة يمكن اإلشارة إلى اآلتيية. دمومؤسساته االنتاجية والخ

 ( 21وصببلت طاقتهببا االسببتيعابية فببي جميببع مراحببل تببدريبها الببى) ربببة يتخببرج متببدرب ومتد الببف
 %.41منهم سنوياي 
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  متببببدرب ومتدربببببة خببببالل السببببنوات االربعببببين  الببببف (411جيهببببا حتببببى اآلن عببببن )يزاد عببببدد خر
 واتخذ مساراي مختلفاي. هالماضية، صحيا ان بعضهم ال يعمل بتخصص

  اسهمت في دعم قانون تنظيم العمبل المهنبي واصبدار شبهادات مزاولبة المهنبة ومسبتويات مواقبع
 العمل.

 ي جميع مشاريع التشغيل والتدريب للعمالة االردنية.شاركت ف 
  حصببلت مببراراي علببى جببائزة التميببز العلمببي فببي المنافسببة بببين مؤسسببات التعلببيم المهنببي والتقنببي

 والتدريب.
  اسهمت في تعميق الوعي بالحاجة الى التدريب من خالل الشراكة مع اصحاب العمبل والقطباع

 الخاص.
  انهبببوا مرحلبببة التعلبببيم االساسبببي ولبببم يكبببن امبببامهم مسبببارات التعلبببيم كانبببت حاضبببنة للطلببببة البببذين

 االكاديمي، وصنعت منهم مهنيون.
 

كل ذل  يؤشر على فعاليبة مشبجعة لخبدمات المؤسسبة وبرامجهبا وتبأثيرات ايجابيبة علبى سبوق العمبل. ان ذلب  
 ال يعني الفعالية المتميزة ولكنها فعالية مقبولة.

  المؤسسة، تتلخص هذم التحديات في اآلتي: المجتمعية الدونية لبرامجتحديات خاصة بالن رة 
 ذوي التحصيل المتدني االكاديمي. المؤسسة برامريتقدم ل –
 بشهادة تؤهل للتعليم العالي النظامي بل بشهادة مستوا. برامر المؤسسةال تنتهي  –
، وال يظهبر قصبص النجباح في ابراز نبواتر التعلبيم المهنبي والتقنبي الوطني االعالم تقصير من جانب –

 التي توصل اليها بعن خريجيها في عالم االعمال.
لجوانبب ا فبي تركبز علبى الجوانبب العمليبة المهنيبة ويتراجبع اهتمامهبا لببرامر المؤسسبة الدراسية الخطط –

 المسلكية وبناء الشخصية والثقافة العامة.
ويكونبببون اكثبببر اسبببتهدافاي  يبر فبببي مواقبببع عمبببل ومحبببالت ميبببر مؤهلبببة للتبببد و المؤسسبببةينخبببرط متبببدرب –

 لسلوكيات سلبية.
 حداا تغييرات في نظرة المجتمع الى برامجها التدريبية.إلبحاجة إلى جهود كبيرة المؤسسة  وعليه فإن

 

 :تحديات تتعلق بالتنسيق الوطني لقطاع التعليم المهني والتقني التدريب 
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التببدريب  أن مببزوديالمجبالا، اال  مرجعيببات القطباع ، وان كببان التنسببيق حاصبالي علببى مسببتواتتعبدد  –
مبزود كل منها يؤدي عمله وفقاي لسياسة المجلا التي يتببع اليهبا كبل  ومراكزها والتعليم المهني والتقني

 .للتدريب
ومتشببابهة نسبببياي فببي فببي الموقببع  متقاربببةفببي كثيببر مببن المحافظببات  ومراكزهببامعاهببد المؤسسببة تعبباني  –

المنبببباهر العمليببببة اال انهببببا مختلفببببة الشببببهادات والمسببببتويات برامجهببببا ي فببببي فتببببرات التببببدريب ومضببببمون 
 والمخرجات.

كببببن ان تنفببببذ البرنببببامجين معبببباي الثببببانوي المهنببببي والتلمببببذة المهنيببببة فببببي آن واحببببد مومعاهببببد المؤسسببببة ي –
إذا تبم إقبرار الجهبة والمظلبة المرجعيبة الواحبدة للقطباع ممبا يحسبن  وباستخدام نفا التسهيالت التربوية

 .ام للمعاهدمعامل االستخد
 

 المؤسسة: كفاءة وفعاليةتوصيات لتحسين  2:1:7

دارة علببى اعببادة النظببر فببي الهيكببل االداري للمؤسسببة يقلببل مببن عببدد المسببتويات العموديببة الرأسببية لبب  -1
، وتعزيبببز دور ومهبببام ومسبببؤوليات مبببديريات التبببدريب المهنبببي فبببي االقببباليم كبببي اإلدارة العامبببةمسبببتوا 

 الحتياجات سوق العمل والمتدربين.تستجيب بصورة فورية 

مببديري المعاهببد/ منسببقي  مثببلتعزيببز القببدرات االداريببة والفنيببة للمببوارد البشببرية وعلببى كافببة المسببتويات  -2
دارة فضببل  الممارسببات إلأب يكببون أداءهببمالتببدريب/ ضببباط التببدريب/ المببدربون، واالدارة الداعمببة حتببى 

 وتنفيذ برامر التدريب.

يب في ضوء ر والتد والفني والتقني الشامل ة تنفيذ برامر متعددة للتعليم الثانويالمؤسسة مسؤولي اعطاء -3
بل وانهباء ازدواجيبة التبدريب والتعلبيم الثبانوي المهنبي  ،اطار التدريب واطار المؤهالت الوطنية المهنية

 من خالل ادماج البرنامجين في معاهد المؤسسة ومدارا الوزارة تحت ادارة واشراف موحدة.

د فتبببرة التبببدريب لببببرامر المؤسسبببة والتلمبببذة المهنيبببة/ التعلبببيم التطبيقبببي/ سبببنة اخبببرا للبببرامبين مبببن ديبببمت -4
يصببا مسبار التبدريب  بحيباالمتدربين تؤهلهم للتقدم المتحان شهادة الدراسة الثانويبة العامبة المهنيبة، 

 .مفتوحاي والتعليم امامهم 

مببع الكفايببات المهنيببة التببي يطلبهببا اصببحاب العمببل مببن  بمببا يتببوائماعببادة النظببر فببي الخطببط الدراسببية  -2
الخببريجين، واسببتحداا تخصصببات اخببرا وان تصبببا هببذه العمليببة تببتم بصببورة دوريببة مببرة كببل ثببالا 
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ثرائبببهسبببنوات، وان يبببتم اعبببداد مبببواد تعليميبببة  للببببرامر، وان تبببتم مراجعبببة عمليبببات االشبببراف والمتابعبببة  وا 
 ونياي.للمتدربين في مواقع العمل وضبطها الكتر 

اعببادة النظببر فببي معاهببد ومراكببز التميببز لتصبببا مراكببز للتميببز فببي كببل تخصصبباتها ولببيا فقببط فببي  -2
 تخصص واحد، وان تتحول الى ما يشبه معاهد التدريب القطاعية بالتعاون مع القطاع الخاص.

واضبببحة  يجبببب اختيبببارهم وفببق معببباييرلببذا المببدربون هبببم محببور وحجبببر الزاويبببة فببي العمليبببة التدريبيبببة،  -7
عبباا المببدربين، واعببادة تأهيببل المببدربين الحبباليين، تبببدء برنببامر البوعلببى نحببو متصببل يقتببرح  ،وعاليببة

يطلببب مبن كببل مبدرب االلتحبباق فبي موقبع عمببل معتمبد مببن المؤسسبة للتببدريب فيبه فصببالي  مواقبرار نظبا
 الراتب. ةواحداي كل ثالا سنوات مدفوع

المهنيبة/ معاهبد التبدريب تتشبابه اعمالهبا  راكبزالمالببدء بتجرببة تأسبيا المجمعبات الصبناعية فبي حبرم  -8
عمبال االنتاجيبة والخدميبة وتبوفير مع التخصصات بالمعهد التدريبي، يديرها القطاع الخاص للقيام باأل

 فرص التدريب الميداني منها لمتدربي المؤسسة.

الحرفيبببة فبببي المؤسسبببات االنتاجيبببة و  الممارسبببينيب المسبببتمر لخدمبببة العمبببال ر التوسبببع فبببي ببببرامر التبببد -9
 العمال. ويحفزوتمكينهم من الترقية من مستوا الى آخر يعزز انتاجية المؤسسات 

كافببببة االعمببببار والمسببببتويات بحيببببا يشببببمل ان يصببببا شببببعار المؤسسببببة )التببببدريب المهنببببي للجميببببع(،   -11
 والمواقع ومشاريع التشغيل.

تشغيل والتدريب حيا يؤدي ايقاف وتيرة التداخل بين مهام مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية لل -11
ذلبب  إلببى تعقيببدات إداريببة وفنيببة إضببافة لتببباين الهببدف لكببل منهمببا وتجنببباي لتجميببد أنشببطة المؤسسببة فببي 

 العديد من معاهدها. 
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 7:7 التعليم الجامعي المتوسط )كليات المجتمع( )التقني(/ جامعة البلقاء التطبيقية

يقبببل الطلبببة الببذين أنهببوا مرحلببة التعلببيم الثببانوي الشببامل األكبباديمي او  ويقصببد بببه ذلبب  المسببار التعليمببي الببذي
 كمببا يقبببل مببن أنهبى التعلببيم الثببانوي التطبيقببي ، المهنبي مببن النبباجحين فبي الثانويببة العامببة او ميببر المسبتكملين

 امر.سنوات( طبقاي لنوع التخصص والبرن 3-1ومدة هذا البرنامر تتراوح ) بعد اجتيازه الثانوية العامة

 وهو على ثالثة أنماط:

 .الدبلوم التدريبي ومدته سنة واحدة -1
الببدبلوم الفنببي ومدتببه سببنتان وال يتقببدم طلبتببه المتحببان الببدبلوم الشببامل وال يشببترط النجبباح فببي الثانويببة  -2

 .العامة لاللتحاق به
النبباجحون فببي الثانويببة العامببة وينتهببي الطلبببة الببدبلوم الشببامل التقنببي: ومدتببه سببنتان ايضبباي ويلتحببق بببه  -3

كليات المجتمع بإشبراف جامعبة البلقباء التطبيقيبة، وقنواتبه مفتوحبة عموديباي لباالمتحان الوطني الشامل 
 لاللتحاق بالتعليم الجامعي وفق معايير التجسير للجامعات.

 

ولكنهببا  اة ال مجبال للتفصببيل فيهببقببد تراجبع اإلقبببال علببى هببذا التعلبيم ألسببباب كثيببر ممبا تجببدر اإلشببارة إليبه أنببه و 
علببى  التعلببيم الجبامعي المتوسببط القبببول فبي الجامعببات الخاصببة، ومحدوديبة انفتبباح ألنظمببةود عببصبورة عامببة ت

وهنببا  سبببب  ،النظببرة المجتمعيببة لببه، وسياسببات التوظيببف والتشببغيل لمخرجاتببهباإلضببافة إلببى التعلببيم الجببامعي 
مخرجاتببه المحببدودة لحاجببات سببوق العمببل. ويبببين الجببدول تراجببع  ومواءمببة هلتببدني جببودة برامجبب يعببودرئيسببي 

 أعداد الملتحقين للسنوات الخما الماضية.

 (2جدول رقم )

 الجموع الكلي البرامج التطبيقية االخرى البرنامج التطبيقي الهندسيالبرنامج  العام الدراسي
2112/2117 2892 4432 2842 18129 
2112/2112 2788 4124 8221 19493 
2114/2112 8929 2712 8723 23398 
2113/2114 9223 2112 1419 29278 
2112/2113 11121 2222 14432 31227 

 الملتحقون في كليات المجتمع خالل السنوات الخما الماضية
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 %(21( سنوات الى )2ي أن  عدد الملتحقين انخفن في )أ

الطبيببببة والبببببرامر البببببرامر الهندسبببية، مثبببل: ( تخصببببص 179( برنامجبببباي يتفبببرع منهببببا )22ويبببوفر هببببذا التعلبببيم )
وبببرامر الصببيدلة، وبببرامر عمببال، إدارة األوبببرامر المعلوماتيببة، وبببرامر الفندقيببة والسببياحة، والبببرامر المسبباعدة، 

 ميرها.و لفنون التطبيقية، ا
 

االمر الذي يشير إلبى هبدر فبي  عن طاقتها االستيعابية الحقيقية% 41ع داد الطلبة في كليات المجتمعقل اتو 
 ستثمار في هذا القطاع على مستوا الكليات الحكومية والخاصة.اال

تجميبببد ز علبببى الجوانبببب التقنيببة فبببي برامجهبببا و يببوقببد ببببدأت وزارة التعلبببيم العببالي وجامعبببة البلقببباء التطبيقيبببة الترك
ي التبببي صبببنفت معبببايير ديبببوان الخدمبببة المدنيبببة علبببى أنهبببا يبببة واإلنسبببانية(القببببول فبببي الحقبببول األخبببرا )التربو 

 .تخصصات راكدة

كمببا أن جامعببة البلقبباء التطبيقيببة اتخببذت قببراراي بزيببادة رسببوم السبباعات المعتمببدة فببي كليببات المجتمببع التابعببة لهببا 
 لتصبا:

 دينار/ سنة دبلوم تقني للبرامر الهندسية او الطبية. (2211)
 .دينار/سنوياي دبلوم فني/ البرامر التقنية (1811)
 .دينار/ سنوياي دبلوم فني برامر تطبيقية (1311)
 

علببى هببذا التعلببيم حيببا درجببت العببادة أن  ل نفبباقسببر الفجببوة فببي عجببز الموازنببة لجالزيببادة تببم فرضببها  هان هببذ
( 1811نوي للطالببب )الببذي يشببير حجببم االنفبباق السبب الوقببت( دينببار فببي 411تكببون الرسببوم السببنوية بمعببدل )

، ودون ( مليون دينار تنفقهبا الجامعبة علبى هبذا التعلبيم17دينار، االمر الذي كان يسبب خسارة سنوية قدرها )
 .أن تتلقى أي دعم من الحكومة لهذا التعليم

ل وقببد دعمببت وزارة التعلببيم العببالي والبحببا العلمببي برنببامر الببدبلوم الفنببي فببي جامعببة البلقبباء التطبيقيببة مببن خببال
( طالبباي ولبم 321% من رسوم البرنامر عن كل طالب التحق به مع ان عددهم لم يتجباوز )21تحمل تكاليف 

يوجه الدعم للجامعة مباشرة، كما أن صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني قدم دعماي لكلية القدا 
غيل الخبريجين بالتنسبيق ببين الكليبة ومواقبع للطلبة الملتحقين بالبرنبامر )البدبلوم الفنبي( علبى أسباا ضبمان تشب

 العمل.
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لكن برنبامر البدبلوم الفنبي لبم يحقبق النجباح المبأمول سبيما أن تعليمبات وزارة التربيبة والتعلبيم الجديبدة والخاصبة 
( كمبا سبما لغيبر المسبتكملين 1411بامتحان شهادة الثانوية العامة أصبا يستند على مجموع العالمات مبن )

 ان بصورة شبه مفتوحة.إعادة االمتح

توزيع الطلبة الملتحقين في كليات المجتمع األردنية حسب الجنس والتخصص العلمي والفصل الدراسي 
 1011/1015للعام الدراسي 

 (1جدول رقم )

 التخصص
 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 انثى ذكر انثى ذكر
 1711 621 1111 661 اإلنسانيات والفنون واألدب

 1050 106 1011 122 التربية
 160 161 112 11 الخدمات

 1 61 2 61 الزراعة والطب البيطري
 7125 622 7112 621 جتماعيةالصحة والخدمات اال

 1211 1020 1115 1001 جتماعية واألعمال التجاريةالعلوم اال
 117 5157 626 1212 الهندسة والصناعات اإلنتاجية

 111 115 100 706 العلوم
 10126 2161 2225 2200 وعـــــــالمجم

 

 % من مجموع الطلبة الملتحقين لهذا العام.31حيا يالحظ أن البرامر التقنية تشكل 

 تقنيبةفبي معظمهبا  التابعبة للقبوات المسبلحة األردنيبة/ وزارة البدفاع وهنا يجدر الذكر أن طلبة الكليات العسكرية
 ة إدارية.ي% تطبيق%21(، 79)

 عتقنيببة كمببا أن اإلقبببال علببى كليهمببا مشببجتعتبببر كمببا أن كليببات وزارة الصببحة ووزارة السببياحة واألثببار جميعهببا 
 2للغاية حيا يعامل الطلبة كمبعوثين إضافة إلى أن تشغيلهم يتم بصورة كاملة.

 

                                                           
2
 . 3102مؤشرات التنمية البشرية/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية تقرير  
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 التحديات والمشكالت التي تواجه التعليم التقني: 1:7:7

التي تواجه التعلبيم المهنبي تواجه التعليم التقني مجموعة من التحديات والمشكالت تشبه إلى حد  ما المشكالت 
يحتبباج إلببى مببوارد ماليببة لتببوفير التجهيببزات والمختبببرات  يالتعليمبب المسببار والتببدريب إلببى حببد كبيببر ذلبب  أن هببذا

إضبافة لمنباهر حديثبة تلببي حاجبات السبوق  كات مع القطباع الخباص،اوالموارد البشرية من مدربين وأدوات شر 
 :والمشكالت في اآلتي ويمكن إيجاز هذه التحدياتالمتغيرة 

هذا التعليم كونه ال يعتببر جامعيباي والتجسبير مبع التعلبيم الجبامعي يبتم مبن السلبية نحو  جتماعيةالنظرة اال -1
لتحاق به، وقبد ل على االخالل شروط ومعايير ال تتوفر في جميع خريجيه ويؤدي ذل  إلى ضعف اإلقبا

% عمبا كبان عليبه قببل عشبرين 21تراجع هذا اإلقبال خالل السنوات البثالا الماضبية ليصببا فبي حبدود 
 عاماي.

سبوق العمبل ببالرمم مبن اإلجبراءات التبي  يطلبهباببالجودة التبي  التعليم التقنبي ال تتسبم تنفيذ برامر الجودة: -2
ي وجامعبة البلقباء التطبيقيبة، فبالجودة لهبا متطلباتهبا المرتبطبة لتعليم العبالا مؤسسات تقوم بها هيئة اعتماد

بالمدخالت والعمليات إضافة إلى شراكة مؤسسبية مبع القطباع الخباص حتبى تكبون ببرامر التبدريب تعكبا 
 الحاجات الحقيقية ألصحاب العمل.

التطبيقيبة علبى التعلبيم فقهبا جامعبة البلقباء ن( مليبون دينبار ت17) إلىالتمويل: هنا  عجز أو إنفاق يصل  -3
 أدا حيا أن الرسوم التي يدفعها الطلبة ال تغطي كلفة البرامر فقبد  إيرادات التعليم الجامعي، نالتقني م

سببينتر عنببه  وهببذاتخبباذ قببرار رفببع رسببوم السبباعات المعتمببدة للبببرامر التقنيببة لمببا يزيببد عببن الضببعف ال ذلبب 
 لتحاق.مدعوة لدراسة اثر ذل  على االفإن الجامعة  وعليه انخفان أعداد الملتحقين به،

% 14إلى  ميلي 2112من خريجي الكليات لعام  المتعطليننسبة تشير البيانات أن التشغيل للخريجين:  -4
ختصبباص نسببة البطالببة العامبة، وتبببدو هبذه النسبببة ميبر منطقيببة إذا سبلمنا بببأن حاجبة اال مببن وهبي أعلبى

، االمر الذي يشير إلى الخدميةفي المؤسسة اإلنتاجية او )الجامعي( إلى خمسة فنيين تقنيين للعمل معه 
 تبديل في األدوار بمعنى أن االختصاصين يعملون احياناي كتقنيين.

العمالبببة فبببي األردن والحاجبببة لقيبببام وزارة العمبببل والبببوزارات والمؤسسبببات  تشبببوهات فبببي هيكبببلواالمبببر يعبببود إلبببى 
 األخرا إلجراءات ضبط هرم القوا العاملة األردنية.

 Infra structureالتحتية:  يةالبن -2
جامعبة البلقباء التطبيقيبة بعبد أن توسبعت  فبي لقد اصببا صبعباي زيبادة عبدد الملتحقبين ببالتعليم التقنبي خصوصبا  

باسببتحداا بببرامر جامعيببة فببي كليببات المجتمببع وذلبب  فببي العديببد مببن الكليببات: الهندسببة التكنولوجيببة/ عمببان، 
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وعجلون، كلية عمان )جبل الحسين( وتم ذل  على حساب كليات المجتمع، الحصن، األميرة عالية، كلية إربد 
ذا مببا تببم العببودة السببتراتيجيات التعلبببيم العببالي التببي كانببت تطمببا للوصبببول بببالتعليم الجببامعي المتوسببط البببى  وا 

% من التعليم العالي، فإن ذل  أصبا مير واقعي، سيما أن العديد من كليات المجتمع الخاصة قد أملقت 41
عد ان تدنت اعداد الملتحقين بها كنتيجة للجامعات الخاصة وأعداد الطلبة الذين كانت معبدالتهم تقبودهم البى ب

 كليات المجتمع.

علبببى المشبببامل والمختببببرات والهيئبببات اإلداريبببة  ينسبببحبإن هبببذا التحبببدي ال يبببرتبط بالمسببباحات واالبنيبببة ولكنبببه 
 التدريسية.

مع حيا توقبف دعمهبا منبذ فتبرة زمنيبة طويلبة، تالموازنة لكليات المجوال يبدو في األفق دعم مالي مناسب من 
 – 2112( مليبون يبورو للسبنوات )22إضافة إلى أن المنحة األوروبية لةردن لقطاع التعليم المهني والتقنبي )

 ( مليون يورو ستكون دعماي للموازنة.43( إال أن )2119

المجتمببع الخاصببة علببى صببورة ضببرائب واعتمبباد وامتحانببات  وبببالنظر إلببى األعببباء الماليببة التببي تتحملهببا كليببات
مبع الخاصبة أصببحت تنبوء باألعبباء تعتمباد فبإن كليبات المجوشهادات وتسجيل ويتم دفعها للجامعبة ولهيئبة اال

 المالية، وال يتم دعمها مالياي ولم يصلها نصيب من صندوق التشغيل والتعلم المهني والتقني والتدريب.

سبي للشبراكة ببين كليبات المجتمبع ومؤسسبات اإلنتباج والخبدمات األمبر البذي يبنعكا مياب اإلطبار المؤس -2
 مببن األدوات واالليببات ولعببل هنببا الكليببات وتصبببا أقببل اسببتجابة لحاجببات سببوق العمببل،  أداءسببلباي علببى 

يمكببببن اسببببتثمارها لتحقيببببق شببببراكة حقيقيببببة مثببببل لجببببان استشببببارية ، توأمببببة مببببع الشببببركات، اسببببتخدام  التببببي
التسهيالت من الطرفين، التشغيل، إعداد المناهر و الخطط الدراسية، اعتمباد انمباط أخبرا للتعلبيم التقنبي 

 ، التدريب التعاوني.لمتعاقديكالتلمذة المهنية، التدريب 
 (Life long Training)ام بالتدريب المستمر ومدا الحياة هتموينتر عن  ذل  عدم اال

 (Governance)الحاكمية:  -7
وزارة لببتبعببت أل وزارة التربيببة والتعلببيم علببى صببورة معاهببد معلمببين ثببم  تحببت مظلببةتأسسببت كليببات المجتمببع اصببالي 

مببا  ذتطبيقيببة منبببعببد ذلبب  ثببم أصبببحت تقببع تحببت إدارة واشببراف جامعببة البلقبباء ال والبحببا العلمببي التعلببيم العببالي
 ( عاماي.21يقرب )

تعببدد  وفببي ضببوء ،وأصبببحت الجامعببة تببدير بببرامر جامعيببة كاملببة وأخببرا لكليببات المجتمببع )جامعيببة متوسببطة(
تبعيتهببا اإلداريببة إمببا للقطبباع الخبباص، أو الجامعببة  أنمواقببع هببذه الكليببات فببي محافظببات وألويببة المملكببة، كمببا 
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إدارة خاصببة بكليببات  مببؤخراي انشبباءقببد رافببق ذلبب  فصببحة ووزارة السببياحة. نفسببها، أو القببوات المسببلحة او وزارة ال
( برنامجببباي وتعببددت أنمببباط التعلبببيم التقنببي وأصببببا منهبببا البببدبلوم 98عبببدد البببرامر عبببن ) بعبببد أن زادتالمجتمببع 

 التقني الشامل، الدبلوم التدريبي، الدبلوم الفني وميرها.

المنباهر وتطبوير وبالرمم مبن الجهبود المتميبزة التبي قامبت بهبا جامعبة البلقباء التطبيقيبة فبي اسبتحداا الببرامر، 
األبنيببة والتجهيببزات، إال أن كببل ذلبب  لببم يوصببل البرنببامر التقنببي و الكببوادر اإلداريببة واألكاديميببة، و ختبببارات، واال

 للمستوا الذي يحقق رضا اصحاب العمل.

 للحاكمية يمكن اقتراحها: وهنا  ثالثة مسارات

فصببل البرنببامجين الببدبلوم الفنببي والببدبلوم التببدريبي عببن كليببات المجتمببع واتباعهببا للمظلببة المقترحببة  -1
 (SDC)لقطاع التعليم المهني والتقني والتدريب.

التأسببيا إلدارة خاصببة لكليببات المجتمببع ميببر مدمجببة بببالبرامر الجامعيببة فببي الكليببات وتتبببع هببذه  -2
لهببا نظامهببا وتعليماتهببا وموازنتهببا ومواردهببا البشببرية  بحيببا يكببون البلقبباء التطبيقيببةاإلدارة جامعببة 

 ومير ذل .
أكاديميببة التعلبيم التقنببي والتبي سببق إقببرار قانونهبا المؤقببت ثبم ألغيبت الفكببرة علبى وقببع  العبودة لفكبرة -3

 عربيبةمبا هبو موجبود فبي بعبن البدول الالفكرة وجهات نظر متباينة في مجلا النواب وتشبه هذه 
 ( هو األقل إشكالية واكثر قبوالي.1)مؤسسة المعاهد الفنية( ولعل المسار رقم ) مثل:
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 تطوير الخطط الدراسية والمناهج في كليات المجتمع: 1:7:7

بعمليببة تطببوير واسببعة للخطببط الدراسببية والبببرامر فببي كليببات  فببي اآلونببة األخيببرةبببدأت جامعببة البلقبباء التطبيقيببة 
االسببتراتيجية الوطنيببة لتنميببة المببوارد البشببرية بضببرورة االهتمببام بالبرنببامر  لتوصببياتالمجتمببع وذلبب  اسببتجابة 

 التقني والتوسع فيه كماي ونوعاي.

والعسببكرية والطبيببة ( مببن عمببداء الكليببات الخاصببة 31وفببي اجتمبباع عقببد بالجامعببة بحضببور مببا ال يقببل عببن )
المسبباعدة حيببا أطلببق اإلطببار الجديببد للخطببط الدراسببية والبببرامر والتخصصببات والتببي سببيبدأ العمببل بهببا اعتببباراي 

ووضببعه للمناقشببة والحببوار أمببام الجميببع إلبببداء مالحظبباتهم  2118/ 2117مببن الفصببل األول للعببام الدراسببي 
 على مجموعة من الجوانب:ووجهات نظرهم، وقد تمحورت مبررات وأساسيات التغيير 

إن هبببذا التطبببوير يتوافبببق مبببع رؤيبببا االسبببتراتيجية الوطنيبببة لتنميبببة المبببوارد البشبببرية ويمثبببل ضبببرورة أمبببام  .1
 التغيرات التي يشهدها عالم العمل.

إن التغيير يهدف لتفادي مسميات البرامر والتخصصات المتنوعة مع أن خططها الدراسية تكاد يصل  .2
 %.91التشابه فيها 

مل برامر كليبات المجتمبع سبيكون ضبمن ثبالا مجموعبات تقنيبة، طبيبة مسباعدة، فنبون تطبيقيبة إن ع .3
 ( تخصصاي.12 – 7وأن كالي منها يندرج تحته عدد من التخصصات تتراوح من )

إن التغيير قصد به إعطاء قاعدة عريضة من الكفايبات المهنيبة تجعبل التخصبص جاذبباي للتشبغيل فبي  .4
 دمية.القطاعات اإلنتاجية والخ

إن بعن المساقات السابقة كالحاسوب واللغة اإلنجليزية قبد تبم إخراجهبا مبن الخطبط الدراسبية الجديبدة  .2
 كون هذه المساقات تخضع المتحان مستوا للتحقق من قدرات الطلبة الملتحقين بالبرنامر.

ع تببم تغييببر بعببن التخصصببات بإعطائهببا مسببميات جديببدة وذلبب  بنبباء علببى حببوار الجامعببة مببع القطببا .2
 الخاص.

 إن البرنامر تم بناء البرامر وفق العديد من الكفايات ومنها: .7
 .الكفايات المهنية 
 .المهارات الحياتية 
 .الكفايات الوظيفية 
 .الكفايات الوجدانية واإلشرافية 
 .الكفايات العلمية واإلدارية 
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 .كفايات االقتصاد المعرفي 
امتحبان كليبات المجتمبع )البدبلوم الشبامل( والبذي إن هذه التغيرات ستكون سابقة لمبا سبيتم تطبويره فبي  .8

 سيطاله تغييرات جذرية خالل العامين القادمين.
إن ذل  خطوة مهمة نحو التجسير مع الكليات الجامعية التقنية التي أصبدرت تعليمبات إنشبائها مبؤخراي  .9

 وزارة التعليم العالي والبحا العلمي.
ي مببع أن تخصصبباته مشبببعة لكببن الرمبببة فببي التحبباق إن الجامعببة سببتبقى علببى هببام  البرنببامر التربببو  .11

 اإلناا ال يزال موجوداي وذل  يعطي الكليات الخاصة فرصة االستمرار في تدريسها.
ولعببل هببذه التطببورات هببي األهببم خببالل السببنوات األخيببرة ممببا يشببير إلببى نظببرة مبدعببة وخالقببة لجامعببة البلقبباء 

 تها تتصف بالتكرار والرتابة.التطبيقية التي كانت العديد من برامجها وتخصصا

وكبببأي خطبببط للتغييبببر والتطبببوير فإنهبببا تحتببباج للمرونبببة واإلرادة وتوقبببع بعبببن الصبببعوبات، كمبببا قبببد يصببباحبها 
مشببكالت تتعلببق بالتشببكيالت فببي الكليببات وتعيببين المحاضببرين أو إلغبباء بعببن العقببود، كمببا قببد تتعببارن مببع 

 ومصاحباي للتغيير. برامر الدعاية والتسويق لكن هذا كله يعتبر طبيعياي 

 إن خطوات الجامعة تعزز لدينا بعن القناعات بأنها تأتي في االتجاه الصحيا.
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 National Training and Employment Companyالشركة الوطنية للتشغيل والتدريب   1:7

ت بحيبا تكبون تم إنشاء هذه الشبركة بتوجيهبات ملكيبة لتقبوم بإعبداد القبوا العاملبة المدرببة فبي قطباع اإلنشباءا
. وكببان صببندوق التشببغيل والتببدريب والتعلببيم 2117حيببا باشببرت عملهببا فببي تمببوز  ،بإشببراف القببوات المسببلحة

المهنببي والتقنببي المصببدر الببرئيا لتمويلهببا. وقببد طبقببت حزمببة مببن الحببوافز الماليببة للمتببدربين حيببا أدت هببذه 
ميببببر أن التمويببببل لمشبببباريعها بببببدأ  ،( دينببببار شببببهرياي 411الحزمببببة إلببببى ارتفبببباع كلفببببة المتببببدرب بمببببا يزيببببد عببببن )

اتفاقيبببة شبببراكة مبببع مؤسسببببة التبببدريب المهنبببي حتبببى يمكنهبببا االسبببتفادة مببببن  2114النخفبببان وأبرمبببت عبببام با
 % من إمكانيات الشركة.49التسهيالت والمعاهد التي تملكها المؤسسة التي أصبحت حصتها 

خصصت المؤسسة للشركة ثالثة من معاهدها الستخدامها بصبورة كاملبة كمبا مكنبت الشبركة مبن فبتا مشبامل 
معبان، و المبوقر، و الرمثبا، و ( معاهد لمؤسسة التدريب المهني وهذه المعاهد مواقعهبا فبي الزرقباء، 2ختلفة في )م

العقبببة والجفببر كمببا أن باسببتطاعتها التببدريب فببي معاهببد المؤسسببة علببى المهببن اإلنشببائية فببي الطفيلببة، و ، ومأدبببا
ضم ما يزيد ييب في شويعر أنشأته الشركة حكما والمفرق. وهنا  مركز للتدر و عين الباشا، و عجلون، و مؤاب، و 

 .، مير أنه جرا تسليمه للقوات المسلحة الستثماره بصورة أفضل( مشغل111عن )

، وتبلببب  الطاقبببة ( سبببنة وهبببي األكثبببر حاجبببة للتبببدريب32 – 17تسبببتهدف الشبببركة األفبببراد مبببن فئبببات األعمبببار )
-18ول فببي برامجهببا مببن الفئببة العمريببة )( متببدرب، ويتركببز القببب3111-2211االسببتيعابية السببنوية للشببركة )

 . ( ديناراي شهرياي لتغطية بعن نفقاتهم72( سنة. وتقدم الشركة حوافز مالية للملتحقين ببرامجها )21
 

 برنامج التدريب،  ويتم ذلك من خالل ثالث مراحل:  1:1:7

 .تدريبية ( ساعة212مرحلة التدريب الوطني ومدتها شهران بعدد ) .1
 .تدريبية ( ساعة721( شهور بعدد )4المهني النظري ومدتها )مرحلة التدريب  .2
 .تدريبية ( ساعة728( شهور بعدد )2 – 4مرحلة التدريب المهني الميداني ومدتها ) .3

 ( مدرباي حيا يتغير العدد في ضوء اعداد البرامر المنفذة. 81-21ويعمل في الشركة )

ع شببركة تطببوير العقبببة، منتجببع انتركونتيننتببال لتأهيببل أقامببت المؤسسببة فببي منطقببة العقبببة االقتصببادية شببراكة مبب
لديها خطط لتوقيع مذكرة تفاهم مع جمعية مسبتثمري  أن فندق السابلة/ العقبة ليكون فندقاي تشغيلياي تدريبياي، كما

 شرق عمان الصناعية ليكون في خدمة القطاع الصناعي.
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ويبة/ شبركة تطبوير المفبرق لتقبديم خبدمات التبدريب كما تقوم بالتعاون مع منطقة المل  الحسين ببن طبالل التنم
 ألبناء المنطقة وتأهيلهم لتلبية احتياجات العمل المستقبلية في المنطقة.

 (:1016الملتحقون ببرامج التدريب حسب المهنة )

 ( الملتحقون ببرامر الشركة2جدول رقم )

 عدد الملتحقين المهنة  عدد الملتحقين المهنة
 123 كهربائي تمديدات 14 بالط وسيرامي 

 73 عربينجار  12 حجر ببناء طو 
 43 لحام أنابيب 83 نجار/ حداد/ طوبار

 23 كهرباء سيارات 122 تكييف وتبريد
 129 مركب خاليا شمسية 122 تمديدات صحية
 27 فني آالت صناعية 48 حداد ألمنيوم
 112 خياط نسائي 79 حداد قاصون
 72 حالق نسائي 121 دهان وديكور

   112 قصير
 

 

 جاءت تلبيبةي اإلنشاءات التي  باإلضافة إلى مهنويالحظ من الجدول أن الشركة بدأت استحداا برامر تدريب 
لتوجهبببات الملكيبببة السبببامية، حيبببا أن المهبببن المسبببتحدثة هبببذه تقبببوم بهبببا جهبببات أخبببرا كبببوزارة التربيبببة والتعلبببيم ل

موقببع اهتمببام الشببركة فببي السببنوات السببابقة ومببن هببذه  ومؤسسببة التببدريب المهنببي، كمببا أن هببذه المهببن لببم تكببن
 المهن:

 

 .كهرباء سيارات 
 .خياط نسائي 
 .حالق نسائي 
 .فني آالت صناعية 
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مبن المتبدربين بغبن النظبر عبن حاجبة السبوق عبدد على الوصول إلى أكببر  هاز يتركو الشركة  وهذا يؤكد رمبة
امبباكن نائيببه ال تتببوفر فيهببا مرافببق التببدريب لمؤسسببات ، وتبببرر الشببركة تنفيببذها لهببذه البببرامر انهببا تببتم فببي لهببا

 .أخرا، كما أنها تسهم في معالجة حاالت الفقر

 الخريجون من برامج الشركة:

 ( الف متدرب. 18( الف متدرب تخرج منهم )22التحق ببرامر الشركة حتى اآلن منذ تأسيسها )
  (.797)متدرباي بينما تخرج  (1277) 2113التحق ببرامر الشركة عام حيا مثالي 
 (.222)متدرباي بينما تخرج ( 1221)  2114كما التحق عام           

 (.1218)متدرباي بينما تخرج  ( 1444التحق ) 2112عام وفي                      
 :اآلتي وهذا يشير إلى

 .(2113)من أعداد عام % 22( قد انخفضت لتصبا 2114 – 2113نسبة الخريجين في عامي )
اسببتمروا فببي  2112الملتحقببين مببن عببام بعببن زاد الخببريجين عببن الملتحقببين بمببا يشببير أن  2112وفببي عببام 

 .2112عام  التدريب وتم تخرجهم

وليا هدف الدراسة هنا تحليل حاالت االلتحاق والتخرج للفئات العمرية أو المستويات أو نوعيبة التخصصبات 
نما اإلشارة إلى وضع الشركة خالل ب  عن السنوات السابقة.وا 

 ال يعنببي أنهببم مببن خريجببيهببذا ( و 3223( وفببق مصببادر الشببركة فيصببل عببددهم )2112أمببا المشببتغلون عببام )
نما من تخرج في أعوام سابقة لكنه نفا  .2112اشتغل عام  يشير إلى من العام وا 

 التحديات التي تواجهها الشركة: 1:1:7

  ببرامجها ببالرمم مبن أن طاقتهبا االسبتيعابية أكببر ويعبود ذلب  انخفان أعداد المتدربين الذين يلتحقون
 لتراجع الحوافز التي أصبحت تقدمها الشركة مقارنة بفترة نشأتها.

 والتي هي الصفة العامة لبرامر الشركة النظرة الدونية لبرامر التعليم المهني والتقني بصورة خاصة. 
 يجعبل المتبدربين يلتحقبون بالتبدريب الميبداني  قصر فترة التدريب العملبي المتخصبص فبي برامجهبا ممبا

 أو بمواقع العمل وهم في مستوا مهني ال يلبي حاجات السوق.
 .تدني نسبة التشغيل لمخرجاتها في ضوء منافسة العمالة الوافدة سيما في قطاع اإلنشاءات 
 المهنبببي  تراجبببع المخصصبببات الماليبببة للشبببركة نتيجبببة لتبببدني دعبببم صبببندوق التشبببغيل والتبببدريب والتعلبببيم

 .( خمسة ماليين دينار2117، حيا وصلت عام )والتقني ألنشطتها
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  مستوا الشهادات التي تعطبى للخبريجين ال تمكبنهم مبن االلتحباق بببرامر تعلبيم أعلبى كالثانويبة العامبة
 أو كليات المجتمع.
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 ات:ـــــــالتوصي 7:1:7

إدمببباج عمبببل الشبببركة الوطنيبببة للتشبببغيل والتبببدريب ضبببمن ببببرامر الكليبببات العسبببكرية التقنيبببة وفبببي برنبببامر  .1
عطائهم المهنيين أو التقنيين،للعمال الماهرين أو  الكليبات العسبكرية مبن  التي تعطى في حوافزال ذات وا 

 حيا التشغيل.
التركيز على برامجها باستثمار خفن انتشار برامجها مع مؤسسة التدريب المهني حتى يمكن للمؤسسة  .2

كامبببل تسبببهيالتها وتجنبببب التعقيبببدات اإلداريبببة والفنيبببة الناتجبببة عبببن اسبببتخدام معاهبببد المؤسسبببة، ولتبببتمكن 
 الشركة من المحافظة على خصوصية برامجها من حيا قواعد االنضباط والسلو  وكفاءة العمليات.

يبببد برامجهبببا واعتماديتهبببا وتحقيبببق فبببتا زيبببادة المخصصبببات الماليبببة للشبببركة حتبببى تكبببون قبببادرة علبببى تجد .3
 القنوات العمومية للتعليم أمام خريجيها.

تجميبببد الببببرامر التبببي ال تبببرتبط بمهبببن اإلنشببباءات مثبببل حبببالق نسبببائي، خيببباط نسبببائي، كهرببببائي سبببيارات  .4
وفبي وزارة التربيبة  التبدريب المهنبي معمول بها في مؤسسةالتخصصات ال حتى نحد من ازدواجية...ال  
 م.والتعلي

زيبببادة الفتبببرة المخصصبببة للتبببدريب النظبببري والتبببدرب الميبببداني لتبببوفير فرصبببة كافيبببة الكتسببباب المهبببارات  .2
 المطلوبة.

 إعادة النظر في الحوافز المقدمة للمتدربين بزيادتها وتنويعها لتعود برامر أكثر جذباي لاللتحاق بها. .2
داريهببا( وتعببريفهم علببى أفضببل الممارسببات ا)مببدربيها و  تعزيببز القببدرات اإلداريببة والفنيببة لمواردهببا البشببرية .7

 الوطنية والدولية.
 ان هنا  العديد من االيجابيات تسجل لهذه الشركة وفيها:

 ركزت الشركة على المهن االنشائية التي هي تحتاجها العمالة األردنية.  -
 ( سبببنة وجميبببع المسبببتويات التعليميبببة وعالجبببت احتياجبببات37اسبببتهدفت الشبببركة فئبببات االعمبببار حتبببى ) -

 األميين. 
 وصلت الشركة ببرامجها للعديد من المناطق النائية واألقل حظاي.  -
 وفرت الشركة حوافز مالية للملتحقين جعلت من برامجها أكثر جاذبية.  -
 تقوم الشركة بتنفيذ جزء من البرنامر التدريبي في مواقع العمل. -
 عالية.الشهادات التي تصدرها الجامعة معتمدة ونسبة التشغيل لخريجيها  -
 المرونة التي تتمتع بها القرارات اإلدارية والفنية للشركة.  -
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 الفصل الرابع

 
 

 .خصائص القوة والفرص للقطاع 
 .التحديات والمشكالت 
 .قضايا رئيسة ترتبط بواقع القطاع 

 الحاكمية. -
 تدريب المدربين. -
 مأسسة الشراكة مع القطا الخاص. -
 دعم البنى التحتية للقطاع. -
 التوجيه المهني.  -
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 : خصائص القوة والفرص أمام قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب.

على الرمم من أن هذا القطاع يواجه العديد من نقاط الضعف والتحديات التي جاء على ذكرها التقرير، يتميز 
جعبببل امكانيبببة القطببباع وأنشبببطته التبببي امتبببدت إلبببى مبببا يزيبببد عبببن سببببعة عقبببود مبببن البببزمن بخصبببائص وفبببرص ت

 اصالحه وتطويره قابلة للتنفيذ ويمكن تحقيقها ومن بين هذه الخصائص:

 يستند القطاع إلى تشريعات تم اعتمادها من قوانين وأنظمة تحكم عمل مؤسساته مثل: .1
 مجلا التربية والتعليم وقانون التربية والتعليم. -
 مجلا التعليم العالي وقانون التعليم العالي. -
 والتدريب وصندوق التشغيل والتدريب.مجلا التشغيل  -
 قانون مؤسسة  التدريب المهني. -
 قانون جامعة البلقاء التطبيقية. -
 مركز االعتماد وضبط الجودة.  -

وبالرمم أن هذه القوانين ناظمة لمؤسسات التعليم المهني والتقني والتدريب لكنها توصبف احيانباي بنقطبة ضبعف 
 توفر مظلة قانونية واحدة لها.نتيجة لتشتت مؤسسات القطاع هذه وعدم 

توفر االرادة السياسية و االدرا  على كافة المستويات ألهميبة اصبالح القطباع لكبن المشبكالت هبي فبي  .2
 ترجمة تل  السياسات إلى خطط تنفيذية.

 يستند القطاع إلى استراتيجيات واضحة األهداف والنتائر والمؤشرات. .3
 تكاليف انشطته.سهولة االلتحاق بمؤسسات القطاع ومالءمة  .4
 الحاجة إلى التوسع الكمي والنوعي في برامر القطاع وبدء االهتمام بجودة عملياته ومخرجاته. .2
مباشرته فبي اسبتخدام أدوات آليبات المسباءلة والمتابعبة والتقيبيم واعبداد مؤشبرات ألداء القطباع بمدخالتبه  .2

 ومكوناته. 
 ص.ظهور بعن قصص النجاح لنماذج الشراكة مع القطاع الخا .7
ثقبببة المؤسسبببات الدوليبببة والمانحبببة ببببأن مشببباريع التطبببوير التبببي تمولهبببا ضبببمن القطببباع تشبببير إلبببى نتبببائر  .8

 ايجابية. 
قناعة مؤسسات القطاع بأهميبة توحيبد جهودهبا مبن خبالل مظلبة مرجعيبة كهيئبة بنباء المهبارات أو لجنبة  .9

 عليا للموارد البشرية أو أية آليات يجري التوافق عليها.
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تنمية  البشرية ولتلبية احتياجات سوق العمل في ضبوء وجبود عمالبة وافبدة كثيفبة وهجبرات القطاع أداة لل .11
 قسريه تنافا العمالة األردنية.

( وأخرا يلعمل على انشائها القطاعين العام والخاص ،سيعكا Mega projectsوجود مشاريع كبرا ) .11
 الحاجة المللحة للقطاع بمؤسساته. 

االجتماعيبببة لمؤسسبببات القطببباع فبببي ضبببوء فبببتا القنبببوات االفقيبببة هنبببا  تحسبببن تبببدريجي علبببى الصبببورة  .12
 والعمودية يبين مسارات القطاع ومسارات التعليم العالي والمتوسط .

تنفيذ القطاع آلليات تحسن من المستويات المهنية للعمالة مثل : قانون تنظيم العمل المهنبي وتعبديالت  .13
ار المؤهالت المهنية ودراسات المركز الوطني لتنميبة نظام الخدمة المدنية يما يخص التعليم التقني، اط

 الموارد البشرية حول جانبي العرن والطلب. 
االهتمام بالعديد من مدخالت القطاع مثل: المناهر والبرامر وتدريب المدربين واالختبارات والتدريب في  .14

 مواقع العمل، والمباشرة في انشاء مراكز للتمية في قطاعات متعددة .

 المشكالت والتحديات التي يواجهها قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب: 1:1

هنا  تحديات ومشبكالت عامبة تواجبه القطباع وهبي ليسبت حصبراي بأحبد مؤسسباته، وامبا المشبكالت والتحبديات 
 الخاصة في كل منها فقد تم ايضاحها في عرن واقع كل مؤسسة وفيما يلي اهم المشكالت/التحديات:

 

 التعليم المهني والتقني والتدريب  قطاع إن :الحاكمية .1
 مشتت بين العديد من الوزارات والمؤسسات والمجالا

. 

 المهني والتقني. والتدريب اربع مجالا للتعليم -
 مير منسقة وطنياي. هنا  خطط عديدة -
 أنظمة وقوانين وتعليمات متعددة.هنا   -

 نفاق مختلفة: موارد مالية مير كافية وآليات االتمويل .1
 معايير ليست موحدة للتمويل وليست مبنية على النتاجات. -

العرن وليا بناء على الطلب الذي  ن ام يعتمد .7
 Supply- Drivenيحتاجه السوق 

طاقات استيعابية تسعى المؤسسات لتحقيقها دون دراسة  -
 الحتياجات السوق.

 قاعدة بيانات ليست كاملة واستخدامها مير دقيق. -

 إلعطاء شهادات وليا كفايات مهنية القطاع مصمم .1
 تصدر عن مزودي التدريب التي الشهادات -
الشهادات هي الهدف وااللتحاق بالجامعة من خالل  -

 .التجسير
 رضا أصحاب العمل مير مشجع.  -
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 قطاع تحكمه قرارات وادارات مركزية .2
 القرارات تصدر مركزياي وفرص التفوين قليلة -
 ئةقنوات االتصال بطي -
 المشاركة في صنع القرارات محدود -

 اطار مير واضا للمؤهالت الوطنية .2
االطار الموجود هو قانون تنظيم العمل المهني والذي اعد  -

 ( عاماي 21قبل )
 االعتراف بالمعارف والمهارات السابقة ال يزال محدوداي  -

 متحققة  رمي المعايير المهنية للمدربين .7
 الخدمة ضعيفة اعداد المدربين قبل واثناء -
 معاهد تدريب المدربين ضعيفة  -
 اعتماد شهادات ومستويات المدربين في طور البناء -

 نظام الجودة والمساءلة والمتابعة والتقييم ليا مكتمالي  .8
 ادارات ومعايير الجودة ليست مكتملة -
 المساءلة والمتابعة والتقييم ليست مؤسسية -
دعم موارده  مركز االعتماد وضمان الجودة يحتاج إلى -

 البشرية والفنية والمالية

 المناهر ال يتم بناؤها وفقاي للكفايات  .9
 آليات إعداد المناهر تقليدية. -
 عمليات التطوير تتم على فترات طويلة. -
 الحاجة إلى دعم القدرات اإلدارية والفنية لمطوري المناهر -

 الشراكة المؤسسية مع القطاع الخاص ليست فاعلة .11
 شراكة مير مؤسسية وليست فاعلة.أليات ال -
 الشركاء ال يحددون احتياجاتهم. -
 التشريعات ال تحفز المشاركة الفعالة. -

برامر التدريب المستمر والتعلم مدا الحياة ليست  .11
 كافية

 االعتراف بالتدريب المستمر ليا مؤطراي. -
 بعن المؤسسات ال نقوم بالتدريب المستمر. -
الشركات والمؤسسات ال تضع ذل  ضمن خططها  -

 المنظمة. 

 برامر التوجيه واالرشاد المهني تنقصه الفعالية .12
 ال تزال النظرة دونية لمخرجات القطاع. -
 والتوجيه ال يتم على مدار العام الدراسي. -
 القطاع الخاص ال يسهم بالتوجيه المهني.  -

 التشريعات مشتتة .13
المهني  والتدريب لقطاع التعليمال يوحد قانون موحد  -

 والتقني. 
 التشريعات ال تؤطر لشراكة مؤسسية مع القطاع الخاص.  -

 االبنية والتجهيزات تحتاج لصيانة شاملة وتحديا  .14
 المعاهد المهنية والمدارا المهنية بناؤها وتجهيزاتها قديمة. -
 ابنية كليات المجتمع ال تسما بالتوسع. -
 لة. هنا  حاجة لصيانة شام -
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المدارا المهنية والمعاهد المؤسسات الخاصة ك .12
 .المهنية وكليات المجتمع الخاصة ال تدعمها الدولة

التعليم المهني يتردد القطاع الخاص في انشاء مؤسسات  -
 لكلفتها وعدم دعم الحكومة لها.والتقني والتدريب العالية 

ال حوافز مالية للقطاع الخاص للتوسع في بناء معاهد  -
 تدريب المهني.ال

المساعدات الفنية والمنا الدولية تركز على مؤسسات  .12
 مهنية محددة وليست جميعها

 تنسيق المساعدات الدولية ضمن متابعة وزارة التخطيط. -
الخبراء والدراسات  شكل تأخذيغلب على المساعدات كونها  -

 والزيادات.

االختبارات واالمتحانات والشهادات تقوم بها  .17
 المؤسسات نفسها

 االختبارات ال تقوم بها كل االطراف المعنية. -
 الشهادات ال تشير للمستويات المهنية. -
 هنا  ضرورة إلعداد بن  لالختبارات.  -

القدرات اإلدارية والفنية للمؤسسات بحاجة إلى دعم  .18
 وتعزيز

 ال تتوفر دورات متخصصة لبناء القدرات اإلدارية والفنية. -
 استراتيجيات بتواصل جزئي مع المعنيينالمؤسسات تضع  -

التعليم االلكتروني المهني مائب نسبياي في عمليات  .19
 االعداد والتدريب

 هنا  حاجة لتدريب الكوادر لتطبيق التدريب االلكتروني. -
 ال تتوفر تجهيزات التعليم االلكتروني. -
 مكتبات المؤسسات.ال تواضع موجودات -

التي تقوم بها مؤسسات  ندرة االبحاا والدراسات ..21
 القطاع حول منظومة القطاع

ال يوجد اطار يشجع المدربين والمؤسسات إلجراء دراسات  -
 وأبحاا.

 متابعات الخريجين تتم بصورة مير كافية.  -

ان محاور االصالح والتطوير يجب أن تأخذ في اعتبارها التحديات المذكورة وفق خطة منهجية وعلبى مراحبل 
 وتأمين متطلباتها. 



    
 

76 
 

 



    
 

77 
 

   
ل )

شك
7) 



 

78 
 
 

   TVET Governanceالمهني والتقني والتدريبحاكمية التعليم  1:1
توجد في األردن منظومة من الجهات التي تشرف على قطاع التعليم  المهني والتقني والتدريب ، وبالتالي فإن حاكمية 

 القطاع ال تعود لمرجعية واحدة وفي هذا السياق يمكن اإلشارة الى ااّلتي:

مشبتت  والتبدريب المهنبي والتقنبي المانحة إلى أن قطباع التعلبيمة المؤسسات يتشير الدراسات الوطنية والدول -1
تقوم به العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وان مستوا التنسبيق فيمبا بينهبا ال يقبود للنتبائر التبي مبن 

 هي : وهذه المؤسسات، شأنها احداا تطوير مهم لمكونات القطاع
 نوي الشامل المهني والتطبيقيوزارة التربية والتعليم / برامر التعليم الثا 
 /معالي وزيبر  مجلا ادارتها ويرأا التلمذة المهنية وبرامر تدريب مهني عديدهمؤسسة التدريب المهني

 العمل وتدير معاهد التدريب المهني.
 .كليات المجتمع/ التعليم التقني وتشرف عليه جامعة البلقاء التطبيقية 
 .الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب 

انشباء علبى أهميبة مشبار   211وبحضبور  2112مؤتمر التطوير التربوي الذي عقد عام  توصيات أكدت -2
 مرجعية واحدة تكون مظلة للتعليم المهني والتقني والتدريب.

سببتراتيجية الوطنيببة لتنميببة المببوارد البشببرية ال، وثيقببة ا2/9/2112اعتمببد ايضببا مجلببا الببوزراء المببوقر يببوم  -3
 إنشاء/ تأسيا: ا، والتي كان من بين توصياته2/9/2112يوم  ينة المعظمالجالل االتي اطلقها صاحب

 Skills Development Corporationهيئة / مؤسسة تنمية المهارات 

 لتكون هي المظلة المرجعية للتعليم المهني والتقني والتدريب، وكانت الهيئة احد المشاريع التنفيذية لالستراتيجية الوطنية.

 الحكومية الخاصة بالم لة المرجعية للقطاع:االجراءات  1:1:1

 . تم تشكيل لجنة وزارية مصغره خاصة بهيكلة قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب 

   ة يبببعبببدة اجتماعبببات وبحضبببور بعبببن المعنيبببين للتوافبببق علبببى الهيكل المصبببغرة عقبببدت اللجنبببة الوزاريبببةحيبببا
بببذل  يرأسببها االسببتاذ الببدكتور رئببيا جامعببة البلقبباء المقترحببة للقطبباع وبحثببت ورقببة عمببل اعببدتها لجنببة مكلفببة 

 اللجنة اوصتو التطبيقية 
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   باعتمبباد توصببية اللجنببة الوطنيببة االسببتراتيجية وكلفببت معببالي وزيببر العمببل االشببراف والمتابعببة للوصببول بهببذه
والتقنبي المهنبي  التوصية الى مرحلة التنفيذ، وتم الوصول إلى افكار تدعم من مهبام مجلبا التشبغيل والتعلبيم

( ليشببمل 2118عبام ) ه، وتبم تعبديل مهامب2111والبذي كبان يتبابع انشبطة القطباع ابتبداء مبن عبام والتبدريب 
اآلن اعادة فصل التشبغيل مبن مهامبه مبع تأسبيا مجلبا  اي ، ومطروح ETVET Councilالتشغيل بمسمى 

 للتشغيل.

علبى اعتمباد االسبتراتيجية اال ان المظلبة لبم  اعدت بعن التشريعات لبلبورة مظلبة القطباع، وببالرمم مبن مبرور عبام كامبل
 تقم بعد.

وجدير بالذكر ان هنا  مجموعة من االدارات ترتبط بصورة وثيقبة بقطباع التعلبيم المهنبي والتقنبي والتبدريب يطالهبا اعبادة 
 وهي:هيئة تنمية المهارات الهيكلة في حال اقرار 

  ة من مديريات وزارة العمل.يوالتي اصبحت مدير امانة سر مجلا التشغيل والتعليم المهني والتقني 
  مركز اعتماد وضبط الجودة(CAQA).وزارة العمل /. 
  صندوق التشغيل والتعليم المهني والتقني والتدريبE-TVET Fund. 
  المعهد الوطني لتدريب المدربينNTTI )جامعة البلقاء التطبيقية(. 

 
المجالا والهيئات واالدارات التي تبدير الببرامر المتعبددة  تعدديتمثل في  ان تشتت قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب

 للقطاع وهي:
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 ( الجهات المرجعية لقطاع التعليم المهني والتقني والتدريب1شكل )

 
  رات والمؤسسات المهنيبة للوصبول إلبى خطبة اتبحا االن لجنة يرأسها دولة رئيا الوزراء األفخم وعضوية الوز

قطبباع التعلببيم المهنببي والتقنببي والتببدريب ومنهببا الحاكميببة، دعببم البنببى التحتيببة، بنبباء شببراكة  االصببالح وتطببوير
 مؤسسة مع القطاع الخاص وما يلزمها من تشريعات ناظمة.

، فبي الحبين البذي انتبهبت فيبه العديبد مبن البدول ويظهر لنا بوضوح ببطء االجبراءات للوصبول البى حاكميبة ومظلبة مرجعيبة
 وزارة التكوين المهني والتقني. مسمىصوصاي المغرب العربي حيا وصلت إلى هيكلة القطاع تحت الشقيقة وخ العربية

هيئببة تنميببة المهببارات أو ببباي مسببمى تكببون مسببؤولة عببن اعببادة هيكلببة وتنظببيم القطبباع والتوصببية هنببا االسببراع فببي تأسببيا 
 للتعليم المهني والتقني والتدريب.
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 بمستوياته المختلفة:و ذلك 
 الثانوي المهني/ وزارة التربية والتعليم.التعليم  -
 .التدريب المهني/ المؤسسة -
 .التعليم التقني/ كليات المجتمع -
 مؤسسات القطاع الخاص للتعليم المهني والتقني والتدريب. -

اتبباع  قتضي األمر هنا أن تتركز برامر جامعة البلقاء التطبيقية على التعليم الجامعي التطبيقي في موقعها الرئيسي ليتميو 
كليببات المجتمببع التقنيببة للمظلبببة المرجعيببة المطلببوب تأسيسببها مبببع معالجببة مببا يحتبباج ذلببب  مببن قببوانين وتشببريعات وحقبببوق 

جامعبة البلقباء التطبيقيبة خسبائر فبي تنفيبذ ببرامر كليبات المجتمبع قيمتهبا  يجنببالكوادر االدارية والتقنية واالكاديمية، وذلب  
 في تقارير متعددة. ذكره( مليون  دينار سنوياي كما تم 17)

وال يتسببع هببذا التقريببر/ التقيببيم إلعطبباء تفاصببيل حببول هيئببة تنميببة المهببارات ويتببر  ذلبب  للفببرق واللجببان الفنيببة التببي سببتعمل 
 على بناء القدرات االدارية والفنية واالكاديمية للهيئة.

 من شأنه أن يحقق المزايا اآلتية: م لة/مرجعيه واحدم للقطاعإن تأسيس 
جميببع مؤسسببات القطبباع وبرامجهببا وانشببطتها وكافببة منظومببة التعلببيم المهنببي والتقنببي والتببدريب سببتكون ان  -1

 مرتبطة بها من خالل اداراتها في المركز او المحافظات.
مببن السببهل بنبباء عالقببة مؤسسببية للشببراكة بببين الهيئببة/ المظلببة وبببين مؤسسببات القطبباع الخبباص االنتاجيببة  -2

 منها والحرفية.
 ر موحدة لتمويل البرامر والمشاريع التي تقوم بها الهيئة.اعتماد معايي -3
اعتمبباد نظببام موحببد للمببؤهالت ومزاولببة المهنببة وتحقيببق فاعببل لتنفيببذ قببانون تنظببيم العمببل المهنببي الخبباص  -4

 بالمستويات المهنية ومواقع العمل المؤهلة.
، Life long Training، والتببدريب مببدا الحيبباة Further Trainingتنفيببذ بببرامر التببدريب المسببتمر  -2

 وبرامر الباحثين عن عمل، وبرامر التشغيل والتدريب.
 توحيد التعامل مع المؤسسات الدولية التي تقدم مساعدات فنية للقطاع. -2
 تعزيز البنى التحتية لمكونات القطاع من ابنية وتجهيزات ومناهر ومواد تعليمية وميرها. -7
 االكثر من برامر ومستوا في نفا الموقع. استثمار افضل للتسهيالت التدريبية واستخدامها -8
 تطبيق نظام فعال للمساءلة والجودة والتقييم والمتابعة. -9



 

82 
 
 

 تحقيق اعتمادية للبرامر على المستوا الوطني واالقليمي والجودة. -11
سببببوق العمببببل، وتحقيببببق كفبببباءة  عاليببببة فببببي  (Relevancy)بببببرامر ذات ارتباطيببببة عاليببببة بحاجببببات  تنفيببببذ -11

 Efficiency& Effectivenessعملياتها ومخرجاتها.
 توطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضاعفة للمنتجات ودعم تنافسية مؤسسات االنتاج والخدمات. -12
تنفيببببذ بببببرامر فببببي مواقببببع العمببببل المؤهلببببة كالتلمببببذة المهنيببببة والتببببدريب التعبببباوني والتعاقببببدي مببببع المصببببانع  -13

 والشركات.
لتقني والتدريب ومعالجة النظرة الدوليبة لبرامجبه وسبهولة فبتا تحسين الصورة االجتماعية للتعليم المهني وا -14

 القنوات االفقية والعامودية بين مسارات القطاع والمسارات التعليمية االخرا.
التببي تحتبباج لةيببدي  Mega Projectدعببم تأهيببل القببوا العاملببة لتنفيببذ الخطببط االردنيببة للتنميببة ومنهببا  -12

 ميزاي.العاملة الماهرة والمدربة تدريباي مت

ان تأسبيا هبذه المظلبة المرجعيبة لبن يضبعف الجهبود التبي تقببوم بهبا البوزرات والمؤسسبات االخبرا وربمبا لبن يلغبي مجلببا 
التعليم المهني والتقني والتبدريب القبائم حاليباي برئاسبة معبالي وزيبر العمبل ويمكبن للمجلبا ان يكبون مجلسباي لةمنباء/ مجلسباي 

 أياي كانت تسميتها.إلدارة الهيئة او المظلة المرجعية 

مؤسسات تعمل لساعات اطول يومياي وبدورات مسائية لرفع كفاءة العمال فبي لل المدارا والمعاهد والكليات التابعةوستكون 
 مؤسسات العمل االنتاجية والخدمية.

سببتوا مخرجببات ان التفكيببر بالمظلببة المرجعيببة الموحببدة بببدأ منببذ سببنوات وال يببزال الوضببع يببراوح مكانببه ولعببل التراجببع فببي م
 التعليم المهني والتقني والتدريب وفي اعداد الملتحقين به احد مظاهر التشتت القائم حالياي.
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 بعا الممارسات الفضلى الدولية الخاصة بالتعليم المهني والتقني والتدريب:
شرق آسيا كماليزيا، إندونيسيا، تشير خبرات الدول الغربية المتقدمة كالواليات المتحدة وألمانيا وأستراليا وأخرا في جنوب 

سنغافورة، تايلند، فيتنام، والفلبين، وكذل  في منطقة جنوب البحر األبين المتوسط مثل المغرب، الجزائر، تونا إلى 
 ممارسات فضلى في التعليم المهني والتقني والتدريب.

على رفع الكفاءة الفنية للعمال في المصانع، ، حيا ساعد هذا التدريب on – the – jobفمعظم التدريب يتم في مواقع العمل 
وأسست ما يسمى نموذج  Modular Trainingحيا طبقت نمط التدريب الثنائي والتدريب بالوحدات التدريبية المتكاملة 

 .School Enterprise Modelمدرسة المصنع 

 ومن السمات لبرامج هذم الدول:

  العمل لبناء البرامر والمناهر ووحدات التدريب.ارتباط التدريب بالمسوحات الميدانية لسوق 
  مأسسة للشراكة بين مؤسسات التعليم المهني والتقني والتدريب من جهة وبين القطاع الخاص بشركاته اإلنتاجية

 والخدمية.
 .اعتماد إطار وطني للمؤهالت 
  يا مثال المعايير الوطنية للمهارات الوصول دائميا بنظم التدريب فيها إلى المستويات والمعايير الدولية، ففي ماليز

 وفي سنغافورة المعهد الوطني لشهادات التعليم التقني. National Occupational Skill Standardsالمهنية 
  تبنت صناديق دعم التعليم المهني والتقني والتدريب الذي يقوم به القطاع الخاص وتستند إلى تشريعات تسما بدعم

 ريب.المتدربين ومؤسسات التد
 .تطوير ودعم المناهر والمواد التدريبية 
  دعم برامر التدريب المستمرLong life training ففي تايلند مثالي يطلب إلى كل مدرب مهني أن يخضع سنوييا ،

 للتدريب المستمر أسبوعين في مواقع العمل.
 .اعتماد مراكز التميز في التدريب كأدوات يتم فيها التدريب المتقدم 
  نحو مزيد من الالمركزية في اتخاذ القرارات إلعطاء مرونة.التوجه 
 .استجابة مؤسسات التدريب لحاجات سوق العمل 
  اعتماد التدريب الذي يبنى على أساا الكفاياتCompetency based. 
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  اعتماد النظام المفتوح لاللتحاق والتخرج بالمؤسسات التدريبيةopen entry open exitكما هو في أستراليا . ،
 إندونيسيا، سنغافورة.

   اعتماد طرق التدريب من خالل اإلنتاجProduction Based Education. 
 .دعم التعليم المهني والتقني والتدريب بتنفيذ برامر للتدريب على المهارات الحياتية 
 المغرب، تونا، في بعن األقطار العربية هنا  وزارة للتعليم المهني والتقني والتدريب كما هو الحال في الجزائر ،

 لبنان. كما أن هيئة اعتماد التعليم في جمهورية مصر العربية تعنى بالتعليم في كل مراحله وتتبع رئيا الوزراء.
  إن أهداف حاكمية التعليم المهني والتقني والتدريب تتمثل في جوانب ثالا هي اإلدارة والتنسيق لقطاع التدريب

 والتعليم، التمويل، وضمان الجودة. 
 Multilevelعرفت الحاكمية المتعددة للقطاع  European Training Foundationكما أن مؤسسة التدريب األوروبية 

Governance   بأنه نموذج إلدارة صنع السياسات للتعليم المهني والتقني يستند إلى عمل منسق وفعال يقوم به المعنيون في
ية، الوطنية، القطاعية، األقاليم، ومؤسسات العمل( من خالله يتم وضع القطاع العام والخاص وعلى كل المستويات )الدول

األهداف، المراجعة والتقييم والمتابعة كما أن ذل  من شأنه تعزيز التفاعل والمشاركة بين المعنيين لتحسين ارتباطية البرامر 
التعليم المهني والتقني والتدريب. كما ترا  بحاجات السوق، وتعزيز المساءلة والشفافية، والكفاءة والفعالية لسياسات وأنشطة

مؤسسة التدريب األوروبية أن الحاكمية الفعالة تزيد من المشاركة األفقية والعمودية للمعنيين في صنع السياسات بدورتها 
 الكاملة: التخطيط، التطوير، التنفيذ، والتقييم.

 ي والتقني والتدريب تشمل اآلتي:هنا  إجماع على أن أسا ومؤشرات تقييم وتطوير التعليم المهن 
 االرتباطية بحاجات السوق. –
 الفعالية واألثر على قطاعات التنمية. –
 الشفافية. –
 المساءلة. –
 الشراكة بين المعنيين. –

إن كل ما ذكر كان موضع اهتمام المؤسسات األردنية من وزارات ومجالا وشركاء اجتماعيون ونقابات العمال كما ركزت 
الدولية التي نفذتها مؤسسات ذات خبرات متميزة في مجال التدريب، مير ان نقطة الضعف هي في الجانب عليها المشاريع 

 التنفيذي بعد انتهاء فترة المشروع وتمويله نتيجة لضعف البناء المؤسسي وتوقف التمويل والدعم.
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 / المعلمون المهنيون:Training of Trainers (TOT)تدريب المدربين  7:1

مهني  أو مدرا مدرباأللف ( 11لى )إ ما يصليعمل في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني الحكومية والخاصة 
سواء في المدارا المهنية التابعة لوزارة التربية والتعليم بما فيهم التربية المهنية، أو في معاهبد مؤسسبة التبدريب المهنبي او 

 ي المشامل الهندسية في الجامعات.مشامل ومختبرات كليات المجتمع ومدرب

 وهناك مسميات متنوعة لمن يعملون في هذا المجال ومنها:
 معلم مهني  ضابط تدريب مهني 
 مدرب مهني  منسق تدريب مهني 
 معلم مشغل  رئيا مدربين 
 مسؤول مختبر تقني  

 

 المهني يقوم بمهام عديدة منها: والمدرس وبغا الن ر عن المسميات ف ن المدرب

 اعداد وتجهيز مكان ومعدات التدريب العملي. -1
 تدريب المباحا النظرية الفنية والتطبيقات العملية وفق المنهاج المقرر.تدريا و  -2
 االشراف على اداء المدربين وقياا نتاجات التعليم والتدريب. -3
 ها.فينية المحافظة على تجهيزات التدريب والصيانة الممكنة لها، وتوفير ظروف السالمة والقيمة المه -4
 اعداد المواد التعليمية وأدلة التدريب. -2
 استخدام الوسائل التعليمية والتدريبية. -2
 ادارة المشغل والصف اثناء عملية التدريب. -7
 االعمال االدارية واللوازم واعداد التقارير التي يتطلبها العمل. -8
 ع العمل.التواصل مع المؤسسات االنتاجية والخدمية لضمان ترتيبات التدريب في مواق -9

 تحديد االحتياجات التدريبية وحفز المتدربين على تلقي واتقان المهارات. -11
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ويعتبر المدرب حجر الزاوية في عملية التدريب وعليه تعتمد عملية عرن المهارات العملية والتأكد من اكتساب المتبدربين 
وببدون المبدرب الخبيبر تصببا  هط مبن متطلباتبتل  المهارات، وكفاءة المدرب ومؤهالته وخبراته تيسر عملية التبدريب وتبسب

 التجهيزات والمناهر والمواد التعليمية ذات اهمية ثانوية.
 

 اختيار المدربين واعدادهم: 4:1:7

يمكن القول ان اختيار المدربين للعمل في المؤسسات الحكومية تتم وفق اجراءات ومعبايير ديبوان الخدمبة المدنيبة مبن حيبا 
 وسنة التخرج والتقدير االكاديمي اضافة لمعايير اخرا ترتبط باالمتحانات والمقابالت. المؤهل ومكان االقامة

وفببي املببب الحبباالت يببتم تعيببين المببدربين دون خبببرات سببابقة فببي مجببال التببدريب ودون اعببداد كبباف لهببم قبببل الخدمببة، ويببتم 
المجتمبع او المهبارات الفنيبة كافيبة، وحقيقبة  الحاقهم بالعمل على اعتبار ان المعارف التي اكتسبوها في الجامعات او كليبات

 م الكفايات االخرا التي يحتاجها المدرب ليكون مدرباي محترفاي.هفانهم في هذه الحالة تنقص

سبباب تتعلبق بسبلم الرواتبب فبي االجهبزة ونادراي ما يجري استقطاب فنيين متخصصين من القطاع الخباص للعمبل كمبدربين أل
 يحتاجون الى تدريب متخصص في اساليب التدريب. الحكومية مع ان مثل هؤالء

فببي تنفيببذ دورات تدريبيببة للمببدربين قبببل الخدمببة لفتببرة زمنيببة المهنببي وقببد بببدأت وزارة التربيببة والتعلببيم وكببذل  مؤسسببة التببدريب 
خطببوات عببداد المببدرب المحتببرف، وهنببا  محببدودة تغطببي مجبباالت طببرق واسبباليب التببدريب لكببن هببذه الفتببرات ليسببت كافيببة إل

المركبز بهبا إلعداد المعلمين لغايات تصميم وتنفيذ برامر تبدريب متخصصبة يقبوم  اللتنسيق والتعاون مع اكاديمية الملكة راني
 .التوجهعداد وتأهيل المدربين المهنيين في جامعة البلقاء لدعم هذا الوطني إل

 Service Training of Trainers -Inالتدريب اثناء الخدمة  2:3:4

 ويقصد به تدريب المدربين/المدرسين في أثناء عملهم وبعد ان يكون قد تم تعينيهم وممارستهم للعمل،

 حتى اآلن ف ن التدريب اثناء الخدمة للمدربين يتم في المعاهد اآلتية:و 

  (NTTI)المعهد الوطني لتدريب المدربين -1
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، وموقعبه 2112االردنبي االوروببي عبام  (EJADA)ادة والذي تم انشاؤه فبي جامعبة البلقباء التطبيقيبة مبن خبالل مشبروع اجب
في حرم كلية الهندسة التكنولوجية )البوليتكن  سابقاي( ويحتوي على مرافق وتسبهيالت ومختببرات علبى مسباحة انشبائية قبدرها 

 .2( م2111)
المركببز الببوطني ( بقببرار مببن مجلببا العمببداء، مجلببا االمنبباء، واصبببا بمسببمى 2117عهببد مببؤخراي )موقببد جببرا تغييببر اسببم ال

 إلعداد وتأهيل المدربين وليقوم بنفا المهام المحددة له سابقاي.
سبباب متعبددة ومبن المؤكبد ان تقبوم الجامعبة وقد بدأت برامجه قوية لكن انشبطته تراجعبت خبالل السبنوات القليلبة الماضبية أل

 بدعمه وتوفير متطلباته وفق افضل الممارسات ليكون مركزاي وطنياي.
 Training &Development Institute ير والتدريب )المدربين والمشرفيين( معهد التطو  -2

وهببو معهببد تببتم ادارتببه مببن قبببل مؤسسببة التببدريب المهنببي ويعببود تأسيسببه الببى مببا يزيببد عببن ثالثببين عامبباي، وقببد اسببهم فببي تنفيببذ 
)السبعودية، السبودان،  عمبان، ليبيبا، برامر تدريبية للمدربين العباملين بالمؤسسبة اضبافة لببرامر عديبدة لببعن البدول العربيبة 

 التربوية. هفلسطين، اليمن( وشكل مورداي مالياي للمؤسسة اضافة لمهام
وقببد ركببز علببى بببرامر مسببلكية واداريببة، اسبباليب وطببرق التببدريب للمببدربين المهنيببين وفببي نفببا الوقببت يقببوم بعمليببات التنسببيق 

 للتدريب في المجاالت الفنية .
 من نشاطاته ويكاد اآلن قاصراي على تدريب المدربين في مؤسسة التدريب المهني. حّدتعمة واخرا واجه المعهد ظروفاي دا

لتبدريب معلمبي وزارة التربيبة  موجهبة معظبم انشبطته تكبون مركز التبدريب الترببوي/ وزارة التربيبة والتعلبيم وتكباد -3
 هني بالوزارة.والتعليم قبل واثناء الخدمة وال يقوم بنشاطات تذكر لمعلمي التعليم الم

 لدورات فنية لتدريب المدربين حيا يتم ذل  في مواقع العمل. الترتيبوتعمل وزارة التربية والتعليم على 
 

 :استخالص االتيبصورة عامة ف نه يمكن 

المببدربين المهنيببين قبببل  إلعببدادال توجببد بببرامر تدريبيببة متخصصببة تمببنا درجببة جامعيببة او جامعيببة متوسببطة  -1
، وتقبببوم جامعبببة البلقببباء بتنفيبببذ برنببببامر إلعبببداد مدرسبببي مبحبببا التربيبببة المهنيبببة وبأعببببداد الخدمبببة او اثناءهبببا

 محدودة. 
 ال تطبق المعايير المهنية التي يجب توافرها في المدرب المهني لغايات التعيين او الترقية او رفع الكفاءة. -2
ل كمدربين من القطباع الخباص وذلب  لتبدني سبلم الرواتبب فبي المؤسسبات من الصعب استقطاب فنيين للعم  -3

 الحكومية.
المدرب الى مواقبع العمبل ليمبارا االعمبال الحقيقيبة فبي المصبانع والشبركات  عقدت إللحاقال تتوفر برامر   -4

 ويكسبه مهارات فنية يطلبها سوق العمل، ويتم ذل  دون جهد مؤسسي.
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 عداد المدربين المهنيين.ال تقوم الجامعات االردنية/ كليات المجتمع بتنفيذ برامر مخصصة إل  -2
الخببببرات والمبببؤهالت للمبببدربين تقبببل عبببن المسبببتوا البببذي ينبببتر خبببريجين اكفببباء فبببي مجببباالت التخصصبببات   -2

 المهنية.
عببداد يببا )االكاديميببة( إلهنببا  ضببرورة لتعزيببز احببد المعاهببد التببي تببم ذكرهببا، او التعبباون مببع مركببز الملكببة ران  -7

 المعلمين، او قيام احد الجامعات بذل .
 

 بناء نموذج متكامل لتدريب المدربين:مقترح  7:7:1
Integrated Model for Training of Trainers (TOTs)      

تصببل بعببد للنمببوذج ان الحاجببة ماسببة لبنبباء نمببوذج متكامببل لتببدريب المببدربين المهنيببة حيببا ان االنشببطة السببابقة والحاليببة لببم 
 المتكامل.

 وهناك خمسة مكونات يقوم عليها هذا النموذج:

خاصة بالمدربين يمكن الوصول اليها واستخدامها بسهولة، تشمل  (Data base)قاعدة بيانات  -1
االسماء والمؤهالت والتخصصات، ومواقع العمل، والدورات، سجل الخبرات، تقييم باألداء 

 والمعارف والمهارات االخرا.

المعايير المهنية المعتمدة لممارسة العمل والمستوا الذي يدربه، والكفايات التي يجب توفرها في  -2
 المدرب، معايير اختيار المدربين وترقيتهم.

 مجموعة البرامر التدريبية التي يجب اعدادها لتدريب المدربين تطويرها وتحديثها. -1
المعارف والمهارات للمدربين والتي اكتسبوها من آليات منا الشهادات للمدربين بناء على تقييم  -2

 خالل البرامر طبقاي للمعايير المهنية.
تدريب المدربين وتأهيل احدها على المستوا الوطني والدولي يتولى تدريب  لمعاهداعادة الهيكلة  -3

 المدربين بالمملكة
 

 27للقببوا العاملببة وفبق قببانون تنظببيم العمببل المهنببي رقببم وال ببد مببن ربببط عمليببة التأهيببل والتبدريب للمببدربين بالمسببتويات المهنيببة 
 .1999لسنة 
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 بمعنى اعداد المدربين لكل مستوى من تلك المستويات وهي:

 .مدرب عامل محدد المهارة 
 .مدرب العامل الماهر 
 .مدرب العامل المهني 
 .مدرب التقني 
 .مدرب االختصاصي 

 

 ات:ــــــالتوصي 1:7:1

 االهتمام باالتي :يقتضي األمر  ةبناء نموذج متكامل لتدريب المدربين المحسنين بمكوناته الخمسضافة إلى ما تم ذكره من إ

فببي جامعببة البلقبباء التطبيقيببة ليكببون هببو المركببز علببى المسببتوا  (NTTC)اعتمبباد المركببز الببوطني لتببدريب وتأهيببل المببدربين أوالي: 
 National) وتحديا تجهيزاته وتوفير الكوادر المؤهلة للتدريب فيه. هتالوطني لتدريب المدربين المهنيين بعد أن يتم إعادة هيكل

Center for Training of Trainers) كز االخرا التي تقوم بمهام مشابهة.ايد االنشطة في المعاهد والمر موتج 
  مبن تشكيل لجنة استشارية فنية للمركز المذكور تمثل مؤسسات التعليم المهني والتقني والتبدريب والشبركاء

القطببباع الخببباص وخببببراء فبببي هبببذا المجبببال للقيبببام بمهبببام وضبببع اسبببتراتيجية عمبببل المركبببز وخطتبببه السبببنوية 
 وتعليماته وانظمته واقرار برامجه ومير ذل  من المهام.

  التحضير لزيبارات ميدانيبة يقبوم بهبا المهنيبون بتبدريب المبدربين لالطبالع علبى افضبل الممارسبات ويفضبل
 )المانيا وبريطانيا وتونا(.المتقدمة في هذا المضمار مثل :اإلفادة من تجارب الدول 

 

 تأهيل المدربين المهنيينو طار التدريب ثانياج: إ

ن يشمل كافة الكفايات المهنية التي يحتاجها المدرب وهو الذي يشبكل محباور االعبداد أطار العام لتدريب المدربين يجب ن اإلإ
 يأخذ في االعتبار الكفايات وهي: عليه ان ل عدادي برنامر أن اللمدربين، و 
 Occupational Competenciesالكفايات المهنية:  -1
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المهنيببة التقنيببة التببي تتعلببق بالمجببال والتخصببص، هندسببية، طبيببة، سببياحة وفنببادق، ادارة اعمببال، معلوماتيببة،  وتشببمل الكفايببات
 ميرها.

  Employable Competenciesالكفايات الوظيفية االستخدامية: -2
المتعلقبة بالمجباالت العامبة المرتبطبة بالتخصبص مثبل المصبطلحات واللغبة الفنيبة، اسباليب التبدريا، اسبتخدام  الكفايباتوتشمل 

 الحاسوب، المواصفات، التكنولوجية... ال 

 Interpersonal Competenciesالكفايات الشخصية الوجدانية:  -3
 م الذاتي، التواصل واالتصال الفعال.دقة العمل، المثابرة، المبادرة، التعلوتشمل الكفايات مثل : 

 الكفايات االدارية والمالية:  -4
 اعداد التقارير، العمل ضمن فريق، حل المشكالت، اتخاذ القرارات، ادارة الوقت والجهد.وتشمل الكفايات مثل : 

 Scientific Competenciesالكفايات العلمية:  -2
المهنببببة والتخصببببص، مثببببل الرياضببببيات الصببببناعية، الفيزيبببباء، الكيميبببباء، العلببببوم البحتببببة التببببي تحتاجهببببا وتشببببمل كفايببببات مثببببل : 

 الميكانيكا... ال 

 Knowledge Economy Competenciesكفايات االقتصاد المعرفي:  -2
بموقع المهنة والتخصص من االقتصاد والمعرفة، القبوانين واالنظمبة والتشبريعات، االسبتثمار،  ةالخاصوتشمل كفايات مثل تل  

 نولوجيا، تعزيز القيمة المضافة... ال .توطين التك
 

 تن يم برامج تدريب المدربين:ثالثاي: 

 الخدمة بأحد النموذجين:عداد وتأهيل المدربين قبل يقترح أن يتم تنظيم البرنامر النظامي إل

يخصص لخريجي الجامعات او كليات المجتمع في احد الحقول المهنية ومدته عام دراسي كامل يركبز فقبط علبى طبرق  :االول
 Training Methodologyواساليب التدريا والتدريب والمهام المرتبطة بعملية التعليم والتدريب 
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امبل فيبه الجوانبب المسبلكية واسباليب التبدريا عبداد المبدربين المهنيبين بحيبا تتكاستحداا برنامر جامعي متخصص إل :الثاني

 والتدريب مع الجوانب الفنية والتقنية. ويمكن لهذا البرنامر أن يأخذ أحد النظامين االتيين:

 
 وزارة التربية والتعليمبيانات احصائية حول المدربين المهنيين: ، 

 التعليم الثانوي المهني الشامل والتطبيقي: -1
 



 

92 
 
 

 (2جدول رقم )

 التعليمفرع 
1017  /1011 

 اناث ذكور
 21 272 التعليم الصناعي
 21 111 التعليم الزراعي

 3 97 التعليم الفندقي والسياحة
 214 13 االقتصاد المنزلي

 289 882 المجموع
 ( مدرب عن عام سابق22) حيا يقل 1271 

 

 التعليم االساسي.( معلم تربية مهنية يعملون في مرحلة 4111وهنا  ما ال يقل عن )

( موظفبباي مببن بيببنهم مجموعببة 1211يعمببل فببي مؤسسببة التببدريب المهنببي مببا يقببارب ) مؤسســة التــدريب المهنــي: -1
 المدربين المهنيين بمستوياتهم ، وهؤالء على الشكل التالي :

 
 ( جامعي129منهم ) 322االداريون 

 ( جامعي42منهم ) 22منسقوا التدريب 
 ( جامعي22)منهم  24ضباط التدريب 

 كلية مجتمع 241( جامعياي، 71منهم ) 443المدربون 
 ( جامعي19منهم ) 37معلم 

  187مستخدم 
 1138المجموع 

 

 % من جهاز التدريب12ن عدد المدربين الجامعيين يشكلون أي أ

 كليات المجتمع: -3
 مشغل/ قيم مختبر. ( مدرب/ معلم1212يعمل في كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية )
، وحيا ان كليات الجامعة تنفذ برنامجين احدهما لمستوا الدبلوم  ومثلهم تقريباي في كليات المجتمع الخاصة والحكومية االخرا

  التقني والثاني للمستوا الجامعي فان احصائيات الجامعة تشير الى العدد أعاله كمدربين في المشامل والمختبرات .
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 ؤسسية بين مزودي التعليم المهني والتقني والتدريب من جهةبناء شراكة م 5:1

 وبين مؤسسات القطاع الخاص اإلنتاجية والخدمية من جهة أخرى
 

 واقع الشراكة: 1:5:1

مؤسسة التدريب المهني بإقامة عالقات نشطة مع القطاع الخاص لتمكين متدربيها من الحصول على  انفردت –
حيا تطبق المؤسسة النظام الثنائي للتدريب    On- the- job trainingفرص تدريب لهم في مواقع العمل 

Dual system  والذي يجمع عملية اإلعداد المهني في معاهدها وفي مواقع العمل. وظلت كليات المجتمع
ارا  التدريب في المشامل والمختبرات للكليات والمد يعتمدانوالتعليم الثانوي المهني في وزارة التربية والتعليم 

school based training .وحتى اآلن لم يتغير نمط التدريب فيها 
 

تمثلت الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم المهني والتقني والتدريب بمشاركة القطاع في المجالا  –
 لم تصلواللجان الفنية )مجلا التشغيل والتدريب، مجلا مؤسسة التدريب المهني، لجان إعداد المناهر وميرها( و 

 إلى المدرسة المهنية او كلية المجتمع أو المعهد المهني. هذه الشراكة
 

تركز اهتمام القطاع الخاص على أهدافه المتمثلة بإنتاج السلع والخدمات والتمويل واالستيراد والتصدير والضرائب  –
مؤسسات التعليم المهني والجمار  والمنافسة التجارية تاركا مهمة إعداد القوا العاملة على عاتق الحكومة و 

والتدريب، ولم يقم بإنشاء معاهد مهنية أو مدارا مهنية أو مراكز تدريب، واكتفى القطاع الخاص بتأسيا كليات 
مجتمع لتنفيذ برامر تربوية وتقنية. مير أنه مؤخرا أقام شراكات مع مؤسسات التعليم المهني والتقني والتدريب بدعم 

 والتعليم المهني والتقني ومساعدات فنية مثل:من صندوق التشغيل والتدريب 
 .مركز التميز للصناعات الدوائية بالشراكة مع اتحاد مصنعي األدوية 
 .الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب مع مؤسسة التدريب المهني 
 .مشامل التميز في التدريب السياحي والفندقي وتأخذ هذه المبادرة في االتساع 

 

بذلت هيئة التدريب األوروبية جهدا مركزا لدعم الشركاء االجتماعيين )مرف الصناعة، مرف التجارة، اتحاد  –
قامة عالقات مؤسسية مع مزودي التعليم المهني والتقني والتدريب، ووفرت للمؤسسات األردنية  نقابات العمال( وا 

مجال، كما وفرت المشاريع األوروبية فرصة الدولية في هذا ال الممارساتفرصة التعرف على الخبرات وأفضل 
 .Sector skills groupلدعم تأسيا فرق المهارات القطاعية 
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بناء وتنفيذ برامر تدريب مهني تتسم باالرتباطية والكفاءة  و أهميةبأهمية الشراكة المؤسسية  قناعة واعترافهنا   –

 كثير مما هو في الدول المتقدمة.أدنى ب يشير الى انه والفعالية، لكن واقع الشراكة حتى اآلن
 

تكون ب دراك  بين مزودي التعليم المهني والتقني من جهة وبين مؤسسات القطاع الخاص ينبغي أن  الشراكة أسسأن 
 الجانبين لما يلي: 

اإلنتاج والخدمات أن يحدد الكفايات المهنية المتعددة التي يراها ضرورية في  بمؤسسات على القطاع الخاص .1
 الحقيقية . مخرجات التعليم المهني والتقني والتدريب لتلبي احتياجاته

 
إلى  الالزم توافرها في خريجي برامجها على مزودي التعليم المهني والتقني والتدريب أن يترجموا تل  الكفايات .2

ويبين الشكل  لعملية تدريب وتقييم المخرجات يةمن برامر ومناهر ومواد تعليمية وخطط تنفيذ منظومة متكاملة
 .( تداخل هذه المهام2)

 
 ( نتاجات الشراكة5شكل )
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 أفضل الممارسات لبناء الشراكة: 1:5:1

ُيشكل التناغم واالنسجام بين مخرجات مؤسسات التعليم المهني والتقني والتدريب ومتطلبات العمل في القطاع الخاص ركيزة 
 الخاص في تطوير التعليم المهني والتقني:القطاع  تعزيز الشراكة المؤسسية بين القطاع العام واساس في 

 الشراكة.( احد نماذج 2، وقد يبين الشكل )نموذج للشراكة

 

 
 (6شكل )
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 مستويات الشراكة المطلوبة: 7:5:1

 إطار الشراكة المستوى

 السياسات والتشريعات

 مجلا التربية والتعليم –
 مجلا التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني –
 صندوق التشغيل والتدريب –
 مجلا إدارة مؤسسة التدريب المهني –
 العالي جامعة البلقاء التطبيقية/ وزارة التعليم –
 المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية –
 مرف الصناعة والتجارة ونقابات العمال –

 اإلشراف والتنظيم

 مركز االعتماد وضبط الجودة –
 المركز الوطني إلعداد المدربين المهنيين –
 مراكز التميز والمراكز القطاعية –
 مديريات التدريب المهني في األقاليم –
 محافظاتمديريات التربية والتعليم/  –
 المجالا التنفيذية المحلية –
 مجموعات العمل واللجان الفنية –

 التنفيذ والمتابعة

 المدارا المهنية –
 معاهد التدريب –
 كليات المجتمع –
 مؤسسات القطاع الخاص –
 اللجان االستشارية –
 إدارة العمل والتشغيل –
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 صعوبات تواجهها عملية بناء الشراكة المؤسسية: 1:5:1

  التعليم المهني والتقني والتدريب على أساا العرن والطاقات االستيعابية دون اعتبار حقيقي يتم تنفيذ برامر
 لحاجات سوق العمل.

  ، ال تتوفر لدا القطاع الخاص الخبرة الكافية في مجال التعليم المهني والتقني والتدريب ومتطلباته كالمنهاج
 ريبية.المادة التعليمية، االختبارات، تحديد االحتياجات التد

 .مياب اإلطار التشريعي الذي تبنى عليه الشراكة المؤسسية وممون المسؤوليات واألدوار واألدوات واآلليات 
 يتم فقط من إيرادات تصاريا العمل وبالتالي ال تساهموالتعليم المهني والتقني  تمويل صندوق التشغيل والتدريب 

 ا عمالة وافدة.المؤسسات في رفد الصندوق إن لم يكن لديه الكثير من
 ان ب. واقناعه القطاع الخاص الىالتعليم والمهني والتقني والتدريب يبذلون جهودا متواضعة للوصول  مزودي

 الشراكة لصالا االقتصاد وتشغيل الشباب.
  )من بناء إدارة أو وحدة للتدريب ضمن هيكلها لم يتمكن القطاع الخاص )المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 .اإلداري والفني
 توصيات لدعم بناء الشراكة المؤسسية: 5:5:1

ن  الالزمة ديد الكفايات المهنية واالحتياجات الكمية والنوعيةحالتأسيا لبناء فريق/ فرق قطاعية تقوم بتيلقترح  .1 وا 
 يرأا هذه الفرق لجنة توجيهية للشراكة.

 دريب والتأهيل.تعنى بالتو دعم تأسيا وحدات إدارية فنية في مؤسسات القطاع الخاص يلقترح  .2
% من 1تعديل قانون مجلا التشغيل والتدريب/ صندوق التشغيل والتدريب إلعادة العمل باقتطاع نسبة يلقترح  .3

أنشطة الصندوق بصندوق  رالمهني والتقني ويمكن دم والتدريب للتعليماألرباح الصافية للشركات ورصدها 
 التنمية والتشغيل.

 والتدريب المهني والتقنيالتعليم إعداد تشريعات ناظمة ومحفزة لعملية الشراكة تستفيد منها مؤسسات  يلقترح .4
 المطلوبة منها لهيئة االعتماد أو لجامعة البلقاء التطبيقية. الرسومالخاصة وتخفيف 

امر وأنشطة التدريب في مواقع العمل والتدريب المستمر والتدريب مدا الحياة ضمن بر  منا إدخال يلقترح .2
 مؤسسات التعليم المهني والتقني والتدريب.

دارة مراكز تدريب قطاعية توفر برامر متخصصة لكل قطاع يلقترح .2 ، وذل   دعم القطاع الخاص لبناء وتشغيل وا 
 من خالل حوافز ضريبية مثالي.
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بناء القدرات اإلدارية والفنية للقطاع الخاص لتمكينها من المساهمة في بناء شراكة فاعلة مع مزودي  يلقترح .7
 التدريب.

دعم جهود المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الستكمال الدراسات الخاصة بجانبي العرن والطلب يلقترح  .8
 الفجوة الكمية والنوعية في القطاعات المختلفة. روجس في القطاعات ذات األولوية في سوق العمل للقوا العاملة

لعمل المهني ا ، نحوالمهني لتحسين الصورة االجتماعية واإلرشاد المشاركة في تنفيذ خطة شاملة للتوجيهيلقترح  .9
 والحد من النظرة الدونية له، وأن يشار  في ذل  وسائل اإلعالم المختلفة.

مؤسسات القطاع الخاص، واللجان االستشارية على مستوا المعاهد استحداا برنامر منظم للتوأمة مع يلقترح  .11
 والكليات والمدارا المهنية.

 الشركاء االجتماعيين: في غرس القناعات األتية لدىهذم الشراكة يؤمل أن ُتسهم 

   إن جميع الشركاء يستفيدون من الشراكة المؤسسيةwin-win situation. 
  الخسائر والفواقد الناتجة عن تدني اإلنتاجية  حيا قد تسهم في التقليل منأن تكاليف التدريب ستكون أقل كثير

 لعدم التدريب.
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 خطة مقترحة للتوجيه المهني: )يقوم بها المعنيون بقطاع التشغيل والتعليم لمهني والتقني والتدريب(: 6:5:1

العديد من الدراسات الى افتقار نظم التعليم في األقطار العربية الى خدمات فعاله تشير  تفعيل التوجيه و اإلرشاد المهني :
 للتوجيه و اإلرشاد المهني ، وعلى المستوا الوطني فيمكن اقتراح الخطة ااّلتية لتفعيل خدمات التوجيه و االرشاد المهني .

النتائج  األهداف المجال
االطار الزمني  المسؤولية األنشطة/ األساليب المتوقعة

 والكلفة

قاعبببببببببببببببببببببدة  .1
بيانببببببببببببببببببات 
حبببببببببببببببببببببببببول 
حاجبببببببببببببات 
سببببببببببببببببببببببببوق 

 العمل

تحديد احتياجات 
سبوق العمببل مببن 
العمالببببببببببة علببببببببببى 
مسبببببببببببببببببببببببببببببببتوياتها 
واختصاصبببببببببباتها 

 المختلفة

قاعببببببببدة بيانببببببببات 
معتمبببببببببدة حبببببببببول 
حاجبببببببات سبببببببوق 
العمبببببببببببببببل مبببببببببببببببن 

 العمالة

ل شببببراف  تشببببكيل لجنببببة –
البيانببببببببات  جمببببببببع علببببببببى

 الالزمة وتوثيقها.
 اعتماد البيانات. –
 مطويات بها.إعداد  –
علبببببببى  البيانبببببببات توزيبببببببع –

 الجهات ذات العالقة.

 دائرة اإلحصاءات.
 وزارة العمل.

وزارة الصببببببببببببببببببببببببببببببببببناعة 
 والتجارة.

المركز الوطني لتنميبة 
 الموارد البشرية.

مجلبببببببببببببببا التشبببببببببببببببغيل 
المهنبببببببببببببي  والتبببببببببببببدريب
 والتقني .

الربببببببببببببببببع  2118
األول والثببببببببببببببباني 

 ألف دينار 22

قاعبببببببببببببببببببببدة  .2
بيانببببببببببببببببببات 
حبببببببببببببببببببببببببول 
إمكانيبببببببات 
مببببببببببببببزودي 

 التدريب

تحديبببد إمكانيبببات 
وطاقبببببببببببببببببببببببببببببببببببببات 
اسبببببببببببببببببببببببببببببببببببتيعاب 
مؤسسببببببببببببببببببببببببببببببببات 
مببزودي التببدريب 
والتعلببيم المهنببي. 
األعببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببداد 
والتخصصبببببببببببببات 

 والمستويات

قاعببببببببدة بيانببببببببات 
معتمبببببببببدة حبببببببببول 
الطاقببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة 
االسبببببببببببببببببببببببببتيعابية 
للمببببببببببببببببببببببببببببببببببببدارا 
والمعاهببببببببببببببببببببببببببببببببببببد 
والكليببببببببببببببببببببببببببببببببببببات 

 المهنية.

ل شببببراف  تشببببكيل لجنببببة –
البيانببببببببات  جمببببببببع علببببببببى

 االزمة وتوثيقها.
 اعتماد البيانات. –
اد مطويبببات خاصبببة إعبببد –

 بمزودي التدريب.
علبببببببى  توزيبببببببع البيانبببببببات –

 الجهات ذات العالقة.

 وزارة التربية والتعليم.
جامعبببببببببببببببببببة البلقببببببببببببببببببباء 

 التطبيقية.
مؤسسببببببببببببببة التببببببببببببببدريب 

 المهني.
 القطاع الخاص.

مجلبببببببببببببببا التشبببببببببببببببغيل 
 والتدريب.

الربببببببببببببببببع  2118
 األول 
 آالف دينار 11

دليببببببببببببببببببببببببببل  .3
األعمببببببببببال 

 المهنية

التعريببف بببالمهن 
 اإلنتاجيببببببببببببببببببببببببببببببببببة
والخدمية وفرص 
العمبببببببببببببل فيهبببببببببببببا 
وتقببدم الملتحقبببين 

 بها.

دليببببببببببببل يعببببببببببببرف 
بالمهن اإلنتاجية 
والخدميبببببببببة مبببببببببن 
حيببببببببببببا مواقببببببببببببع 
وجودهبببا وفبببرص 
العمبببببببببببببل فيهبببببببببببببا 

تشبببببببكيل لجنبببببببة إلعبببببببداد  –
 الدليل.

تحديد القطاعات والمهن  –
 ذات األولوية.

إعبببببببببببببببببببببداد مطويبببببببببببببببببببببات  –
 بالقطاعات المهنية.

 مرف الصناعة.
 مرف التجارة.

جمعيبببببببببببببببببببببة رجبببببببببببببببببببببال 
 األعمال.

دائببببببببببرة اإلحصبببببببببباءات 
 العامة.

كامبببببببببببببببل  2118
 العام
 ألف دينار. 21
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ومسبببببببببببببببببببببببببببببببببارات 
 العاملين.

إعببببببببداد دليببببببببل متكامببببببببل  –
ومسبببببببببببببتوياتها ببببببببببببببالمهن 

وتخصصبباتها فببي وثيقببة 
 معتمدة.

المركز الوطني لتنميبة 
 الموارد البشرية.

مجلبببببببببببببببا التشبببببببببببببببغيل 
 والتدريب.

 وزارة العمل.

التببببببببببببدريب  .4
وبنبببببببببببببببببببببببباء 
القببببببببببببببدرات 
علببببببببببببببببببببببببببى 
مسببببببببببببببببتوا 
المببببديريات 
 والمدارا.

بنبببببببببباء القببببببببببدرات 
الفنيبببببة والتربويبببببة 
فببببببببببببببببي مجببببببببببببببببال 
 التوجيببببه المهنببببي

علبببببببى  واالرشببببببباد
مسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتوا 
المببببببببببببببببببببببببببببببديريات 
والمببببببببببببببببببببببببببببببببدارا 
والمعاهببببببببببببببببببببببببببببببببببببد 

 والكليات.

فريق للتوجيه  –
المهني للقيام 
بالمهبببببببببببببببببببببببببببام 
التنفيذيبببببببببببببببببببببببة 
علببى مسببتوا 
كبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببل 

 محافظة.
موجبببه مهنبببي  –

ميبببببر متفبببببر  
علببى مسببتوا 
كبببل مدرسبببة/ 
 معهد/ كلية. 

تحديبببببببببببببببببببببد الكفايبببببببببببببببببببببات  –
المسبببببببببببببببلكية والمهنيبببببببببببببببة 
 للموجه المهني المعتمد.

إعبببببببببببداد دليبببببببببببل موحبببببببببببد  –
 للتوجيه المهني.

لبنبباء  هعقببد دورات تدريببب –
القدرات الفنية والمسبلكية 
علبببى مسبببتوا المحافظبببة 

(فبببببببببي 11 – 2د )ااعبببببببببد
كبببببببل محافظبببببببة يتولبببببببون 

 عملية التوجيه.

مجلبببببببببببببببا التشبببببببببببببببغيل 
والتببببببببببببدريب والتعلببببببببببببيم 

 المهني.
 مزودي التدريب.
 أصحاب العمل.

كامبببببببببببببببل  2118
 العام

 دينار 2111

دعببببببببببببببببببببببببببببم  .2
تبببببببببببببببببدريا 
مبحببببببببببببببببببا 
التربية فبي 
مرحلبببببببببببببببببببة 
التعلبببببببببببببببببببيم 
 األساسي.

تنفيبببببببببببذ منببببببببببباهر 
التربيببببببة المهنيببببببة 

 بكفاءة وفاعلية

تعبببببببببببببببببببببببببببببببرف  –
الطلببببة علببببى 
المجبببببببببببببببباالت 
والقطاعببببببببببات 

 المهنية.
ممارسببببببببببببببببببببببببة  –

أعمال مهنيبة 
 تعرفبببببببببببببببببببببببببببببببببة
 المببببببببببببببببببببببببببببتعلم
بقدراتبببببببببببببببببببببببببببببه 
ورمباتبببببببببببببببببببببببببه 

 وميولة.
يحبببدد الطلببببة  –

مسبببببببببببببببببببببببارات 

مراجعبببة المنببباهر والخطبببة  –
 الدراسية.

 إثراء كتبب التربيبة المهنيبة –
بموضببببببببببببببببوعات مهنيببببببببببببببببة 

 .مواكبه للعصر
تبببببأمين متطلببببببات تبببببدريا  –

مبببببن مشبببببامل و  المبحبببببا
 .مستلزمات

إعطاء المبحا أهمية في  –
 تطبيقه.

 تدريب المعلمين. –

 وزارة التربية والتعليم.
بعببببببببببن المؤسسبببببببببببات 
الدوليبببببببببببببببة: إنجببببببببببببببباز، 
مهبببارات، سبببند، مركبببز 
تطببوير األعمببال، ألبب  

... 

2118 – 
2121  
ألبببببببببببببببببببببببببببف  111
لكبببل سبببنة  دينبببار

اي بمجمببببببببببببببببببببببوع 
 دينار311,111
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وتخصصببات 
التعلببببببببببببببببببببببببببببببيم 
المهنبببببببببببببببببببببببببببي 
والتببببببببببببببببببببدريب 

 المرموبة.

اعتمببببببببببببببببباد  .2
خطبببببببببببببببببببببط 
التوجيبببببببببببببببه 
المهنببببببببببببببببي 
علببببببببببببببببببببببببببى 
مسببببببببببببببببتوا 
 المحافظة.

إقبببببببببببببرار خطبببببببببببببة 
توجيببببببببببه مهنببببببببببي 
معتمببببببببببدة علببببببببببى 
مسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتوا 

 المحافظة.
إقبببببرار متطلببببببات 

 تنفيذ الخطة.

توجيبببه خطبببة  –
معتمبببببدة مبببببن 
اللجنبببببببببببببببببببببببببببببببة 

 الوطنية.
المتطلببببببببببببببات  –

الماليببببببببببببببببببببببببببببببة 
والفنيببببببببببببببببببببببببببببببة 
واللوجسبببببببببببتية 

 متوفرة.

مناقشببببببببة الخطببببببببط علببببببببى  –
قرارهبا  مستوا المحافظة وا 

 من اللجنة الوطنية.
التواصببببببببل مببببببببع فعاليببببببببات  –

 القطاع الخاص.
تبببببببأمين موازنبببببببات التنفيبببببببذ  –

والمتطلببببببببببببببببببببات الفنيبببببببببببببببببببة 
 والتربوية.

إببببببببببببببببال  الجهبببببببببببببببات ذات  –
 العالقة بأدوارها.

 اللجنة الوطنية.
 لجنة المحافظة.

مبببببببببببببببرف الصبببببببببببببببناعة 
 والتجارة بالمحافظة.

مجلبببببببببببببببا التشبببببببببببببببغيل 
 والتدريب.

الربببببببببببببببببع  2118
 الثاني

 دينببببببببببار 1111 
 لكل محافظه .

تنفيببببببببببببببببببببببببببذ  .7
خطببببببببببببببببببببببببة 
التوجيبببببببببببببببه 

 المهني

تنفيبببببببببببببببببببببببببببذ  -
اإلجببراءات 
واألنشببببببطة 
بكفبببببببببببببببببببباءة 

 وفعالية.
إثبببببببببببببببببببببببببببراء  -

الفعاليبببببببات 
فببببي ضببببوء 
تجريببببببببببببببببب 

 التنفيذ.

فعاليببببببببببببببببببببببببات  –
منسبببببببقة تبببببببتم 
بكفبببببببببببببببببببببببببببببباءة 

 وفعالية.
طبببببببببببببببببببببببببببببالب  –

يتعرفبببببببببببببببببببببببون 
علبببببببى عبببببببالم 
العمببل وعلببى 
قبببببببببببببببببببببببببببدراتهم 

 ورمباتهم.
تحديببببببببببببببببببببببببببببببببد  –

المسبببببببببببببببببارات 
التببببي يرمبهببببا 

 الطالب.

المخاطبببببات الرسببببمية مببببع  –
 ذوي العالقة.

التأكد من توفير متطلبات  –
 التنفيذ.

 دعوة ذوي العالقة. –
زيبببببببارات ميدانيبببببببة لمواقبببببببع  –

 عمل.
استضبببببببببافة خببببببببببراء مبببببببببن  –

 القطاع الخاص.
 المطويات.توزيع  –
 تقييم نتائر الفعاليات. –
تنفيبببببذ نشببببباط واحبببببد علبببببى  –

 األقل كل شهرين.

 لجنة المحافظة.
 القطاع الخاص.

 فريق التنفيذ.
مجلبببببببببببببببا التشبببببببببببببببغيل 
والتببببببببببببدريب والتعلببببببببببببيم 

 المهني والتقني.
 وزارة العمل.

2118 –
2121 

 ألببببف دينببببار 12
 سنوياي.

حملبببببببببببببببببببببببة  .8
إعالميبببببببببببة 

توفير دعم  -
إعالمببببببببببببي 

وسببببببببببببببببببببببببببببببائل  –
اإلعبببببببببببببببببببببببببالم 

مخاطبببببببببببببببببببات لوسببببببببببببببببببائل  –
 اإلعالم.

 مزودي التدريب
 اللجنة الوطنية.

2118 – 
2121  
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بببببببببببببببببببببببببدعم 
 مؤسسي.

بكبببببببببببببببببببببببببببببل 
 وسبببببببببببببببببببائل
 اإلعالم.

تحديبببببببببببببببببببببد  -
أنببببببببببببببببببببببببواع 
الفعاليبببببببات 
اإلعالميببببة 
ومتطلباتها

. 

لبببديها معرفببببة 
بقاعبببببببببببببببببببببببببببببدة 
المعلومببببببببببببات 
حببببببببببببببببببببببببببببببببببببول 
العببببببببببببببببببببببببرن 

 والطلب.
وسببببببببببببببببببببببببببببببائل  –

اإلعبببببببببببببببببببببببببالم 
تتواصبببببببببببببببببببببببل 
بكفببببببباءة مبببببببع 
فببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرق 

 التوجيه.
وسببببببببببببببببببببببببببببببائل  –

اإلعببالم تنفبببذ 
نشبببببببببببببببببببباطات 
إعالميبببببببببببببببببببببببة 
دوريبببببببببببببببببببببببببببببببببة 

 ومنظمة.

دعبببببببببببببم إعبببببببببببببداد المبببببببببببببادة  –
 اإلعالمية.

المشببببباركة فبببببي الفعاليبببببات  –
 اإلعالمية.

دور واضبببببببببببببا إعالمبببببببببببببي  –
 للقطاع الخاص.

تنسببببببببببببببببببيق لمخاطبببببببببببببببببببات  –
إعالميببببببة موحببببببدة. دعببببببوة 
أصبببحاب العمبببل للتعريبببف 
بقصببببص النجبببباح وأهميببببة 

 التدريب.

 لجان المحافظات.
القطبببببببببببباع الخبببببببببببباص. 
وسببببببببببببببببائل اإلعببببببببببببببببالم 

 المرئية والمسموعة.
التشبببببببببببببببغيل مجلبببببببببببببببا 
 والتدريب.

 وزارة العمل.

 ألببببف دينببببار 22
 سنوياي.

تقيببببببببببببببببببببببببببيم  .9
عمليببببببببببببببببببببة 
التوجيبببببببببببببببه 

 المهني.

مراجعبببببببببببببببة  -
تنفيبببببببببببببببببببببببببببذ 
خطبببببببببببببببببببببط 

 التوجيه.
إدخببببببببببببببببببببال  -

تعببببببببببديالت 
 إثرائية.

تعببرف أثببر  -
الحملببببببببببببببببببة 
الخاصبببببببببببة 
بالتوجيببببببببببببه 

 المهني.

خطببببببة تقيببببببيم  –
معبببدة. نتبببائر 
عمليبببببببببببببببببببببببببببببببة 
التوجيببببببببببببببببببببببببببه 
المهنيبببببببببببببببببببببببببببة 
محبببببببببببببببببببببببببببببددة 

 وواضحة.
تقريبببببر علببببببى  –

كبببببل  مسبببببتوا
 محافظة.

إعببببببداد اسببببببتبانات التقيببببببيم  –
مببن وجهببة نظببر الطالببب، 
المؤسسبببببببببببببببة، أصبببببببببببببببحاب 

 العمل.
توزيببببببببببببببببببببع االسببببببببببببببببببببتبانات  –

 وتعبئتها.
 جمعها وتحليلها. –
 إعداد دراسة بالتقييم. –
 إعداد تقرير سنوي. –
تلقببببببببببببببببببببي المالحظببببببببببببببببببببات  –

والتوجيببببببببببه مببببببببببن اللجنببببببببببة 
 الوطنية.

 اللجنة الوطنية.
 لجنة المحافظة.
 مزودي التدريب.

 دراسات.مؤسسة 
مجلبببببببببببببببا التشبببببببببببببببغيل 

 والتدريب.
 وزارة العمل.

2121  
 آالف دينار 11
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 تطوير البنى التحتية وتنمية القدرات اإلدارية والفنية لمؤسسات القطاع 1:5:1

والمشامل والمختبرات ومصادر  درجت مفاهيم متعددة أشارت إلى البنى التحتية وكأنها حصراي باألرن والبناء والتجهيزات
 التعليم، لكن هذا المفهوم عاد وتوسع ليشمل كل مدخالت منظومة قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب.

 Five m’sوهنا  من يطلق على البنى التحتية باإلنجليزية  

   الموارد البشريةMen 
    التجهيزاتMachines 
    الموارد الماليةMoney 
 ريبية  الموارد التدMaterials 
    الوسائل واألساليبMethods 

 وهنا نعني بالبنى التحتية ما يلي:

 البنى التحتية للقطاع

 . التشريعات /السياسات /االستراتيجيات1
 . قاعدة البيانات/ العرن والطلب2
 . الموارد البشرية: المدربون/ اإلدارة3
 . الموارد المالية/ الموازنة /مصادر التمويل4
 . األبنية واإلنشاءات، المرافق والتسهيالت2
 . األجهزة، المشامل، المختبرات، المناهر والبرامر والخطط التدريبية2
 . أدوات الدعم والشراكة والتعاون الدولي7

 

 بإيجاز:وحيا أن مكونات البنى التحتية قد تم اإلشارة إليها وتوضيحها فإن التركيز سيتم هنا على األساسيات 

 المشكالت والتحديات ذات الصلة بالبنى التحتية : 2:5:1

يمكن إيجاز المشكالت والتحديات الخاصة بالبنى التحتية وفق ما أبرزته اللقاءات مع المعنيين والدراسات والمسوحات 
 والتقارير الدولية باآلتي:

ل قاعدة مشتركة لتطوير القطاع واستثمار تعدد السياسات واالستراتيجيات والمرجعيات وهذا يعد معيقاي في تشكي .1
 موارده.
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التجهيزات والمشامل والمختبرات ال تحاكي المتوفر في سوق العمل، وال تواكب التطورات في عالم التكنولوجيا.  .2
 مير أنه مؤخراي بدأت عمليات واسعة لتطويرها في مؤسسات التعليم المهني والتقني والتدريب.

 ( سنة أو أكثر تحتاج إلى صيانة شاملة.21على استخدامها )األبنية قديمة بعضها مضى  .3
الخطط الدراسية والبرامر والمناهر ال توفر حيزاي كافياي للتطبيق العملي أو التدريب الميداني وأحياناي فإن من يقوم  .4

 على وضع هذه الخطط والبرامر والمناهر هم مير مختصون و/او ليا لديهم خبرات ميدانية.
لون وفق أنظمة الخدمة المدنية من حيا الرواتب والحوافز ويتم اختيارهم بناء على معايير تختلف المدربون يعم .2

 عن حاجات العمل كمدربين ودون وسائل الستقطاب األكفاء.
إدارات تنقصها الخبرة والمرونة في إدارة المؤسسة، وتعتمد مركزية القرارات وال تستطيع إدارة التغيير وتحقيق  .2

 مع القطاع الخاص. شراكات فاعلة
 الموارد مالية مير كافية وال تحقق الحد األدنى لتأمين االحتياجات المالية الفعلية للقطاع . .7
 نظام ضعيف للمتابعة والتقييم والمساءلة والجودة. .8
 قاعدة البيانات المتوفرة مير دقيقة حول جانبي العرن والطلب وبحاجة الى تعزيز وتحديا. .9

للمؤهالت المهنية، وضعف فنية برامر التدريب المستمر والتدريب مدا الحياة، كما ال يزال ال يتوفر إطار متكامل  .11
نظام االعتماد والترخيص وضمان الجودة في بدايات تطبيقه وسترد توصيات تطوير البنى التحتية في اإلطار 

 الخاص بإصالح القطاع.
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 الفصل الخامس
 

 

 الوطنية لتنمية الموارد البشريةاالهداف التي تضمنتها االستراتيجية  

 
  االهداف والمشاريع 

 اجراءات الحكومة لتنفيذها 

 )خطة اصالح القطاع المقدمة من وزارة العمل ومالح ات عليها )المحاور واألهداف 
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قطاع التعليم المهني والتقني في مجال  الستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشريةلاإلجراءات التنفيذية 
 والتدريب

أعدت اللجنة الوطنية الستراتيجية تنمية الموارد البشرية خمسة أهداف استراتيجية انبثق عنها مجموعة من  :أوالج 
 :3المشاريع لتنفيذها خالل فترة االستراتيجية وهي على الوجه الموضا أدناه

 المشاريع الخاصة بتنفيذ الهدف الهدف االستراتيجي

1. 

وضع سبل متقدمة لتعزيز وتحديد  :اتاحة الفرص
جميع أنماط التعليم وتطوير المهارات ضمن 
المنظومة التعليمية والتدريبية ومتطلبات سوق 
العمل وخلق خيارات جديدة لتدريب عالي الجودة 

 في المجالين المهني والتقني.

 اعتماد اإلطار الوطني للمؤهالت. 1:1
 التدريب تمنا درجة أكاديمية.وضع برامر التعليم المهني والتقني و  2:1
 تحقيق المساواة في رواتب خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني. 3:1
 إصدار رخصة مزاولة المهنة للمحترفين والفنيين. 4:1

2. 

تعزيز جودة التعليم المهني والتقني  :الجودة
والتدريب عبر وضع متطلبات قبول عالية وثابتة 
معتمدة لقبول المعلمين والمدربين للتدريب في 
مؤسسات القطاع وتوحيد معايير وضبط الجودة في 
جميع المؤسسات المعنية وتعزيز التنسيق مع 

 القطاع الخاص.

 ن/ المدربين في القطاع.وضع معايير ومتطلبات لتدريب المعلمي 1:2
 وضع آليات خاصة باعتماد المدربين وتقييمهم. 2:2
 نقل مركز االعتماد وضبط الجودة إلى مؤسسات بناء المهارات. 3:2
تطوير أنشطة القطاع بما يتماشى مع أهداف االستراتيجية الوطنية  4:2

 .2122للتشغيل ورؤية األردن 

3 . 
ة من أجل وضع قواعد واضحة للحرك :المساءلة

ضمان تطبيق المساءلة على جميع مستويات 
 القطاع. 

 تأسيا مؤسسة بناء المهارات. 1:3
تسهيل االلتزام باالعتماد على بيانات موثقة عند وضع السياسات  2:3

 واتخاذ القرارات.

4. 

اتباع وسائل تمويل وتعليم مبتكرة من  :االبتكار
خالل تمويل صندوق التشغيل والتدريب والتعليم 
المهني والتقني وتفعيل الشراكات بين القطاعين 
العام والخاص والتوسع في تطبيق أساليب التعليم 

 المبتكرة

 تأسيا صندوق لتطوير المهارات برعاية القطاع الخاص. 1:4
القطاعين العام والخاص يتماشى مع  إنشاء شراكات جديدة بين 2:4

 .2122األولويات المحددة في رؤية 

2. 
تعزيز مكانة التعليم والتدريب  :أنماط التفكير

المهني والتقني وجعل هذا القطاع يمثل فرصة 
 جذابة للتعليم من سن مبكر في مختلف أقسامه.

إصدار دليل مهني على مستوا المدارا وتوجيه الطلبة للتعرف  1:2
 لى مسارات التعليم المهني والتقني والتكنولوجيا الحديثة.ع

 مشاركة الطلبة في مسابقات المهارات العملية الدولية. 2:2

                                                           
3
(6102/6162وثيقة االستراتيجية الوطنية لتنمية الموار البشرية )   
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إجراء إصالحات على مسار التعليم المهني الحالي في وزارة التربية  3:2
والتعليم وعدم ربط التعليم المهني والتقني بالتحصيل الدراسي 

 منخفن األداء.
 

 ثانياج: قامت الحكومة باإلجراءات اآلتية

   بعد  2/9/2112اعتمدت االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية من قبل مجلا الوزراء في اجتماعه بتاري
 .2/9/2112أن أطلق االستراتيجية جاللة المل  عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم هذه االستراتيجية يوم 

 وزير التعليم العالي والبحا  العلمي بمتابعة قيام مؤسسات القطاع العام والوزارات  كلفت الحكومة معالي
والمؤسسات األخرا المعنية باالستراتيجية لوضع خطة تنفيذية لالستراتيجية وكذل  لجنة مصغرة من أصحاب 

 اف والمتابعة .المعالي وزير التربية والتعليم، وزير العمل ووزير التعليم العالي والبحا العلمي ل شر 
  شكلت لجنة برئاسة عطوفة رئيا جامعة البلقاء التطبيقية إلعداد ورقة عمل حول حاكمية القطاع وخصوصاي

تأسيا مؤسسة بناء المهارات، وتم إعداد تقرير بذل  وعرضه على اللجنة المصغرة حيا عقدت عدة اجتماعات 
ت إلى معالي وزير العمل استكمال وضع خطة لم تصل لتسمية واعداد مهام محددة للمظلة المرجعية وعهد

 إلصالح القطاع )التعليم المهني والتقني والتدريب(.
  كلف معالي وزير العمل مجموعة من الخبراء والمعنيين إلعداد خطة إصالح القطاع في ضوء ما ورد

وتم عرن هذه الخطة على باالستراتيجية لتنمية الموارد البشرية/ محور قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب. 
 مجلا الوزراء الموقر بما في ذل  اقتراح بالتشريعات التي تحتاجها خطة اإلصالح.

  هنا  أيضاي لجنة يرأسها دولة رئيا الوزراء تبحا الجوانب االستراتيجية والسياسات الخاصة بتطوير قطاع التعليم
 المهني والتقني والتدريب.

تقريباي على اعتماد االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية حيا ليا هنا   والجدير بالذكر أنه قد مضى عام 
انجازات على أرن الواقع تزيد عن الترتيبات التي تم ذكرها، لكن مؤسسات قطاع التعليم المهني والتقني تقوم من بداية 

( مليون يورو خصصت كدعم 22ب ) ( بعمليات التطوير والتحسين لتلبية مؤشرات المنحة األوروبية المقدرة2112)
 لموازنة القطاع وفي الوقت نفسه يتم تنفيذ إجراءات أخرا حددتها تل  المؤشرات.

وهنا  لجنة تقييم أوروبية تعمل على متابعة تنفيذ مؤشرات المنحة حتى يمكن لالتحاد األوروبي اإلفراج عن 
 المخصصات المالية وفق الجدول الزمني للمنحة.
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 صالح للقطاع كما أعدتها وزارة العمل:محاور خطة اإل

البد من وضع مالحظة على آليات العمل بصورة عامة والتي تلت اعتماد االستراتيجية من مجلا الوزراء الموقر، 
وحيا أن الجهات المعنية باالستراتيجية أعدت الخطط التنفيذية لالستراتيجية كما طلبها معالي وزير التعليم العالي 

العلمي، فإن هذه الخطط اعتمدت المشاريع التنفيذية التي أعدتها اللجنة الوطنية االستراتيجية لتنمية الموارد والبحا 
 البشرية وال زالت هي محاور التطوير واإلصالح.

ة إن محاور اإلصالح لقطاع التعليم المهني والتقني والتدريب التي اعدتها وزارة العمل تشتر  كثيراي في أهدافها الفرعي
جراءاتها مع ما ورد في االستراتيجية إال أن هنا  بعن الفروقات أتت عليها خطة اإلصالح كما لو أنها  ومحاورها وا 

 خطة جديدة في حد ذاتها تلغي ما ورد في االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

لى المكونات والخروج الجزئي عن المشاريع تصطدم عملية اإلصالح بالترتيبات اإلدارية والتشريعات وجدلية التوافق ع
 التي وردت في االستراتيجية الوطنية بحيا لم تحقق إنجازات تذكر على عملية التنفيذ.

 إن محاور اإلصالح في خطة وزارة العمل على النحو اآلتي:

 .اإلصالح التشريعي والهيكلي 
 .اإلصالح النوعي 
 .اإلصالح الكمي 
 .اإلصالح المالي 

( فإنه من السابق ألوانه إصدار 2122 – 2112وحيا أن االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية هي للسنوات )
أحكام بشأن تنفيذها إسراعاي أو تباطؤاي، فمن الممكن أن تتكثف وتيرة التنفيذ لتعوين أي تأخير في المستقبل. مير أنه 

ح القطاع بهدف إثراء هذه المحاور بوجهات نظر متوافقة أو يمكن وضع مالحظات على خطة وزارة العمل إلصال
 مختلفة، وعلى النحو المبين في اآلتي:
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 مالح ات إيضاحية بخصوصها األهداف الفرعية المحور

اإلصالح التشريعي 
 والهيكلي

إنشاء اللجنة العليا لتنمية وتطوير الموارد  1:1
 البشرية.

والتقني إنشاء مجلا التعليم المهني  2:1
 والتدريب.

  من الصعب إدارياي أن تشرف لجنة عليا على سياسات
واستراتيجيات وتشريعات مجالا متعددة، تعليم عالي، 

 تربية، تشغيل وتدريب وتعليم مهني.
  2117وتم تعديل قانونه  2111المجلا موجود منذ 

واآلن نقترح إعادة إنشائه واألصل أنه يسيطر على 
ن كان ذل  مخ  تلف عليه من حيا األداء.القطاع وا 

 اإلصالح الكمي

زيادة أعداد الملتحقين ببرامر التدريب  1:2
% سنوياي 3المهني والتعليم الفني بنسبة 

 سنوات. 8ولمدة 
زيادة الملتحقين ببرامر الدبلوم التقني  2:2

 % سنوياي.2بنسبة 
إيقاف التجسير بين كليات المجتمع  3:2

 والجامعات.
الحوافز وتعديل نظام الخدمة إقرار نظام  4:2

 المدنية.
زيادة القبول في برامر التعليم الفني  2:2

والتقني في إطار المكرمة الملكية التي 
عطاء منا  تعنى بتغطية الرسوم وا 

 شهرية للملتحقين.
فتا المجال للقطاع الخاص إلنشاء  2:2

 كليات تقنية.
االستمرار ببرامر إعادة تأهيل خريجي  7:2

الراكدة في ديوان الخدمة التخصصات 
 المدنية. 

  كل الخطط ومنها االستراتيجية أكدت اهمية زيادة
عدد الملتحقين، إال أن تقارير اللجان المختصة 
أوضحت تعذر الزيادة للتعليم التقني إال بمعطيات 

 ومؤسسات جديدة.
  هنا  اقتراح بوقف التجسير أو تقنينه من التعليم

عاف التعليم التقني العالي لكن ذل  سيسهم في إض
 في كليات المجتمع.

  باقي األهداف وردت في االستراتيجية بصورة أو
 بأخرا، وبالتالي ورودها ثانية يكون تكراراي لما ورد.

  مشروع تأهيل خريجي كليات المجتمع من
يقافه لعدم  التخصصات الراكدة وتشغيلهم تم إعاقته وا 

 توفر فرص تشغيل عمل توازي التدريب.

 اإلصالح النوعي

تعديل قانون جامعة البلقاء التطبيقية  1:3
ونظام اإلشراف فيها لينسجم مع 

 متطلبات اإلصالح.
التوسع في تمكين القطاع الخاص من  2:3

إدارة مرافق التدريب المهني والفني 
 واإلشراف عليها.

  القطاع الخاص يرمب التوسع في االشراف واإلدارة
والتقني دون أن يرصد مخصصات  للتعليم المهني

لذل  واعتماده دائماي على صندوق التدريب والتعليم 
 المهني.

  إن نقل المسؤولية إلى القطاع الخاص في هذا المجال
 كان عبئاي على الطلبة من حيا الرسوم.
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التوسع في إنشاء مراكز التميز بالتعاون  3:3
ولية مع القطاع الخاص والجهات الد

 ( مركزاي.11بحيا تصبا )
تقييم البنية التحتية والموارد لمزودي  4:3

 التعليم المهني والتقني والتدريب.
إعادة هيكلة وتأهيل الكليات الجامعية  2:3

 المتوسطة.
 تفعيل قانون تنظيم العمل المهني. 2:3
 انتشار مراكز إعداد وتدريب المدربين. 7:3
عدادها  8:3 واعتمادها محلياي تطوير المناهر وا 

 ودولياي.
تنفيذ دراسات سنوية لتحديد احتياجات  9:3

السوق المهنية والفنية بالتعاون مع 
 القطاع الخاص.

 اعتماد اإلطار الوطني للمؤهالت. 11:3
إعداد نظام لضبط الجودة والمتابعة  11:3

 والتقييم.

 ( مركزاي فكرة 11التوسع في مراكز التميز لتصبا )
 ية قليلة.جيدة لكن ما تم إنشاؤه لآلن طاقته االستيعاب

  قانون تنظيم العمل المهني وتعديله فكرة صحيحة بعد
 (عاماي على استحداثه.21مرور )

  ،مراكز إعداد المدربين موجودة لكنها ضعيفة للغاية
 ورد ذل  في االستراتيجية.

  اإلطار الوطني للمؤهالت جاء مشروعاي في
االستراتيجية وكذل  المتابعة والتقييم والجودة ومعظم 

في الخطة كان مجاالي لمشاريع وردت ثانية في ما ورد 
 االستراتيجية.

  وزارة التعليم العالي أصدرت تعليمات إلنشاء كليات
 جامعية تقنية )بكالوريوا( والموضوع قيد التنفيذ.

  الدراسات المسحية التي قام بها المركز الوطني لتنمية
( دراسة على حساب الصندوق 12الموارد البشرية )

زارة العمل والدراسات ممتازة وضرورية وبطلب من و 
 مع التأكيد على أهمية مواصلة هذا الجهد.

 

 اإلصالح المالي
مأسسة التمويل ألنشطة برامر ومشاريع التعليم 

 والتدريب المهني والتقني.

  هنا  صندوق التشغيل والتدريب لكن معايير التمويل
 لديه تحتاج إلى إعادة دراسة.

 من 1تقاضي ضريبة هنا  ضرورة للعودة إلى %
 صافي أرباح الشركات لزيادة موارد الصندوق.

 

  وبالنظر إلى الموازنات والمخصصات المقترحة إلصالح قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب وخصوصاي مراكز
اتها ( مليون دينار ففيه بعن المبالغة النسبية، كما ان اختيار المدارا/ المراكز ومواقعها وتخصص91التميز )

تحتاج إلى دراسات جدوا وتقييم. فكل التخصصات المذكورة فيها معمول بها ومتوفرة واألمر بحاجة إلى دعم 
المراكز القائمة كما يحتاج األمر مناقشة مع القطاع الخاص، وال تظهر الخطة التدرج في إنشائها من حيا المواقع 

 والتخصصات.
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 الوطنية لتنمية الموارد البشرية أن يتم البدء بتنفيذها، دونما حاجة إلى  لقد كان من المهم بعد اعتماد االستراتيجية
إعداد خطط تنفيذية حيا جاء ذل  على صورة مشاريع تنفيذية في وثيقة االستراتيجية، لكن أن ينبثق عنها خطط 

 تنفيذية ثم خطة إصالح فذل  يضيف صعوبات ويعدد مرجعيات التنفيذ.
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 السادسالفصل 

 
 مشاريع مقترحة إلصالح قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب

 
  مسميات المشاريع 

  الواقع والمبررات 

 االجراءات/ االنشطة/ الوسائل 

 المسؤولية واإلطار الزمني 

  مؤشرات األداء 
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 : مشاريع مقترحة إلصالح قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب1

مواقع عدة، على ذكر العديد من التوصيات الخاصة بمؤسسات قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني  جاء هذا التقرير، وفي
كذل  من خالل القضايا الرئيسة التي تشتر  فيها تل  المؤسسات مثل الحاكمية، بناء الشراكة المؤسسية بين مزودي التدريب 

مدربين، التوجه المهني، وقد تم رصد هذه التوصيات في ضوء وبين القطاع الخاص، دعم البنى التحتية للقطاع، تدريب ال
 المشكالت والتحديات التي تواجه القطاع ومؤسساته.

ويتناول هذا التقرير مجموعة من المشاريع كل منها يوضا موضوع االصالح ووصف للواقع ومبررات التوصية به، 
واالنشطة التي يقترح استخدامها للوصول للنتاجات، كذل  للمشروع واالجراءات والوسائل  Out comesوالنتاجات المتوقعة 

 يحدد الجهات المسؤولة والمعنية بمتابعة المشروع وتنفيذه، إضافة لالطار الزمني للتنفيذ.

وتتوافق بعن هذه المشاريع مع ما ورد في االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ومع ما جاء في خطة اصالح 
دته وزارة العمل، ذل  أن عناوين المشكالت والتحديات مرتبطة بمدخالت وعمليات ومخرجات منظومة قطاع القطاع الذي اع

 التعليم المهني والتقني والتدريب.
( سنوات أو أقل يشير إلى اكتمال إعداد متطلبات التنفيذ والمباشرة بالمشروع، 2ومن المؤمل أن االطار الزمني والمحدد بب )

كتملة ستكون مع انتهاء فترة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية. وتالياي المشاريع التي يوصي وأن النتاجات الم
 بالتركيز عليها وتنفيذها.  
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 المشاريع المقترحة إلصالح وتطوير قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب

 (: حاكمية القطاع وتأسيس الهيئة العامة لقطاع التعليم المهني والتقني والتدريب أو هيئة بناء المهارات1المشروع )

 اإلطار الزمني المسؤولية اإلجراءات/ األنشطة/ الوسائل النتاجات الواقع/ المبررات

القطببببببببباع مشبببببببببتت ببببببببببين 
العديببببببببد مببببببببن البببببببببوزارات 
والمؤسسببببببببات والجهببببببببات 

والمجبببببببببالا، المرجعيبببببببببة 
األمببببببببببر البببببببببببذي يبببببببببببؤدي 
لضبببببعف األداء وتنسبببببيق 
وطنببببببي متببببببدني. تمويببببببل 
مختلببببببببببببببببببف المعببببببببببببببببببايير 
ومعامبببل لالسبببتخدام يقبببل 
كثيببببببراي عببببببن المسببببببتويات 
المعياريبببببة والدوليبببببة )تبببببم 
إعطبببببباء تفاصببببببيل لببببببذل  
 في موقع آخر للتقرير(

  هيئبببة موحبببدة تمثبببل مرجعيبببة
للقطببببببباع تشبببببببار  فيبببببببه كبببببببل 
الجهببببببات المعنيببببببة بالقطبببببباع 

علببببببببيم المهنببببببببي ومجلببببببببا للت
والتقني والتدريب هو مجلبا 

 أمناء الهيئة.
  منظومبببببببة متكاملبببببببة للتعلبببببببيم

المهنببببببي والتقنببببببي والتببببببدريب 
بمدخالتبببببببببببببببببببببه وعملياتببببببببببببببببببببببه 

 ومخرجاته.
  تشبريعات تأخبذ فبي اعتبارهببا

مسبببببببببببببببببببتجدات االقتصببببببببببببببببببباد 
والعمالبببة وفيهبببا مبببن الحبببوافز 
والمسبببببباءلة والمؤشببببببرات مببببببا 

 يحقق تطوير القطاع.

 ية دعببببببببببببم توصببببببببببببية االسببببببببببببتراتيج
الوطنيببببة لتنميببببة المببببوارد البشببببرية 
بإنشببببباء مؤسسبببببة بنببببباء المهبببببارات 

 التي اعتمدها مجلا الوزراء.
  إعببببببداد قببببببانون المؤسسببببببة والببببببذي

يكببون بببديالي لمببا تقببوم بببه الجهببات 
األخببببرا للتعلببببيم المهنببببي والتقنببببي 

 والتدريب.
  اختيبببار مبببدير عبببام للهيئبببة وفريبببق

إلدارة المرحلة االنتقالية بالتنسبيق 
مبببببببببزودي التبببببببببدريب لحبببببببببين مبببببببببع 

 اكتمال بناء المؤسسة.
  تفببوين مجلببا التببدريب والتعلببيم

المهنببببببببببببببي والتقنببببببببببببببي مسببببببببببببببؤولية 
اإلشببببراف علببببى إنشبببباء المؤسسببببة 

 واستكمال متطلباتها.
  طلبببب دعبببم دولبببي لبنببباء القبببدرات

 اإلدارية والفنية لطواقم المؤسسة.

  مجلبببببببببببببببببببببببا
 الوزراء.

  مجلبببببببببببببببببببببببا
التعلببببببببببببببببببببببببيم 
المهنببببببببببببببببببببببي 
والتقنببببببببببببببببببببببي 

 والتدريب.
  وزارة

لتخطببببببببببببببيط ا
والتعبببببببببببببببباون 

 الدولي.
  وزارة

 العمل.
  مؤسسبببببببببببات

 القطاع.

وحتببببببى نهايبببببببة 
2118 
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 دعم القدرات اإلدارية والفنية للهيئة العامة للقطاع ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني والتدريب(: 1المشروع )

 الزمنياإلطار  المسؤولية اإلجراءات/ األنشطة/ الوسائل النتاجات الواقع/ المبررات

  القببببببدرات اإلداريببببببة والفنيببببببة
بحاجبببببببببة ماسبببببببببة لتطبببببببببوير 
أدائهببببا ليواكببببب مسببببتجدات 
الصببببببببببببناعة والتكنولوجيببببببببببببا 
ومتطلبببببببببببببببببببات المرحلببببببببببببببببببة 

 الجديدة.
  دارات أدلبببببببببببة المبببببببببببدربين وا 

مؤسسببات القطبباع تنقصببها 
 العديد من الكفايات.

  ارتفبببببببببباع نسببببببببببببة البطالبببببببببببة
عببببببببداد العمالببببببببة الوافببببببببدة  وا 
تسبببتدعي إجبببراءات وأفكبببار 

يجببببب توافرهببببا فببببي خالقببببة 
 الموارد البشرية.

  إدارات مؤهلببة للتعامببل
مع مستجدات التدريب 
وارتببببببببببببببببببباط نتائجببببببببببببببببببه 
بحاجببببببببببببببات القطبببببببببببببباع 

 الخاص والعام.
  مبدربون مهنيببون لببديهم

الكفببببببببببببباءات المهنيبببببببببببببة 
والوطنيبببببببة والوجدانيبببببببة 
واإلداريببببببببة والتعليميببببببببة 

 واالقتصاد المعرفي.
  جهبببببببببببببببببباز للمتابعببببببببببببببببببة

واإلشبببراف قبببادر علبببى 
بين مسبببببببببببباعدة المببببببببببببدر 

 واإلدارات.
  مبببببببوارد بشبببببببرية قبببببببادرة

علببببببى تشببببببغيل متميببببببز 
للكليبببببببببببببات والمعاهبببببببببببببد 

 والمدارا المهنية.

  إعببببببداد قاعببببببدة بيانببببببات بببببببالموارد
البشرية المؤهلة والمستوا والخبرة 
والتخصببببببببببببببببببص واالحتياجببببببببببببببببببات 

 التدريبية.
  إعببداد خطببة لببدعم القببدرات الفنيببة

واإلداريببببببببة ذات أولويببببببببات تبنببببببببى 
 على االحتياجات.

 مبببببببع مؤسسبببببببات وطنيبببببببة  التعاقبببببببد
ألداء دور فبببببببي تبببببببدريب المبببببببوارد 

 البشرية.
  وضع الحاجات المالية لمثل هبذه

المشببببببببببببببببباريع علبببببببببببببببببى خريطبببببببببببببببببة 
المسبببباعدات الفنيببببة الدوليببببة التببببي 
تقببببببببوم بتنسببببببببيقها وزارة التخطببببببببيط 

 والتعاون الدولي.
  الببببببببدء بمشببببببباريع فرعيبببببببة رياديبببببببة

يمكببببببببببببن التوسببببببببببببع فيهببببببببببببا وفببببببببببببق 
 األولويات. 

  هيئببببببببببببببة بنبببببببببببببباء
المهببببببببببببببببببببببببببببببارات 

 لمقترحة.ا
  مجلببببا التعلببببيم

المهنببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي 
 والتقني.

  مؤسسبببببببببببببببببببببببببببات
 القطاع.

  وزارة التخطببببببيط
والتعبببببببببببببببببببببببببببببببباون 

 الدولي.
  الجامعبببببببببببببببببببببببببات

 األردنية.
  الهيئبات الدوليبة

 المانحة.

(2118 – 
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تحديث وتطوير البرامج والمناهج وتعزيز ارتباطها بحاجات السوق(: 7المشروع )  

 اإلطار الزمني المسؤولية األنشطة/ الوسائلاإلجراءات/  النتاجات الواقع/ المبررات

  ضببببببرورة بنبببببباء منظومببببببة
ألدوات وآليبببببببببات إعبببببببببداد 

 وتطوير المناهر.
  منببببببباهر ال يشبببببببار  فبببببببي

إعبببببببدادها الخبببببببببراء مببببببببن 
 القطاع الخاص.

  المنبببببببببببببببببباهر والبببببببببببببببببببرامر
والخطبط الدراسبية تحتبباج 
إلببى اعتمبباد بنبباء متببوازن 
للجوانببببببببببببببببببب النظريبببببببببببببببببببة 

 والعملية.
  ال يببببببتم إعببببببداد المنبببببباهر

وفقبببببباي للكفايببببببات المهنيببببببة 
التبببببببببببي يطلبهببببببببببببا عببببببببببببالم 

 العمل.

  منظومبببببببببببة متميبببببببببببزة تحبببببببببببدد
الكفايببببببببببات المهنيببببببببببة التببببببببببي 

 يحتاجها العمل.
  منهجيببببة تقببببوم علببببى التقيببببيم

 المستمر ألداء المتدربين.
  فرق مؤهلة وخبيرة في إعداد

المنبباهر فببي كببل القطاعببات 
 المهنية.

  أدلببببببببببببة واضببببببببببببحة إلعببببببببببببداد
المنببباهر تأخبببذ فبببي اعتبارهبببا 

بعببببببببببببببببببببباد التكنولوجيبببببببببببببببببببببة األ
 واالقتصادية والتربوية.

  منببببباهر تراعببببببي المسببببببتويات
المهنيببببة وفببببق قببببانون تنظببببيم 
العمل المهني ال يتم تكرارهبا 

 في كل مستوا.

  العمبببل علبببى بنببباء إدارة قويبببة
لمنببببببببببباهر التعلبببببببببببيم المهنبببببببببببي 
والتقنببببي والتببببدريب تكببببون فببببي 
المركز الوطني للمناهر الذي 

 يجري تأسيسه.
  المعيببببباري اعتمببببباد التصبببببنيف

للمهن العربي كأساا لتحليل 
الكفايبببات مبببع أيبببة مسبببتجدات 

 على عالم العمل.
  تشببكيل لجنببة توجيهيببة إلقببرار

مناهر التعليم المهني والتقنبي 
 والتدريب.

  التعبببببببببببببرف علبببببببببببببى معبببببببببببببايير
االعتمبببباد الوطنيببببة واإلقليميببببة 
والدوليببببببببببة لالطببببببببببالع علببببببببببى 

 أفضل الممارسات.
  إقبببببببببرار مصبببببببببفوفات المبببببببببدا

تخصبببببببببببص والتتبببببببببببابع لكبببببببببببل 
 scope andومسبببتوا 

sequence. 
  بنبببباء آليببببات التغذيببببة الراجعببببة

 حول تطبيق مناهر القطاع.

 .هيئة بناء المهارات 
  الشبببركاء االجتمببباعيون

مببببببببببببببببرف الصببببببببببببببببناعة 
والتجببببببببببببببارة ونقابببببببببببببببات 

 العمال.
  مجلببا التعلببيم المهنببي

 والتقني والتدريب.
  المركببببببببببببببببز الببببببببببببببببوطني

 للمناهر.
  اللجنببببببببببببببة التوجيهيببببببببببببببة

 وخبراء المناهر.

2118 - 
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بناء الشراكة المؤسسية بين مزودي التدريب من جهة ومؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى(: 1المشروع )  

 اإلطار الزمني المسؤولية اإلجراءات/ األنشطة/ الوسائل النتاجات الواقع/ المبررات

  الشببببببببببببببببببببراكة بببببببببببببببببببببين
مؤسسبببببببات التبببببببدريب 
والتعلبببببببببببببيم المهنبببببببببببببي 
والقطبببببببببباع الخبببببببببباص 

 بعد. ليست مؤسسية
  خبببببببببببببببرات القطبببببببببببببباع

الخبببباص فببببي مجببببال 
التعلبببببببببببببببيم المهنبببببببببببببببي 
والتقنببببي تحتبببباج إلببببى 

 دعم وتعزيز.
  يشببببببببببببببار  القطببببببببببببببباع

الخاص في قليل من 
البببببببببرامر واألنشببببببببطة 
التدريبيبببة واسبببتثماراته 
محببببببببدودة فببببببببي هببببببببذا 

 الجانب.
  مببببببببببببببببزودو التعلببببببببببببببببيم

المهنببببببببببي والتببببببببببدريب 
جهببببببودهم متواضببببببعة 
فبببببببي التواصبببببببل مبببببببع 

 القطاع الخاص.
 يا القطاع الخاص ل

لديببببببه حببببببوافز كافيببببببة 
 للمشاركة.

  منظومببة مؤسسببية للشببراكة
مببع القطبباع الخبباص علببى 

 كافة المستويات.
  مجموعببببببببة مببببببببن الكليببببببببات

التقنيبببة والمبببدارا المهنيبببة 
ومعاهببببببببببد التببببببببببدريب يببببببببببتم 
إنشببببببببباؤها علبببببببببى حسببببببببباب 

 القطاع الخاص.
  نهببببر التببببدريب فببببي مواقببببع

العمل يتم تطبويره والتوسبع 
 فيه.

  ببببببرامر التبببببدريب المسبببببتمر
لرفبببببع كفببببباءة العمبببببال فبببببي 
القطببببباع الخبببببباص تصبببببببا 

 أكثر فاعلية.
  المؤسسبببات الكببببرا تتبنبببى

برنامجاي للتوأمة مبع معاهبد 
 وكليات تقنية.

  قناعببببببة تامببببببة أن الشببببببراكة
تحقببببببق مصببببببلحة مببببببزودي 
التببدريب والقطبباع الخبباص 

win – win situation. 
 
  القطببببببببباع الخببببببببباص يقبببببببببود

عمليببة تحديببد االحتياجببات 
واسببببببببببببببببببتحداا البببببببببببببببببببرامر 

مضببببببببببببببببمون الكفايببببببببببببببببات و 
 – Demandالمهنيببة 

  إعببببببداد التشببببببريعات التببببببي تحببببببدد
األدوار والمسببببببببؤوليات للمعنيببببببببين 

 في القطاع.
  مببببنا حببببوافز لمؤسسببببات القطبببباع

الخبباص التببي تنفببذ بببرامر تدريبيببة 
لخدمببببببببببة مصببببببببببالحها أو خدمببببببببببة 

 شركات أخرا.
  ،إعداد خطة بإنشباء كليبات تقنيبة

معاهببببببد، مراكببببببز تببببببدريب ينفببببببذها 
 ها القطاع الخاص.ويدير 

  تنظبببببيم مجبببببالت إعالميبببببة حبببببول
أهميبببة الشبببراكة وقصبببص النجببباح 

 في هذا المجال.
 .تبادل الخبراء والفنيين 
  اسبببببتحداا وحبببببدات إداريبببببة فنيبببببة

لتنميبببببببببة المبببببببببوارد البشبببببببببرية فبببببببببي 
 مؤسسات القطاع.

  المشبببببببببببباركة فببببببببببببي ور  إعببببببببببببداد
الكفايببببببببببببات المهنيببببببببببببة والخطببببببببببببط 

 الدراسية والمناهر.
  يببببببة والفنيببببببة دعببببببم القببببببدرات اإلدار

لمؤسسات القطاع الخاص تمكنبه 
 من الشراكة الفاعلة.

  التوسع في ببرامر التلمبذة المهنيبة
 والتدريب التعاقدي والتعاوني.

  الشببركاء االجتمبباعيون
مبببببببببببببببرف الصبببببببببببببببناعة 

 والتجارة.
 .وزارة العمل 
  مجلا التعلبيم المهنبي

 والتدريب.
 .هيئة بناء المهارات 
  الكليببببببببببببات والمعاهببببببببببببد

والمبببببببببببببدارا التقنيبببببببببببببة 
 المهنية.

 .وزارة المالية 

2118 – 
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تمويل مؤسسات التعليم المهني والتقني والتدريب(: 5المشروع )  

اإلطار  المسؤولية اإلجراءات/ األنشطة/ الوسائل النتاجات الواقع/ المبررات
 الزمني

  الحكومبببببببة ال تنفبببببببق علبببببببى
التعلببببببببيم التقنببببببببي بجامعببببببببة 
البلقببببببباء وتحقبببببببق الجامعبببببببة 

( مليببون دينببار 17خسببارة )
 سنوياي عليه من موازنتها.

  اإلنفببببببببببباق علبببببببببببى التعلبببببببببببيم
المهنببببببببببي بببببببببببوزارة التربيببببببببببة 

% مبببن موازنبببة 2.8يشبببكل 
الببببببببوزارة وال يحقببببببببق الحببببببببد 
األدنببببببببى مببببببببن المتطلبببببببببات 

 الفعلية.
  مؤسسبببببة التبببببدريب المهنبببببي

 تواجه نقصاي في موازنتها.
  معببببببببايير اإلنفبببببببباق ليسببببببببت

 موحدة.
  يتركبببببببببز إنفببببببببباق صبببببببببندوق

التشببببببغيل والتببببببدريب علببببببى 
 التشغيل.

  التشببببببببريعات التببببببببي ألغببببببببت
% مببببن صببببافي 1ضببببريبة 

األرببببببباح للشببببببركات أثببببببرت 
 سلباي على التمويل.

  المببببببببببببببببببببببنا وخصوصبببببببببببببببببببببباي
األوروبيبببببة للقطببببباع تبببببذهب 

 دعماي للموازنة.

  معببببايير موحببببدة للتمويببببل
بوجببود الحاكميببة الواحببدة 

 للقطاع.
  موازنببببببببببة تعتمببببببببببد علببببببببببى

رجببببببببببببببببببببببببببببببببات األداء ومخ
 التدريب.

  يحقببق صببندوق التببدريب
والتعلبببيم المهنبببي والتقنبببي 

 إيرادات أفضل.
  تبببببببببببببببببببببببببوفر الموازنبببببببببببببببببببببببببة

المخصصبببببببببات الماليبببببببببة 
 المناسبة للقطاع.

  تتوجبببببببببببببببببببببببببببه المبببببببببببببببببببببببببببنا
والمسببببببببببببباعدات الفنيبببببببببببببة 
ل نفببببباق الحقيقبببببي علبببببى 
 قطاع التعليم والتدريب.

  إحبببداا تعبببديالت تسبببما بإعبببادة ضبببريبة
% مببن صببافي أرببباح الشببركات تكببون 1
 د موارد صندوق التدريب.أح
  إعادة النظر فبي نظبام صبندوق التبدريب

 لتحقيق مزيد من االستقاللية والشفافية.
  إعببداد معببايير لتمويببل مؤسسببات القطبباع

تعتمبببد نوعيبببة الببببرامر والنتاجبببات وأثرهبببا 
 على الفعالية واالرتباطية.

  دعم برامر التعليم التقني في المؤسسبات
ا يسبببما الحكوميببة والكليببات الخاصبببة بمبب
 بالتوسع الكمي والتطوير النوعي.

  اإلسببببببراع فببببببي إقببببببرار حاكميببببببة القطببببببباع
 لتنظيم متطلباته وأنشطته.

  إعبببببداد دليببببببل يشببببببرح إجببببببراءات اإلنفبببببباق
 وبنود متطلبات اإلدارة والتدريب.

  التنسبببببببيق مبببببببع وزارة التخطبببببببيط لتوسبببببببيع
اإلفادة مبن المبنا والمسباعدات ورصبدها 

 مباشرة للتعليم المهني والتقني.
  الببببدء بتجبببارب رياديبببة إلنشببباء مجمعبببات

اإلنتببببببباج والتبببببببدريب بمؤسسبببببببات التعلبببببببيم 
دارتهبببببا وتشبببببغيلها مبببببن خبببببالل  المهنبببببي وا 

 القطاع الخاص.

  الهيئببببببببببة العامببببببببببة
للتعلبببببببيم المهنبببببببي 
والتقنببي والتببدريب 
)عند إنشائها( أو 
ببببببببببببببأي مسبببببببببببببمى 

 آخر.
  مجلببببببببا التعلببببببببيم

المهنبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي 
 والتدريب.

  مرفبببببة الصبببببناعة
 والتجارة.

 ة.وزارة المالي 
  وزارة التخطبببببببببببببيط

 والتعاون الدولي.
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 تطوير آليات المساءلة والمتابعة وتقييم األداء(: 6المشروع )

 اإلطار الزمني المسؤولية اإلجراءات/ األنشطة/ الوسائل النتاجات الواقع/ المبررات

  تتببببببببببوفر اسببببببببببتراتيجيات
لعمبببببببببببببببببل مؤسسبببببببببببببببببات 
القطاع لكبن تنفيبذها ال 

 يتم وفق المؤشرات.
  آليات المسباءلة مشبتتة

كون مؤسسات القطباع 
تبببببببببببببببببببديرها مجبببببببببببببببببببالا 
ووزارات ومؤسسببببببببببببببببات 

 متعددة.
  تببببببببم وضببببببببع منظومببببببببة

للمتابعببببة والتقيببببيم لكببببن 
تنفيبببببببببذها يخلبببببببببو مبببببببببن 

 المساءلة.
  المركببز الببوطني لتنميببة

المببببوارد البشببببرية سبببببق 
أن أعببببببببببببببد مؤشببببببببببببببرات 
للقطبببببببببببببببببببببببباع لكببببببببببببببببببببببببن 
 المؤسسات ال تطبقها.

  معامببببببببببببل االسببببببببببببتخدام
لمؤسسبببببببببببات القطببببببببببباع 

 تدنية.م

  تنفيبببببببببببببببببببببببببذ دقيبببببببببببببببببببببببببق
لالسببببببببببببببببببببببببببببببببتراتيجيات 

 والسياسات.
  منظومبببببببببببة للمتابعبببببببببببة

والتقيببببببببببببببيم متكاملببببببببببببببة 
واسبببتخدامها يبببتم وفبببق 

 أفضل الممارسات.
  معامببببببببببببببل اسببببببببببببببتخدام

أعلببببببببببببى لتسبببببببببببببهيالت 
مؤسسببببببببببببات التعلببببببببببببيم 

 المهني والتقني.
  المبببببوارد البشبببببرية فبببببي

المؤسسببببببببببببات قببببببببببببادرة 
علببببببى إجببببببراء التقيببببببيم 

 الذاتي.
  المركببببببببببببببز الببببببببببببببوطني

الموارد البشرية لتنمية 
يعمبببببببل علبببببببى إعبببببببداد 
تقريبببببببببببببببر المسببببببببببببببباءلة 
والمتابعببببببببببببة والتقيببببببببببببيم 

 السنوية
  تشبببببببببببببببببببار  جميبببببببببببببببببببع

المؤسسببات فببي جببائزة 
سبببمو األميبببر الحسبببن 

 للتميز العلمي.

  تعد كل مؤسسة البيانبات الخاصبة
بببببببببالتعليم والمتابعببببببببة وفببببببببق أدوات 
المنظومببة فببي ذلبب  التقيببيم الببذاتي 

 ألدائها.
 وارد المركبببببز الببببببوطني لتنميبببببة المبببببب

البشرية يشكل فريقاي للتقييم السنوي 
 ألداء المؤسسات.

  إعبببببببداد دليبببببببل ب ليبببببببات المسببببببباءلة
والمتابعببببببببببببببة والتقيببببببببببببببيم وتببببببببببببببدريب 

 المعنيين على استخدامه.
  إطالع المعنيين بالمؤسسات علبى

تجببارب دوليببة فببي مجببال المتابعببة 
 والتقييم.

  محببببباور التقيبببببيم والمتابعبببببة ترتكبببببز
ت علببببى ارتباطيببببة البببببرامر بحاجببببا

سببببببوق العمببببببل وكفبببببباءة العمليببببببات 
 وفعالية المخرجات.

  يشببار  فببي عمليببة التقيببيم معنيببون
وخبببراء فببي مجببال التعلببيم المهنببي 

 والتقني وفي القطاع الخاص.

  هيئببة بنبباء المهببارات حيببا
 تم تأسيسها.

  المركبببببببز البببببببوطني لتنميبببببببة
 الموارد البشرية.

  مجلبببببببا التعلبببببببيم المهنبببببببي
 والتقني والتدريب.

 ليبببببببببات ممثلبببببببببون عبببببببببن فعا
 اقتصادية.

  مؤسسبببات التعلبببيم المهنبببي
 والتقني والتدريب.

  المجلبببببا األعلبببببى للعلببببببوم
 والتكنولوجيا.
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التدريب المستمر ومشاريع التشغيل واعتماد خبرات العمالة الوافدة(: 1المشروع )  

 اإلطار الزمني المسؤولية اإلجراءات/ األنشطة/ الوسائل النتاجات الواقع/ المبررات
 المستمر برنبامر  التدريب

معمبببول ببببه فبببي مؤسسبببة 
التبببببدريب المهنبببببي ببببببوتيرة 

 أقل من السابق.
  التبببببببببببببببببدريب المسبببببببببببببببببتمر

متوقف تمامباي فبي التعلبيم 
المهنبببببببي ببببببببوزارة التربيبببببببة 

 والتعليم.
  التببدريب المسببتمر متببوفر

بصبببورة ميبببر فاعلبببة فبببي 
 كليات المجتمع.

  ال ترصببببببببببببببببد للتببببببببببببببببدريب
المسببببببببتمر مخصصببببببببات 

 محددة.
 ال يعتمبببببد لغايبببببات االنتقببببب

مبببن مسببببتوا مهنببببي إلببببى 
 آخر.

  مشببببببباريع تشبببببببغيل ميبببببببر
فاعلببببة وقليلببببة يصبببباحبها 

 ممارسات مير مقنعة.
  العمالة الوافدة ال تخضع

إلجببببببببببببببببراءات التحقببببببببببببببببق 
للمسببببببببببببببببتوا أو إجببببببببببببببببازة 

 الممارسة.
  المؤسسببببببببببات اإلنتاجيببببببببببة

والخدميببببببببببببببببة ال تضببببببببببببببببع 
التببببدريب المسببببتمر علببببى 

 خريطة أولوياتها.

  اعتمببببببببباد التبببببببببدريب المسبببببببببتمر
أساسببببببببببببببببياي لعمببببببببببببببببل مسبببببببببببببببباراي 
 المؤسسات.

  مببببببببببزودي التببببببببببدريب يعيببببببببببدون
تنشببببببببببيط فعاليببببببببببات التببببببببببدريب 

 المستمر.
  يببببببؤدي إلببببببى الترقيببببببة والترفيببببببع

 وتصحيا الكفايات المهنية.
  العمالبببببببببببببة الوافبببببببببببببدة تخضبببببببببببببع

 الختبارات ممارسة المهنة.
  موازنبببببات يبببببتم تحديبببببدها لهبببببذا

 المسار.
  معامببببببل اسببببببتخدام لتسببببببهيالت

كليببببببببببات ومعاهببببببببببد ومببببببببببدارا 
 تحسن ويزداد.القطاع ي

  وزارة الصببببببببببببببببناعة والتجببببببببببببببببارة
والوزارات األخرا تتبابع تحديبد 
االحتياجببببببات لتنفيببببببذ التببببببدريب 

 المستمر.
  منظومبببببة التبببببدريب معبببببدة مبببببن

حيببببا البببببرامر الجبببباهزة وتلبببب  
التببببببببببي تصببببببببببمم بنبببببببببباء علببببببببببى 

 الحاجة. 

  مؤسسبببببببات اإلنتببببببباج والخبببببببدمات
تحبببببببببببدد احتياجاتهبببببببببببا للتبببببببببببدريب 
المسبببتمر ورفبببع كفببباءة العببباملين 

 .فيها
  مزودوا التبدريب والتعلبيم المهنبي

يضببببببببببببعون خططبببببببببببباي للتببببببببببببدريب 
المستمر وفق ظروف الملتحقين 

 بالبرنامر.
  رصببببببببد مخصصببببببببات للتببببببببدريب

المستمر كجزء/ نسبة مئوية من 
 موازنة الشركات والمصانع.

  إعبببببببببادة النظبببببببببر فبببببببببي مشببببببببباريع
التشبببببغيل والتبببببدريب بمبببببا يحقبببببق 
خفبببببن الكلفبببببة وتحقيبببببق خدمبببببة 

 حقيقية للتشغيل.
  بيانبببببات مهنيبببببة للوافبببببدين قاعبببببدة

فببببببببببي ضببببببببببوء تقببببببببببارير العمببببببببببل 
المطلوبببببببببة وكفايببببببببات الوافببببببببدين 

 المهنية.
  تنفيبذ بببرامر التببدريب للمسببتويات

المتعببببببددة وبالتنسببببببيق مببببببع وزارة 
العمل، ووزارة الصناعة والتجارة 
 ووزارة السياحة واآلثار وميرها.

  الشبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببركاء
 االجتماعيون.

 .وزارة العمل 
  مجلببببببببببببببببا التعلببببببببببببببببيم

والتقنببببببببببببببي المهنببببببببببببببي 
 والتدريب.

 .هيئة بناء المهارات 
  مببببببببببببزودوا التببببببببببببدريب

 والتعليم المهني.

وعلبببببببببى  2118
مببببببببببببدا تنفيببببببببببببذ 

 الخطة.
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 إعداد إطار للمؤهالت المهنية وتطوير تن يم العمل المهني(: 2المشروع )

اإلطار  المسؤولية اإلجراءات/ األنشطة/ الوسائل النتاجات الواقع/ المبررات
 الزمني

  التببببببببدريب بببببببببدأت منظمببببببببة
األوروبيببة دعببم األردن فببي 
إعبببببببداد إطبببببببار المبببببببؤهالت 

 المهنية منذ سنوات.
  هنببا  قببانون تنظببيم العمببل

لسببببببببنة  27المهنببببببببي رقببببببببم 
ّحبببببببدد المسبببببببتويات  1999

المهنيببببة ويعمببببل بببببه حتببببى 
 اآلن.

  هنببا  حاجببة إلعببداد إطببار
للمبؤهالت يواكببب المعمببول 
ببببه فبببي األقطبببار المتقدمبببة 
والعمبببببببببببببببببببببل جبببببببببببببببببببببار األن 

 إلعداده.
 ا  ضبببببببرورة لتطبببببببوير وهنببببببب

قانون تنظيم العمل المهني 
بعبببببببد عشبببببببرين عبببببببام مبببببببن 

 إقراره.
  اإلطبببببببار يعبببببببزز الشبببببببفافية

وتنظبببببببيم األجبببببببور وحركبببببببة 
 العمال من موقع آلخر.

  إطبببار للمبببؤهالت ابتبببداء مبببن
التعلببببببببببيم األساسببببببببببي حتببببببببببى 
الدرجببببببببة الجامعيببببببببة الثالثببببببببة 

 )الدكتوراه(.
  قببانون مطببور لتنظببيم العمببل

المهنبببببي يأخبببببذ فبببببي اعتبببببباره 
المسبببببببببببببببببببتجدات المحليبببببببببببببببببببة 

 واإلقليمية.
  مهبببببببببام مؤسسببببببببببات التعلببببببببببيم

والتببببببببدريب تببببببببوفير كفايببببببببات 
ولببببيا فقببببط إعطبببباء شببببهادة 

 الدبلوم.
  نظبببببببببام لةجبببببببببور والرواتبببببببببب

 يعتمد إطار المؤهالت.
  تطبيببببببببق إطببببببببار المببببببببؤهالت

 على العمالة الوافدة.
  أدوار ومسبببببببببببؤوليات هامبببببببببببة

تقببببوم بهببببا مؤسسببببات التعلببببيم 
المهنبببببببببي والتقنبببببببببي إضبببببببببافة 

 للتدريب.

  دعببببم الفريببببق الببببوطني الببببذي يعببببد
 إطار المؤهالت المهنية حالياي.

  بنبببباء قاعببببدة بيانببببات بالمسببببتويات
والمبببببببؤهالت واحتياجبببببببات قطببببببباع 
العمبببببببببل وجسبببببببببر الفجبببببببببوة تلبيبببببببببة 

 لالحتياجات.
  تكليببببببببف فريببببببببق/ لجنببببببببة القتببببببببراح

تعبببببببديالت علبببببببى قبببببببانون تنظبببببببيم 
 العمل المهني.

  إعببببداد سببببلم ببببباألجور والمكافبببب ت
العمببببببل المهنببببببي فببببببي لمسببببببتويات 

 القطاعات المختلفة.
  تحديببببببد الكفايببببببات المهنيببببببة لكبببببببل

 مستوا.
  االسترشببببببباد بالتصبببببببنيف العرببببببببي

المعياري للمهن في وصبف مهبام 
 وواجبات الوظائف.

 .تطوير هيكلة العمالة األردنية 
  التواصل مع المؤسسات اإلقليمية

والعربية لمعادلبة إطبار المبؤهالت 
 المهنية األردنية.

 لببببببة واسببببببعة للتعريبببببببف تنظببببببيم حم
بإطبببار المبببؤهالت وتنظبببيم العمبببل 

 المهني.

  هيئببببببببببببة اعتمبببببببببببباد
 التعليم العالي.

  مركببببببز االعتمبببببباد
 وضبط الجودة.

 .وزارة العمل 
  وزارة الصبببببببببببببناعة

والتجبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببارة 
 والتموين.

 .نقابات العمال 
  مببببببببزودو التعلببببببببيم

المهنببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي 
 والتدريب.

2118 
واكتمالبببه عبببام 

2122 
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 والنوعي في برامج التعليم المهني والتقني والتدريب والطاقات االستيعابية للمؤسساتالتوسع الكمي (: 2المشروع )

 اإلطار الزمني المسؤولية اإلجراءات/ األنشطة/ الوسائل النتاجات الواقع/ المبررات

  بعبببببن معاهبببببد التبببببدريب
يقببببل االلتحبببباق بهببببا عببببن 

 الطاقة االستيعابية.
  مؤسسات التعلبيم المهنبي

والتقنببببببببببببببببببي والتببببببببببببببببببدريب 
تسبببببببببببببببببتخدم مشببببببببببببببببباملها 
سبببببباعات محببببببدودة فقببببببط 

 يومياي.
  الكليببات التقنيببة ال يمكببن

التوسببببببببببع فيهببببببببببا بسبببببببببببب 
تواضبببببببببببببببببع إمكانياتهبببببببببببببببببا 

 الحالية.
  تشببببكو مؤسسببببات العمببببل

مبببببن نقبببببص فبببببي بعبببببن 
 التخصصات.

  نوعيبببببببببببببببببة التبببببببببببببببببدريب ال
 يرضي أصحاب العمل.

  نسبببببببببة الملتحقببببببببين بببببببببالتعليم
المهنبببببببببي والتبببببببببدريب تبببببببببزداد 

 %.2سنوياي 
  بببببببببالتعليم نسبببببببببة الملتحقببببببببين

التقنبببببي أيضببببباي تبببببزداد بنسببببببة 
2.% 
  كليبببببات جامعيبببببة تقنيبببببة يببببببتم

إنشائها كما صدر عن وزارة 
التعلببببببببببيم العببببببببببالي والبحببببببببببا 

 العلمي.
  التوسبببببع فبببببي إنشببببباء مراكبببببز

التميببببببز القطاعيببببببة وتطببببببوير 
 القائم منها.

  كليات مجتمبع تقنيبة فبي كبل
 محافظة.

  تخصصبببببات مهنيببببببة جديببببببدة
يببببببببببببببتم اسببببببببببببببتحداثها تلبببببببببببببببي 

الفعليببببببببة لسببببببببوق الحاجببببببببات 
 العمل.

  زيببادة فببي معامببل االسببتخدام
للكليببات والمعاهببد والمببدارا 
المهنيببببببببببببببة ورفببببببببببببببع كفبببببببببببببباءة 

 استخدامها.
  دعم وزارة العمبل فبي تطبيبق

قببانون تنظببيم العمببل المهنببي 
 للعمالة األردنية والوافدة.

  إعببداد خطببة للتوسببع فببي خببدمات
قطبببببباع التعلببببببيم المهنببببببي والتقنببببببي 
 والتبببببدريب علبببببى مسبببببتوا كليبببببات
المجتمببببببببببع، المعاهببببببببببد المهنيببببببببببة، 
المببببببببدارا المهنيببببببببة فببببببببي ضببببببببوء 
حصبببر االحتياجبببات مبببن المبببوارد 

 البشرية.
  التنسبببيق مبببع البببوزارات المختصبببة

كالصبببببببناعة والتجبببببببارة، السبببببببياحة 
واآلثببببببار، الزراعببببببة للتوسببببببع فببببببي 
إنشبببببباء وتطببببببوير مراكببببببز التميببببببز 

 القطاعية.
  التبببببدقيق فبببببي مبببببؤهالت وخببببببرات

تها العمالبببة الوافبببدة إلجبببازة ممارسببب
للعمل وتأهيل مير القادرين منهم 
وعلببببى حسبببباب تكبببباليف تصبببباريا 

 العمل.
  دعببم أجهببزة وزارة العمببل لتمكينهببا

مبببببببن أداء األدوار المناطبببببببة بهبببببببا 
 بصورة فعالة.

  رصببببببببببد المخصصببببببببببات الماليببببببببببة
والموازنبببات الالزمبببة لتنفيبببذ ببببرامر 

 التوسع في خدمات القطاع.
  البببدء فببي تأهيببل المببوارد البشببرية

 إلدارة وتشغيل التوسعات. 

  هيئبببببببببببببببببة بنببببببببببببببببباء
 المهارات.

  مجلببببا التببببدريب
والتعلبببببيم المهنبببببي 

 والتقني.
  الشببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببركاء

 االجتماعيين.
  وزارة الصببببببببببببناعة

والتجبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببارة 
 والتموين.

 .وزارة السياحة 
 .وزارة الزراعة 
  مببببببببزودو التعلببببببببيم

 المهني والتقني.
 .وزارة العمل 

عمببببببل  2118
عشبببر مسبببتمر 

سبببببببببببببببببببببببببببببببببنوات 
إلكمببببببببببببببببببببببببببببببببال 

 التوسعات.
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إنشاء كليات جامعية تقنية )بكالوريوس( وفتح القنوات العمودية بينها وبين كليات المجتمع التقنية(: 10المشروع )  

اإلطار  المسؤولية اإلجراءات/ األنشطة/ الوسائل النتاجات الواقع/ المبررات
 الزمني

  هنبببا  حاجبببة للكليبببات الجامعيببببة
حاجبببة سبببوق العمبببل التقنيبببة لسبببد 

مبببببببببببببببببببببببببن فئبببببببببببببببببببببببببة التقنيبببببببببببببببببببببببببين 
 واالختصاصيين.

  كليببببببات المجتمببببببع الحاليببببببة مبببببببن
الصعب التوسع فيها حيا حجبم 

 التسهيالت فيها محدود.
  يحتببببببباج األمببببببببر إلبببببببى تصببببببببويب

التجسبببير للجامعبببات مبببن كليبببات 
المجتمبببع ليصببببا موجهببباي للتعلبببيم 

 التقني والتكنولوجي.
  وزارة التعلببببببببيم العببببببببالي والبحببببببببا

تعليمبببببببببببات العلمبببببببببببي أصبببببببببببدرت 
 للتوسع في التعليم التقني

  كليببببات جامعيببببة تقنيببببة
( 2حكوميببببببة عببببببددها )

يبببببببببببتم إنشببببببببببباؤها فبببببببببببي 
األقببببببببببببببباليم التنمويبببببببببببببببة 

 الثالثة.
  كليببببات جامعيببببة تقنيببببة

( 2خاصببببببببة عببببببببددها )
يقبببوم بإنشبببائها القطببباع 
الخببببببباص ببببببببدعم مبببببببن 

 الحكومة.
  منظومبببببببببببببة متكاملببببببببببببببة

للكليبببببببببببببببببببات أعببببببببببببببببببباله 
بأنظمتهبببببببا وتعليماتهبببببببا 
وخططهببببببببببا الدراسبببببببببببية 

 رامجها ومناهجها.وب
  موازنبببببببببببات للتأسبببببببببببيا

والتشببببببببببببببببببببببغيل يببببببببببببببببببببببتم 
 تحديدها.

  مؤسسات دولية مانحة
ومساعدات فنية تنسق 
لهببببببببببا وزارة التخطببببببببببيط 

 والتعاون الدولي.
  مببببببببببوارد بشببببببببببرية يببببببببببتم

 تأمينها وتأهيلها.

  تشبببببببببكيل لجنبببببببببة إلعبببببببببداد تصبببببببببور
بالكليبببببببات الحكوميبببببببة التبببببببي سبببببببيتم 
إنشبببببباؤها تكببببببون مدرجببببببة كمشبببببباريع 

 تنفذها الحكومة.
  متابعببة إعطبباء الموافقببة بببالترخيص

واالعتمباد للكليببات الجامعيبة التقنيببة 
 التي يطلبها القطاع الخاص.

  مخاطببات للجهبات الدوليبة المانحببة
لبببببدعم تأسبببببيا الكليبببببات الجامعيبببببة 

 التقنية.
  إعببداد الكليببات وتأهيلهببا   للتجسببير

ببببببببين كليبببببببات المجتمبببببببع والكليبببببببات 
 الجامعية التقنية.

 ب والتأهيبببل إعبببداد خطبببط االسبببتقطا
للمبببوارد البشبببرية التبببي سبببتعمل فبببي 

 الكليات.
  عقببد اتفاقيببات مببع القطبباع الخبباص

للقيببببام بالتببببدريب فببببي مواقببببع العمببببل 
 خدمة لمتدربي الكليات.

  رببببببط منظومبببببة الكليبببببات الجامعيبببببة
التقنيببببببة بهيئببببببة اعتمبببببباد مؤسسببببببات 
التعلببيم العببالي وضببمان جودتببه مببن 

 خالل معايير خاصة.

  وزارة التعلبببببببببببببببببببببببببيم
والبحبببببببا  العبببببببالي
 العلمي.

 .القطاع الخاص 
  هيئببببببببة االعتمبببببببباد

لمؤسسات التعلبيم 
 العالي.

  وزارة التخطببببببببببببببيط
 والتعاون الدولي.

2118 
- 

2122 
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 دعم وتطوير البنى التحتية لمؤسسات التعليم المهني والتقني والتدريب(: 11المشروع )

اإلطار  المسؤولية اإلجراءات/ األنشطة/ الوسائل النتاجات الواقع/ المبررات
 الزمني

  هنببببببببببببببببببببببا  مشببببببببببببببببببببببكالت
وتحببببببببببببديات فببببببببببببي كببببببببببببل 
مكونبببببات البنبببببى التحتيبببببة 
كمؤسسببببببببببببببات القطبببببببببببببباع 
تجعبببببل مبببببن أدائهبببببا يقبببببل 
عبببببببببن المسبببببببببتوا البببببببببذي 
يحقببق كفبباءة وفعاليببة فببي 
ببببببرامر القطببببباع. )جببببببرا 

 تفصيل بعضها(
  تجهيبببببببببببببزات متواضبببببببببببببعة

وأبنيببببببة بحاجببببببة لصببببببيانة 
 شاملة.

  ال تتببببوفر قببببوائم معياريببببة
ومتطلبات  بالبنى التحتية

مؤسسبببببببببببببببببات القطببببببببببببببببباع 
 لالسترشاد بها.

  موازنببببببببببببببة الحكومببببببببببببببة ال
تسبببببببتطيع تبببببببأمين البنبببببببى 
التحتيببببة والحاجببببة ماسببببة 
لمشببببببببببببببببببباركة القطببببببببببببببببببباع 

 الخاص.
  الطاقببببات االسببببتيعابية ال

تسبببببما بتوسبببببعات علببببببى 
الببببرامر باسببببتثناء بعببببن 

 المناطق.

  مؤسسببببببببات قطبببببببباع التعلببببببببيم
المهنببببببي والتقنببببببي والتببببببدريب 
تتببببببببوفر فيهببببببببا بنببببببببى تحتيببببببببة 
متميبببببزة وقبببببادرة علبببببى تنفيبببببذ 

 برامر فاعلة مثل:
o .قدرات فنية 
o .قدرات إدارية 
o .قدرات مالية 

  قبببوائم معياريبببة باإلنشببباءات
والتجهيببزات والمببواد األوليببة 

 مكتملة ويعمل وفقا لها.
  منبببببببباهر وبببببببببرامر وخطببببببببط

دراسية وشراكة مبع القطباع 
الخبببببببباص تعمببببببببل لتحقيببببببببق 

 األهداف.
  كليبببببات ومعاهببببببد ومببببببدارا

حتياجببببببببات مهنيببببببببة تلبببببببببي ا
التوسبببببببع الكمبببببببي والنبببببببوعي 

 على مخرجات القطاع.
  تشبريعات مرنبة تعمبل علبى

تسبببببببببببببببببببببريع اإلجبببببببببببببببببببببراءات 
 ومتطلبات التشغيل.

  إعببببببببداد خطببببببببط لتطببببببببوير الخطببببببببط
 الدراسية والمناهر.

  إجببببببراء الصببببببيانة الشبببببباملة لةبنيببببببة
 والمرافق.

  تحببببببببديا التجهيببببببببزات والمختبببببببببرات
دارتها.  وا 

 تأهيل المبدربين والمشبرفين والمبوارد 
 البشرية الداعمة.

  تنفيذ مببادرات بالتعباون مبع القطباع
الخببببباص إلنشببببباء كليبببببات/ معاهبببببد/ 
مبببدارا مهنيبببة وتأهيبببل القبببائم فيهبببا 

 إلدامته.
  إعداد متطلبات تربوية وفنيبة كاملبة

لمؤسسببات القطبباع يجببري اعتمادهببا 
 وتنفيذها.

  إعببببببببداد قببببببببوائم معياريببببببببة ببببببببباألجهزة
واللوازم التي تحتاجها التخصصبات 

 المختلفة.
  إقامة شبكة للتواصل مبع مؤسسبات

التعلبببببيم المهنبببببي والتقنبببببي والتبببببدريب 
اإلقليميبببة والدوليبببة مبببن خبببالل وزارة 

 التخطيط.

  المركببببببببز الببببببببوطني
 للمناهر.

  هيئببببببببببببببببببببة بنبببببببببببببببببببباء
 المهارات.

  مجلببببببببا التببببببببدريب
 والتعليم المهني.

  وزارة التخطبببببببببببببببببببيط
 والتعاون الدولي.

  مؤسسبببببببات العلبببببببيم
 المهني والتقني.

 خاص.القطاع ال 

2118 - 
2122 
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تنسيق المشاريع والمساعدات الفنية الدولية المقدمة للقطاع(: 11المشروع )  

 اإلطار الزمني المسؤولية اإلجراءات/ األنشطة/ الوسائل النتاجات الواقع/ المبررات

  المسببباعدات الدوليبببة للتعلبببيم المهنبببي فبببي
وزارة التربيببببة والتعلببببيم متواضببببعة، كببببذل  

لكبببببن ذلببببب  أعلبببببى قيمبببببة للتعلبببببيم التقنبببببي 
 وتنوعاي لمؤسسة التدريب المهني.

  الجهبببات الداعمبببة الدوليبببة متعبببددة، منهبببا
ETF,JICA, ILO, 
UNESCO,EU, GIZ, USAID 
وميرها وهي احيانباي تنفبذ مشباريع تكررهبا 

 الجهات األخرا.
  بعبببببببببن المسببببببببباعدات تتنببببببببباول قضبببببببببايا

محبببببببببببدودة مثبببببببببببل إطبببببببببببار المبببببببببببؤهالت، 
لكنهبببا  الحوكمبببة، الشبببركاء االجتمببباعيون

ال تقبببوم بالبببدعم الشبببامل ألحبببد المعاهبببد/ 
 المدارا/ الكليات.

  تنحصببر المسبباعدات فببي أشببكال محببددة
مثبببل: الخببببراء والزيبببارات، والدراسبببات وال 
 تكون على صورة تجهيزات إال ما ندر.

  هنبببا  حاجبببة لرسبببم خريطبببة المسببباعدات
 لمؤسسات القطاع.

مؤسسات القطاع جميعها 
تحصل على الدعم الفني 

 دون استثناء. مساعداتوال
  أولويبببببببببات البببببببببدعم محبببببببببددة

ومربوطببببببببة بإطببببببببار زمنبببببببببي 
 لتنفيذها.

  إرسبباء النمببوذج اإلقليمببي أو
البببببببببدولي للتعلبببببببببيم المهنبببببببببي 
والتقني مع مراعاة الظبروف 

 واالحتياجات األردنية.
  التركيببببببببببز علببببببببببى القببببببببببدرات

اإلداريببببة والفنيببببة لمؤسسببببات 
القطبببببباع تلبيببببببة الحتياجببببببات 

 التغيرات التكنولوجية.
  خريطببة للمسبباعدات الدوليببة

المطلوبببببببببة للقطبببببببباع معببببببببدة 
وتسبببببببببتخدم فبببببببببي تحضبببببببببير 
الشببببببببببببببببببببببروط المرجعيببببببببببببببببببببببة 

 للمشاريع.
  اجتماعبببات دوريبببة تحضبببرها

مؤسسببببات القطبببباع بتنسببببيق 
مبببن وزارة التخطبببيط لعبببرن 
وجهببات النظببر وتبادلهببا مببع 

 الخبراء الدوليين.

  إعبداد معبايير تلقببي البدعم والمسبباعدات
لطلبببببببب الدوليبببببببة يبببببببتم االسترشببببببباد بهبببببببا 

 المساعدات.
  إعببببببببداد دليببببببببل مببببببببوجز حببببببببول قببببببببدرات

مكانيبببببات مؤسسبببببات التعلبببببيم المهنبببببي  وا 
والتقنبببببببي والتبببببببدريب بببببببباللغتين العربيبببببببة 

 واإلنجليزية.
  تحديبببببد القضبببببايا او المحببببباور الخاصبببببة

 بالمساعدات وتحديد أولويات تنفيذها.
  بناء مجموعة من الفرق الفنية كل منهبا

يعنببببى بمؤسسببببة مببببن مؤسسببببات قطبببباع 
يم المهنببي والتقنببي كببل منهببا قببادر التعلبب

 على قيادة التطوير والتغيير.
  توجيبببببه المخصصببببببات الماليببببببة والمببببببنا

المقدمببببة إلصببببالح القطبببباع لتكببببون فببببي 
خدمببببة مؤسسبببباته أو أن يكببببون دعمهببببا 
للموازنبببببببة مخصبببببببص للتعلبببببببيم المهنبببببببي 

 والتقني والتدريب.
  توجيببببببه جببببببزء مببببببن الببببببدعم لمؤسسببببببات

امر القطاع الخاص التبي تقبوم بتنفيبذ ببر 
 التدريب.

  زيببببادة درجببببة المشبببباركة للصببببف الثبببباني
 من اإلدارات لتعريضهم لخبرات دولية.

  وزارة التخطببببببببببببببببيط
 والتعاون الدولي.

  مؤسسبببات التعلبببيم
 المهني والتقني.

  هيئببببببببببببببببببة بنبببببببببببببببببباء
 المهارات.

  المجبببالا المعنيبببة
 بالقطاع.

  المركببببببز الببببببوطني
لتنميببببببببببة المببببببببببوارد 

 البشرية.
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تطوير آليات فتح القنوات األفقية والعمودية بين مسارات التعليم المهني والتقني والتدريب: (17)المشروع   

اإلطار  المسؤولية اإلجراءات/ األنشطة/ الوسائل النتاجات الواقع/ المبررات
 الزمني

  تتعدد الشهادات متعددة التي
يصبببببببدرها النظبببببببام التعليمبببببببي 
األردنببببببي: الثانويببببببة العامببببببة، 

والمهنيبة، وشبهادة األكاديميبة 
إنهاء المرحلبة الثانويبة )ميبر 
مسبببببتكمل تبببببوجيهي( وببببببرامر 
كليات مجتمع بعضها ينتهي 
بامتحببان عببام شببامل وأخبببرا 
بدون. وهنا  نظبام للتجسبير 
ببببببببببببببين كليببببببببببببببات المجتمببببببببببببببع 

 والجامعات.
  توجبببد محبببددات للحركبببة مبببن

مسار آلخر ويتم ذل  ضمن 
 شروط ومعايير.

  جامعة البلقاء التطبيقيبة تقبوم
اآلن بحركببببببة تطببببببوير كبيببببببرة 
لتحسبببين أداء التعلبببيم التقنبببي 
يبنبببببببى علبببببببى إطبببببببار وطنبببببببي 

 للمؤهالت.
  هنببببببببببببا  حاجببببببببببببة لمراجعببببببببببببة

مسببببببببارات الحركبببببببببة األفقيبببببببببة 
 والعمودية.

  منظومة تعمل بما يسمى 
Open entry open 

exit 
يطبببببببببببق معببببببببببايير وشببببببببببروط 
الحركببببببة العموديببببببة واألفقيببببببة 

 بين المسارات.
  منظومبببببببببة أن، التعلبببببببببيم

المهنبببببببببببببببببببي والتقنببببببببببببببببببببي 
والتببببببببببببببببدريب للجميببببببببببببببببع  

TVET for all  مببن
حيبببببببببببببببببببببا األعمبببببببببببببببببببببال 
 والمستويات التعليمية.

  هنببببببدره جديبببببببدة للتعلبببببببيم
التقنبببببي والفنبببببي تطبقهبببببا 
جامعببببببببببببببببببببببة البلقبببببببببببببببببببببباء 

 التطبيقية.
  أدوات وآليببببات واضببببحة

للتبببببببببببببببدريب المسبببببببببببببببتمر 
وأدوار مؤسسببببببببببببببببببببببببببببببببببببية 
ألصببببببببببببببببحاب العمببببببببببببببببل 
للتببببببببدريب فببببببببي مواقببببببببع 

– On- theالعمببل 
Job Training. 

  اعتمبباد الكفايببات ولببيا
فقبببببط شبببببهادات البببببدبلوم 
هبببي اسببباا المسبببتويات 

 المهنية.

  مراجعبة هيكبل العمالبة األردنيبة مبن
حيبببببببببببببببا المبببببببببببببببؤهالت والخببببببببببببببببرات 

 والمستويات.
  مراجعة لنوعية البرامر المقدمة مبن

مببببببزودي التعلببببببيم المهنببببببي والتقنببببببي 
 والتدريب.

  مراجعة الخطط الدراسية والمسارات
وتحديببد متطلبببات وشببروط االنتقببال 

 للمستويات األفقية والعمودية.
  االنتقال المرن ببين الثانويبة المهنيبة

وكليات المجتمبع وكبذل  للجامعبات 
 ببرامجها التقنية.

  دعم الكليات الجامعيبة التقنيبة التبي
 سيتم إنشاؤها.

  إعطببببباء جامعبببببة البلقببببباء التطبيقيبببببة
فرصببة القيببادة فببي التوجيببه والتنفيبببذ 

بببرامر الفنيببة والتقنيببة فببي حببال لببم لل
يتخببببببذ القببببببرار بإنشبببببباء هيئببببببة بنبببببباء 

 المهارات.
   الوصبببول إلبببى عامبببل مهنبببي يمتلببب

جميببببببببع الكفايببببببببات المهنيببببببببة التببببببببي 
يتطلبهبببا المسببببتوا المهنبببي، وبببببدعم 

 من أصحاب العمل.
  دعبببببببببم مركبببببببببز االعتمببببببببباد وضببببببببببط

الجبببببببودة/ العمبببببببل لتطبيبببببببق قبببببببانون 
 تنظيم العمل المهني.

  جامعبببببببة البلقببببببباء
 التطبيقية.

  وزارة التربيببببببببببببببببببببببة
 والتعليم.

  وزارة التعلببببببببببببببببببببببيم
العبببببالي والبحبببببا 

 العلمي.
  مجلبببببببا التعلبببببببيم

المهنببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي 
 والتدريب.

 .أصحاب العمل 
  مركبببببز االعتمببببباد

 وضبط الجودة.
  المركببببز الببببوطني

لتنميبببببببة المببببببببوارد 
 البشرية.
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وال مركزية اإلداراتتطوير االستراتيجيات والسياسات وتفويا الصالحيات : (11)المشروع   

 اإلطار الزمني المسؤولية اإلجراءات/ األنشطة/ الوسائل النتاجات الواقع/ المبررات

  تعببببببببببدد االسببببببببببتراتيجيات
والسياسبببات والتشبببريعات 

 لمكونات القطاع.
  مركزيببة القببرارات وال تببتم

بالتشببببببببببببباور والتنسبببببببببببببيق 
الكافي مع اإلدارات فبي 
المنببببببببببببببباطق ومسبببببببببببببببتوا 

 المعاهد والمدارا.
  اإلدارة العليبببببببببببا ليسبببببببببببت

خبيببرة بالمسببتوا الكببافي 
إلحببببببببببببببببببداا التغييببببببببببببببببببر 

 الشامل.
  التعليمبببببببببببات ال تسبببببببببببما

باعتمبببببببببببببباد المدرسببببببببببببببة/ 
المعهببببد/ الكليببببة أسبببباا 

 التخطيط.
  الصببببببببببببببف األول مببببببببببببببن

اإلدارات يتصببببببببببببببببببببببببببببببببدر 
المشببببببببهد وفببببببببي ميبببببببباب 
الفببببببببببببببباعلين المنفبببببببببببببببذين 

 للتعليم والتدريب.
  حلقبببببببببببببببببات االتصبببببببببببببببببال

العموديببببببببببببببببة واألفقيببببببببببببببببة 
 طويلة.

 جية، سياسببببببببببببة، اسببببببببببببتراتي
تشببببببببريع وخطببببببببة موحببببببببدة 

 للقطاع.
  مرونبببببببببببببببة وصبببببببببببببببالحيات

للميدان فبي تنفيبذ الخطبط 
ضببببببمن نظببببببام المسبببببباءلة 

 والمتابعة والتقييم.
  قببدرات إداريببة وفنيببة علببى

جميبببببع المسبببببتويات قبببببادرة 
علبببببببببببببى التعامبببببببببببببل مبببببببببببببع 

 التغيرات.
  /التخطبببيط أساسبببه الكليبببة

المعهببد/ المدرسببة المهنيببة 
وتعطى األهميبة لحاجبات 

فبي قطباع اإلنتباج السوق 
 والخدمات.

  اتصببببببببببال فعببببببببببال سببببببببببريع
وشببببفاف بببببين المسببببتويات 

 اإلدارية والفنية.
  تطببببببببببببببببببببببوير وتحببببببببببببببببببببببديا

التشبببببببريعات بمبببببببا يسبببببببما 
بتفبببببببببببوين المسبببببببببببؤوليات 

 والصالحيات.

  اعتمبببببباد اسببببببتراتيجية وسياسببببببة
ومظلببة مرجعيببة واحببدة لقطبباع 
التعلببببببببببببيم المهنببببببببببببي والتقنببببببببببببي 
والتببببدريب تعتمببببد علببببى قببببانون 

 موحد للقطاع.
  يز القدرات اإلدارية والفنيبة تعز

للمعنيبببين بالقطببباع علبببى كافبببة 
مسببببببببتوياتهم ليكونببببببببوا قببببببببادرين 
علبببى العمبببل بنظبببام المركزيبببة 

 اإلدارة.
  بنبببببببباء هيكببببببببل إداري للقطبببببببباع

ومؤسسبببببباته تختصببببببر بعبببببببن 
 حلقات االتصال العمودي.

  تببببببببدريب العبببببببباملين بالكليببببببببات
والمعاهبببببببببد والمبببببببببدارا علبببببببببى 
إعبداد الخطببط وتنظببيم تنفيببذها 

ار االسببببببببببببتراتيجية فببببببببببببي إطبببببببببببب
والسياسبببببة الواحبببببدة وبالمرونبببببة 
التبببببببببببي تسبببببببببببتجيب لحاجبببببببببببات 
المجتمببببع ومؤسسببببات اإلنتبببباج 

 والخدمات.
  بنببببببباء وحببببببببدات دعببببببببم القببببببببرار

المؤسسبببي لالسبببتعانة بهبببا فبببي 
 اتخاذ القرارات.

  االطببببببببببالع علبببببببببببى التجبببببببببببارب
اإلقليمية والدولية حول أفضبل 
الممارسات في وضبع الخطبط 

 وتنفيذها.

  مؤسسبببببببببببببة بنببببببببببببباء
 رات.المها

  الجهات المرجعيبة
قبببرار  فبببي إعبببداد وا 

 القوانين.
  مجلببببببا التببببببدريب

والتعلبببببببيم المهنبببببببي 
 والتقني.

  /الكليبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببات
المعاهببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببد/ 
 المدارا المهنية.
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التأسيس والتطوير إلدخال الجانب اإللكتروني واالقتصاد المعرفي في قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب: (15)المشروع   

 اإلطار الزمني المسؤولية اإلجراءات/ األنشطة/ الوسائل النتاجات المبرراتالواقع/ 

  تعتمبببببببد ببببببببرامر التعلبببببببيم
المهنببببببببببببببببببببي والتقنببببببببببببببببببببي 
والتببببدريب فببببي معظمهببببا 
علببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببى األدوات 
والتجهيبببببببببزات المشبببببببببغلة 
يببدوياي وكهربائيبباي وبببتحكم 

 إلكتروني أحياناي.
  نببادراي مببا تسببتخدم بببرامر

الحاسبببببببببببوب واألنظمبببببببببببة 
كوسببببببببببائل اإللكترونيببببببببببة 
 تدريب مهني.

  هنببببببببا  حاجببببببببة إلتقببببببببان
اسبببببببببتخدام الكتالوجبببببببببات 
وأدلة الشركات الصانعة 
والتبببببببي تسبببببببتخدم اللغبببببببة 

 اإلنجليزية.
  المفاهيم والمعارف التبي

تعتمبببببببببببببببببببد االقتصببببببببببببببببببباد 
المعرفببببببببببببببببببببي ليسببببببببببببببببببببت 
متضببببمنة بصببببورة ثابتببببة 
فببببببببببي المنببببببببببباهر واألداء 

 العملي.
  يببببببببتم إمفببببببببال الجوانببببببببب

دارة  الماليببببة واإلداريببببة وا 
الخاصبببببببببببببببة األعمبببببببببببببببال 
 إلكترونياي.

  خطببببببط دراسببببببية ومنبببببباهر
ومبببببببببواد تعليميبببببببببة تعتمبببببببببد 
اسببببببببببببببببتخدام الحاسببببببببببببببببوب 

 واألجهزة اإللكترونية.
  تبببببببببببدريب أدائبببببببببببي علبببببببببببى

اسببببببببببببببببببببتخدام األجهببببببببببببببببببببزة 
اإللكترونيببة فببي تشببخيص 
صبببالحها فبببي  األعطبببال وا 
الجوانببببببببب العمليببببببببة مببببببببن 

 الخطة.
  تعزيبببز اكتسببباب الكفايبببات

اإلداريبببببببببببببببببببببة والماليبببببببببببببببببببببة 
واالقتصبببباد المعرفببببي مببببن 

الل برامر معبدة تواكبب خ
 التغيرات التكنولوجية.

  متبببببببببببببدربون يسبببببببببببببتخدمون
الكتالوجبببببببببببببببببببات وأدلبببببببببببببببببببة 
الشببببببببببببببببركات الصببببببببببببببببانعة 

 بصورة فعالة.
  فريببق عمببل مركببزي قببادر

دارة  علبببببببببببببى التببببببببببببببدريب وا 
 التجهيزات اإللكترونية.

  مهبببارات الحيببباة، التشبببغيل
الببببببببببببببببببببببذاتي، معالجببببببببببببببببببببببة 
المشبببببببببببببببببكالت، إعبببببببببببببببببداد 
التقارير، االتصال الفعبال 

إتقانهببببببببا مببببببببن قبببببببببل يببببببببتم 
 المتدربين.

  تطببببببببببببوير الخطببببببببببببط الدراسببببببببببببية
والتدريبيببببببببة والمنبببببببباهر لتشببببببببمل 
اسببببتخدام الوسبببببائل اإللكترونيبببببة 

 في التعليم والتدريب.
  إعبداد وتطبوير قبدرات المبدربين

لتمكيببنهم مببن اسببتخدام الوسببائل 
 اإللكترونية في التدريب.

 ( اسبببببببتخدامTrainers تعمبببببببل )
علبببببى عبببببرن محاكببببباة حقيقيبببببة 

 التدريب. لتجهيزات
  إعبببداد فريبببق عمبببل قبببادر علبببى

التحببببببببببببر  الميببببببببببببداني لمواقببببببببببببع 
التبببببدريب للعمبببببل علبببببى صبببببيانة 
دامة التجهيزات اإللكترونية.  وا 

  تحليبببببببل احتياجبببببببات االقتصببببببباد
المعرفبببببببببببببببي مبببببببببببببببن الكفايبببببببببببببببات 
والمعارف لتضمين ذل  والعمل 
علبببى تبببوطين التكنولوجيبببا لبببدا 
مؤسسببات القطبباع وأهميببة القببيم 

 مات.المضافة ل نتاج والخد
  إجببببببراء دراسببببببات علببببببى فتببببببرات

زمنيبببببببة قصبببببببيرة للتعبببببببرف إلبببببببى 
تحديات عالم العمل من جوانبه 
اإللكترونية وحصرها وتصبنيفها 
ليجبببببري ترجمتهبببببا فبببببي الخطبببببط 

 الدراسية.

  هيئببببببببببببببببة بنبببببببببببببببباء
 المهارات.

  الشببببببببببببببببببببببببببببببببببببببركاء
االجتمبببببببببببببببباعيون 
)القطببببببببببببببببببببببببببببببببببببباع 

 الخاص(
  مببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببزودي

 التدريب.
  المركبببز البببوطني

 للمناهر.
  وزارة

االتصببببببببببببببببببببببباالت 
وتكنولوجيببببببببببببببببببببببببببا 

 المعلومات.

2118 - 
2122 



 

130 
 
 

 من ومة االختبارات في قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب(: تطوير 16المشروع )

اإلجراءات/ األنشطة/  النتاجات الواقع/ المبررات
اإلطار  المسؤولية الوسائل

 الزمني
  التببببدريب العملببببي فببببي التعلببببيم

الثببببببببانوي المهنببببببببي ال تعطببببببببى 
األهميبة الالزمبة وأن اختباراته 

تببببببببم أحيانببببببببباي فإنببببببببه ال يتمتبببببببببع 
بخصبببببببببببببببببببببائص االمتحبببببببببببببببببببببان 

 المعياري.
  اختببببببببارات التببببببببدريب العملببببببببي

بصببببببورة عامببببببة يببببببتم إعببببببدادها 
وتنفيببببببببببببذها مببببببببببببن المدرسببببببببببببة، 
المعهببد، الكليببة وال يشببار  فببي 

 إجرائها القطاع الخاص.
  القببببدرات اإلداريببببة والفنيببببة فببببي

إجببراء االمتحانببات وتصببميمها 
 متدنية.

 تمبببببببببد عالمبببببببببة التبببببببببدريب ال تع
العملببي فببي امتحببان التببوجيهي 

 المهني.
  ال تقببببببببببببيا االختبببببببببببببارات اداء

المتببببببببدربين فببببببببي كببببببببل وحببببببببدة 
 تدريبية.

   لببببم يببببتم حتببببى اآلن بنبببباء بنبببب
 االختبارات.

  مركز االعتماد بقدراته الحالية
ال يسبببببببببتطيع إحكببببببببببام إعببببببببببداد 

 االمتحانات أو إجرائها.
  الموضببببببببببببببببببببوعات النظريببببببببببببببببببببة

ي السببب األكاديمية العملية ه

  التببببببببببببببدريب العملببببببببببببببي
يحظببببببببببببببببى بأولويببببببببببببببببة 

 تطوير اختباراته.
  االمتحببان يشببار  فببي

أصبببببببببببببببحاب تنفيبببببببببببببببذه 
 العمل.

  االمتحبببببببان تقبببببببوم ببببببببه
مؤسسببببببببببببة أو جهبببببببببببببة 

 مستقلة.
  بنبببببببببببببب  لالختبببببببببببببببارات

 جاهز لالستخدام.
  جميببببببببببببببببع مكونببببببببببببببببات

الخطببببببببببببببة الدراسببببببببببببببية 
 تخضع لالختبار.

  االمتحبببببان/ االختببببببار
موجبببببببببود لكبببببببببل مبببببببببن 

 مزودي التدريب.

  التأسببببيا لمركببببز اختبببببارات
التعلببببببببيم المهنببببببببي والتقنببببببببي 
والتببببببببببببدريب وبنبببببببببببباء بنبببببببببببب  
االختببببببببببببببببببببارات البببببببببببببببببببوطني 

 لكتروني.اإل
  تعزيبببببببز القبببببببدرات اإلداريبببببببة

والفنيببببببة للفببببببرق التببببببي تعببببببد 
 االختبارات وتشرف عليها.

  اعتمبباد شببركات/ مؤسسببات
كمراكببببببببببببببببببببببببز لالختبببببببببببببببببببببببببار 
للتخصصبببات المهنيبببة وفبببق 

 معايير متميزة.
  التببببدريب العملببببي يجببببب أن

يعطببي وزنبباي مناسببباي لببه فببي 
 االمتحانات.

  تعزيبببببببببز مركبببببببببز االعتمببببببببباد
وضببببببببببببط الجبببببببببببودة للقيبببببببببببام 

ه بعببد تعببديالت علببى بمهامبب
 نظامه.

  إعببببببادة النظببببببر فببببببي أسببببببا
النجبببباح لمؤسسببببات التعلببببيم 

 المهني والتقني والتدريب.
  السببببماح لغيببببر المسببببتكملين

فببببببي امتحانببببببات التببببببوجيهي 
والشامل االلتحاق بمسباقات 
اسببببتدراكية تسبببببهل نجببببباحهم 

 في المحاولة الثانية.

 .وزارة العمل 
  وزارة التربيبببببببببببببببببببببببببببببة

 والتعليم.
  وزارة التعلبببببببببببببببببببببببببببببيم

العبببببببببالي والبحبببببببببا 
 العلمي.

 .القطاع الخاص 
 .مركز االعتماد 
 مزودو التدريب 

2112 - 
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الرئيا في رسبوب الطلببة فبي 
 امتحان التوجيهي.

  ال توجد خطة للوزارات التربية
والتعلببببببببيم أو التعلببببببببيم العببببببببالي 
لالهتمبببببام بمبببببن لبببببم يسبببببتكملوا 
النجاح مير مبا تبم بخصبوص 
اسبببببببببتحداا برنبببببببببامر البببببببببدبلوم 

 الفني.

  تكليبببببف خببببببراء ومختصبببببين
لتقيببببببيم االختبببببببارات وتقيببببببيم 

 متدربين.أداء ال
  المشببببباركة فبببببي االختببببببارات

المهنيببة الدوليببة والمسببابقات 
 المهنية.
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 مؤشرات األداء لتطوير قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب: )ما يجب أن يكون عليه القطاع(

 .2122% من مجموع طلبة المرحلة الثانوية مع نهاية عام 32تصل نسبة الملتحقين في التعليم الثانوي المهني  .1
 % سنوياي.2تزداد الطاقة االستيعابية لبرامر مؤسسة التدريب المهني بمعدل  .2
الملتحقببين بببالتعليم العببالي بمببا فببيهم الكليببات الجامعيببة % مببن مجمببل 32تصببل نسبببة الملتحقببين بببالتعليم التقنببي  .3

 التقنية.
 المدرسة/ المعهد المهني ينفذ برامر متعددة في الموقع الواحد )ماهر، مهني، تقني(. .4
 التعليم المستمر برنامر يعمل بانتظام في المؤسسة )تعليم مهني/ تقني/ تدريب(. .2
 .2121يب يتم إنشاؤها وتعمل بصورة منتظمة عام الهيئة العامة للتعليم المهني والتقني والتدر  .2
المعهد الوطني لتدريب المدربين برامجبه معتمبدة ولرتبب متعبددة فبي المجبالين الفنبي والمسبلكي ويتعامبل مبع ببرامر  .7

 ( متدرباي من المدرسين/ سنوياي.1111قبل الخدمة وأثنائها بطاقة استيعابية )
ثبببر مرونبببة واسبببتقاللية وقبببادر علبببى أداء المهبببام المحبببدودة لبببه فبببي مركبببز االعتمببباد وضببببط الجبببودة يعمبببل بنظبببام أك .8

 القانون.
معايير لتمويل مؤسسة التعليم المهني والتقني والتدريب معدة وتنفذ وفق أفضل الممارسبات وصبندوق التبدريب يبتم  .9

 تطوير معاييره وموارده.
توأمبببة، نظبببام وطنبببي للتلمبببذة  عالقبببات مؤسسبببية مبببع القطببباع الخببباص وشبببراكات رياديبببة، لجبببان استشبببارية، ببببرامر .11

 المهنية.
 تجهيزات محدثة لمشامل ومختبرات قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب وفق معايير االعتماد. .11
قاعببدة بيانببات معتمببدة تستشببعر االحتياجببات لسببوق العمببل وتخلببق فرصبباي للتشببغيل، ونظببام للمببوارد البشببرية يقببوده  .12

 ة.المركز الوطني لتنمية الموارد البشري
 اختبارات معتمدة وبن  اختبارات وفرق متخصصة في اإلعداد واإلشراف على االختبارات. .13
 تشريعات مطورة خاصة بمدخالت وعمليات ومخرجات القطاع. .14
برامر ومناهر مرنة مطبورة يشبار  فبي تصبميمها القطباع الخباص تبنبى علبى التحليبل المهنبي تسبتجيب لمتطلببات  .12

 النظام الوطني للتلمذة المهنية.
 إطار للمؤهالت تعتمد النتاجات المهنية، ومؤسسات قادرة على تنفيذ قانون تنظيم العمل المهني. .12
 نظام للمتابعة والتقييم وضبط الجودة يعتمد الشفافية والمساءلة. .17
 قدرات إدارية وفنية للموارد البشرية العاملة في القطاع. .18
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 نية عالية.مجلا التدريب والتعليم المهني والتقني يعمل بكفاءة ومه .19
 نظام لقبول المتدربين وفق معايير عادلة تساعد على تحسين صورة القطاع امام المجتمع. .21
رشاد مهني يتم وفق أحدا المفاهيم التربوية والمهنية وصورة القطاع جاذبة للمجتمع. .21  توجيه وا 
 اعتمادات وطنية ودولية للبرامر والمستويات والمؤسسات ونظام للجودة. .22
 وجيه واإلرشاد المهني ومركز وطني ل رشاد المهني يعمل بكفاءة.خطط مؤسسية للت .23
 مراكز للتميز قطاعية قادرة على توفير برامر مميزة. .24
 القنوات العمودية واألفقية بين برامر ومسارات القطاع مفتوحة. .22
 التعليم اإللكتروني يستخدم في العديد من تخصصات القطاع. .22
 وأكثر كفاءة وفعالية.المشاريع الدولية منسقة وطنياي  .27
 قاعدة بيانات شاملة حول العرن والطلب يسهل الوصول إليها. .28
 إطار موحد للسياسات وال مركزية في التنفيذ. .29
رادة التغيير قوية. .31  القطاع يحظى بدعم كل المعنيين وا 
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 1:1ملحق 

 قائمة بأسماء الحضور مؤسسة التدريب المهني

 الساعة العاشرة صباحا    7112/2/72األثنين الموافق 

 الجهــــــــــــــــــة االسم رقم

 مؤسسة التدريب المهني )مساعد المدير العام( م. ابراهيم الطراونة 1

 مؤسسة التدريب المهني )مدير اقليم الشمال( م. أحمد الشطناوي 2

 مؤسسة التدريب المهني )مدير القبول( د. ماجد الخواجا 3

4 
محمود عبد هللا  الدكتور
 الديسي

 مؤسسة التدريب المهني )مدير مديرية البرامج(

 مؤسسة التدريب المهني )مدير معهد( م. محمد النوايسة 5

 مؤسسة التدريب المهني )مديرة معهد( أسماء المالح 6

 مؤسسة التدريب المهني )منسق تدريب( م. علي العمري 7

 التدريب المهني )خبير تدريب(مؤسسة  هاني عبد الرحيم طه محمد 8

 

 

 7:1ملحق 

 قائمة بأسماء الحضور قطاع التدريب المهني والتقني الشركاء

 الساعة الواحدة ظهرا    7112/2/72الثالثاء الموافق 

 الجهــــــــــــــــــة االسم رقم

 غرفة صناعة عمان نائل الحسامي 1

 اتحاد نقابات العمال خالد هباهبة 2

 وزارة العمل محمد فيصل الشقيرات 3

 غرفة تجارة األردن النا بني هاني 4
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 1:1ملحق 

 قائمة بأسماء الحضور جامعة البلقاء/ كليات المجتمع  

 الساعة العاشرة صباحا    7112/2/72الثالثاء الموافق 

 الجهــــــــــــــــــة االسم  رقم

 البلقاء التطبيقية ) عميد كلية الهندسة التكنولوجية(جامعة  أ.د. راتب حمدان العيسى 1

 جامعة البلقاء التطبيقية ) عميد كلية الزرقاء الجامعية( د. منذر محمد كريشان 2

 جامعة البلقاء التطبيقية ) عميد كلية اربد الجامعية( د. مفضي محمد المومني 3

 أ.د. حسين سرحان 4
الرئيس للتعليم التقني ومدير مركز جامعة البلقاء التطبيقية )مستشار 

 التدريب(

 كلية المجتمع العربي )نائب العميد( خالد الشيخ 5

 جامعة البلقاء ) مدير وحدة كليات المجتمع( عبد الكريم حمادنة 6

 كلية وادي السير/ األونروا د. خالد أبو الهيجاء 7

 كلية الخوارزمي سلطان قدومي 8
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 2:1ملحق 

 قائمة بأسماء حضور جلسة وزارة التربية والتعليم

 الساعة الواحدة ظهرا   7112/2/72األربعاء الموافق 

 الجهــــــــــــــــــة االسم رقم

 وزارة التربية والتعليم م. نواف الدغمي 1

 وزارة التربية والتعليم م. ناصر علي هناندة 2

 التربية والتعليموزارة  م. نضال طالب ملكاوي 3

 وزارة التربية والتعليم م. فايزة محمد العموش 4

 وزارة التربية والتعليم/تربية لواء ناعور م. يسار عقلة العجل العجارمة 5

 م. محمد طالب حافظ أبو دية 6
وزارة التربية والتعليم/مدرسة الشريف عبدالحميد 

 شرف

 رائد عودة محمود المعاني 7
والتعليم/مدرسة الشريف عبدالحميد وزارة التربية 

 شرف

 وزارة التربية والتعليم/االشراف التربوي م. عبد المجيد حسين عبد الرحمن أبو هنية 8

 وزارة التربية والتعليم/قصبة عمان/مدير مدرسة ميساء الدسوقي 9

 وزارة التربية والتعليم/قصبة عمان/معلمة مشغل زينب زمو 10

 وزارة التربية والتعليم حسين الحجاويراتب عبد الرحمن  11
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  / أ1ملحق 
 ( مؤسسة التدريب المهني1االجتماع رقم ) المجلس االقتصادي واالجتماعي

 10:00الساعة  11/1/1011االثنين  االجتماعات التشاورية
 أبرز الموضوعات/ القضايا التي تم بحثها:

 ،كان بعضها في الحد األدنى. قدرة المؤسسة على استثمار معاهدها وتسهيالتها 
 .الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب لديها حوافز تدفعها للمتدربين 
 .المؤسسة لم تأخذ تمويالي موازياي كمتدربي الشركة الوطنية، معايير التمويل من الصندوق 
 .تداخل عمل الشركة الوطنية مع معاهد المؤسسة يرافقه تعقيدات إدارية وفنية 
  معاهد المؤسسة اختيارها لم يكن مالئماي.بعن مواقع 
  للفندقة، تعتبرها إدارة اللوازم انها للترفيه وليا  الستائرالصعوبة في شراء بعن اللوازم كالمكيفات للمشامل و

 للتدريب.
 .خطة إعادة الهيكلة للمؤسسة لم تنفذ ألسباب مالية إدارية 
 ة للمدرب/ المتدرب/ للموقع ولو أعطي لمعاهد مشروع سياحة/ بتمويل من الصندوق نجا للحوافز المعطا

 المؤسسة لكانت ناجحة أيضاي.
 .مراكز التميز: صغيرة، طاقاتها محدودة، نسبة كبيرة من الخريجون ال يعملون 
 .إعداد المناهر والبرامر والمواد التعليمية تتم بصورة معيارية جيدة 
 .إنفاق مبال  فيه للمشاريع الدولية، نتائر محدودة 
 لتحقون والمنتظمون.الم 
 .التدريب المستمر/ الباحثين عن عمل/ رفع الكفاءة 
 ( 2111( لتصبا )2811( تم إلغاء )2811 – 711احتساب الساعات التدريبية.) 
 .حجم الخطة التدريبية عملي ومواقع عمل/ معاهد 
 .تأهيل الميدان )مواقع العمل( العتمادها 
  اخرا/ مؤسسات أخرا/ وزارة العمل بسبب الحوافز لديها وعدم وجودها نزيف الموارد البشرية: النقل إلى وزارات

 بالمؤسسة. عدم تعويضهم بالتعيين.
 .رضا أصحاب العمل 
 التجهيزات. 
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  / ب1ملحق 
 ( وزارة التربية والتعليم1االجتماع رقم ) المجلس االقتصادي واالجتماعي

 17:00الساعة  11/1/1011االثنين  االجتماعات التشاورية
 

 أهم القضايا التي تم بحثها:

 .التغيرات المتكررة للخطة الدراسية والبرامر والمسارات. تطبيقي، شامل، مسار جامعة/ سوق عمل 
 .المسارات والهدف من التعليم المهني الثانوي 
 .إقبال الطلبة على االلتحاق والنقص في األعداد 
 .تدريب المدربين 
  المستويات/ القدرات الفنية.الموارد البشرية/ النقص في كل 
 .الحاكمية وهيكلة اإلدارة وتشتت التعليم الثانوي المهني بين إدارات عديدة بالوزارة 
 .نموذج مدرسة عبد الحميد شرف الصناعية 
 .األبنية، التجهيزات وصيانتها الشاملة 
 .اإلشراف على المدربين 
 .العالقة مع الصناعة 
  ة الوزارة.التعليم المهني في المديريات/ إدار 
 .التدريب العملي واهتمام الطلبة 
 .)اجراءات الحكومة/ االستراتيجية للموارد البشرية/ الخطة التنفيذية/ خطة إصالح القطاع )وزارة العمل 
 .الثانوي التطبيقي ل ناا والقرارات األخيرة 
 .التربية المهنية/ المواد األولية للتعليم المهني 
 قرارات التي يتخذها مجلا التربية والتعليم.مشاركة التعليم المهني في ال 
 .المظلة المرجعية للقطاع 
 .المؤسسات 
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  / جـ1ملحق 

( المعنيون في كليات المجتمع 7االجتماع رقم ) المجلس االقتصادي واالجتماعي
 الحكومية )البلقاء التطبيقية وغيرها( والخاصة

 10:00الساعة  15/1/1011الثالثاء  االجتماعات التشاورية
 

 الموضوعات التي تم بحثها:

 .)الخدمات األكاديمية التي تقدمها جامعة البلقاء التطبيقية للكليات الحكومية والخاصة )التعليم التقني 
 .الخدمات اإلدارية التي تقدمها أيضاي 
 .إدارة كليات المجتمع بالجامعة 
 .إعداد البرامر والمناهر 
 في كليات المجتمع )جامعة البلقاء(. تأثير وجود برنامجي الجامعي والمتوسط 
 .قابلية التوسع في التعليم التقني 
 .)الكليات الجامعية التقنية )التعليمات األخيرة لوزارة التعليم العالي 
 .االمتحان الشامل، اآلليات والدورات 
 .كلفة التعليم التقني 
 .التجسير بين التعليم التقني الجامعي 
 .العالقة مع الصناعة 
  البشرية/ القدرات اإلدارية والفنية.الموارد 
 .الطاقة االستيعابية لبعن الكليات 
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  / د1ملحق 

 ( الشركاء االجتماعيون والمعنيون1االجتماع رقم ) المجلس االقتصادي واالجتماعي

 17:00الساعة  15/1/1011الثالثاء  االجتماعات التشاورية
 الموضوعات التي تم بحثها:

  االستراتيجية لتنمية الموارد البشرية والخطة التنفيذية لها.الخطة 
 .خطة إصالح القطاع المقدمة من وزارة العمل 
  أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في بناء البرامر الخاصة بالقطاع. أنماط الشراكة، التجارب التي تم تنفيذها

 حالياي.
 عدها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.قاعدة البيانات حول العرن والطلب والدراسات التي أ 
 .الكفايات المهنية التي يطلبها اصحاب العمل من الخريجين 
 .مراكز التميز في التدريب 
 .التمويل من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 
 .القدرات اإلدارية والفنية للقطاع الخاص 
 .إعداد المناهر والبرامر 
  المستمر.التدريب 
 .المظلة المرجعية للقطاع، البنى التحتية للقطاع 
 .رضا أصحاب العمل عن الخريجين 
 )إصالح وصيانة وتأهيل بعن المدارا المهنية )عبد الحميد شرف الصناعية، صويلا .. وميرها 
  نسبة األرباح.1تمويل القطاع، الصندوق، القانون السابق % 
 .استحداا التخصصات   
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  هـ/ 1ملحق 

 تقييم أداء مؤسسات التعليم المهني والتقني والتدريب( 5االجتماع رقم ) المجلس االقتصادي واالجتماعي
 الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب

 10:00الساعة  17/2/1011 االثنين االجتماعات التشاورية
 

 التي تم بحثها: والقضايا الموضوعات

  عليه.البرنامر التدريبي/ مكوناته واالشراف 
 .الحوافز المالية ولماذا تراجعت 
 .المدربين/ االستقطاب 
 .المناهر/ اعتماديتها 
 .ادارة مركزية/ ال مركزية 
 .اعداد المدربين/ الجهاز اإلداري 
 .كلية التدريب 
 .إدارة البرامر في معاهد المؤسسة 
 .االتفاقيات الموقعة مع الشركة 
 .تخصصات انشائية/ ميرها 
 ات.تركيز النشاط بالمحافظ 
 .فتا المسارات أمام الخريجي 
 .شروط القبول 
 .شروط التخرج/ االمتحانات/ الشهادات 
 .الشراكه مع مؤسسة التدريب المهني 

 لماذا؟ تأخيرها، تداخل العمل.
 .مركز شويعر 
 .تخصصات مير انشائية 
  /المشكالت والتحديات. موازنة، بعد المسافة عن العمل 
 التوصيات 
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 (7ملحق )

 للتطوير واالصالح مشاريع مقترحة
 حاكمية قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب/ الهيئة العامة لبناء الكفايات/ مجلا التعليم المهني والتقني والتدريب. -1
 دعم القرارات اإلدارية والفنية لمؤسسات القطاع: -2

 .المدربون 
 .)المشرفون )ضابط ومنسقو التدريب، المشرفون 
 .المديرون والعمداء 

 تحديا وتطوير البرامر والمناهر وتعزيز ارتباطيتها بحاجات السوق.  -3
 الشراكة المؤسسية مع القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ لبرامر التدريب. -4
 تمويل مؤسسات التعليم المهني والتقني والتدريب: -2

 .الموازنة 
 .صندوق التعليم المهني والتقني والتدريب 
 .المساعدات والمنا الدولية 

 

 تطوير آليات المساءلة ودعم االداء: -2
 .المتابعة والتقييم 
 .ضبط الجودة 

 

 التدريب المستمر ومشاريع التشغيل واعتماد خبرات العمالة الوافدة. -7
 االطار الوطني للمؤهالت المهنية وتنظيم العمل المهني. -8
 التوسع الكمي والنوعي في الطاقات االستيعابية والتخصصات. -9

 عية لمؤسسات وبرامر القطاع.تحسين الصورة االجتما -11
 .التربية المهنية 
 .التوجيه المهني 
 .قاعدة البيانات وادلة المهن 
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 تطوير وتحديا البنى التحتية للقطاع والتأسيا لمجتمعات التدريب واالنتاج المهنية ومراكز التميز. -11
 انشاء الكليات الجامعية التقنية للتجسير اليها من مخرجات التعليم التقني. -12
 تنسيق جهود الدعم الدولي لمؤسسات القطاع. -13
 دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بناء وحدات للتدريب وتنمية الموارد البشرية.  -14
 ادخال التدريب االلكتروني لبعن البرامر.  -12
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 (1ملحق )

 كشف بالجداول والشغال التي تضمنها التقرير.
 ( مؤشرات احصائية.1جدول رقم )
 توزيع الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي.( 2جدول رقم )
 ( نسب النجاح للتعليم الثانوي المهني )لخما سنوات(. 3جدول رقم )
 طبقاي للتخصصات. 2114( اعداد خريجي مؤسسة التدريب المهني عام 4جدول رقم )
 .2114( مستوا الخرجين في مؤسسة التدريب المهني عام 2جدول رقم )
 في كليات المجتمع.( الملتحقون 2جدول رقم )
 (.2112-2114( توزيع الطلبة على مرامر كليات المجتمع عام )7جدول رقم )
 .2113/2114( بيانات احصائية للتعليم الثانوي المهني الشامل 8جدول رقم )

 
 

 ( منظومة التعليم في األردن.1الشكل )
 ( آليات اعداد البرامر والمناهر. 1الشكل )
 طاع التعليم المهني والتقني.( قضايا خاصة لق1الشكل )
 ( الجهات المرجعية المتعددة للقطاع.1الشكل )
 ( نتاجات الشراكه مع القطاع الخاص.1الشكل )
 ( نموذج للشراكه مع القطاع الخاص. 1الشكل )



 

 

 


