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شهد نظام التعليم يف اململكة األردنية اهلامشية حتسنا مستمرا منذ منتصف القرن العشرين. ولعب نظام  	

التعليم دورا كبريا يف حتويل األردن من بلد يغلب عليه الطابع الزراعي إىل دولة يغلب عليها الطابع الصناعي. 

وحيتل نظام التعليم يف األردن املرتبة األوىل يف العامل العربي، ويعد واحدا من أجود أنظمة التعليم يف بلدان العامل 

النامي. 

الباحثني  األردن أكرب عدد من  أن لدى  NATURE )دورية علمية أسبوعية بريطانية(  ذكرت دورية  	

يف جمال البحوث والتطوير لكل مليون شخص بني كل البلدان السبعة واخلمسني األعضاء يف منظمة التعاون 

اإلسالمي OIC. ويوجد يف األردن ألفا باحث لكل مليون شخص، بينما املتوسط يف البلدان األعضاء يف منظمة 

املؤمتر اإلسالمي يبلغ 500 باحث لكل مليون شخص. 

ويعين هذا أن عدد الباحثني بالنسبة للسكان يف األردن، أعلى من مثيله يف إيطاليا واليونان ويقرتب  	

كثريا من عددهم يف اململكة املتحدة وايرلندا. 

ويف عام 2003، بلغ نصيب امليزانية املخصصة للتعليم 6.4 % من إمجالي اإلنفاق احلكومي، وبلغ اإلنفاق  	

املائة وهي  يف  األردن 8.9  يف  األمية  نسبة  وتبلغ  العام.  نفس  يف  اإلمجالي  احمللي  الناتج  من   % التعليم 13.5  على 

ثالث أدنى نسبة يف العامل العربي بعد الكويت والسلطة الفلسطينية. وزادت نسبة االلتحاق اإلمجالية بالتعليم 

االبتدائي من 71 % يف 1994 إىل 98.2 %  يف 2006. وزادت نسبة االنتقال إىل التعليم الثانوي خالل نفس الفرتة من 63 % إىل 

97 % وتراوحت نسب االنتقال إىل التعليم العالي بني 79 و85 % من خرجيي املدارس الثانوية. وإىل جانب نسب االلتحاق 

واالنتقال املرتفعة هذه، حقق األردن تكافؤا يف الفرص بنسبة 90 % يف جمال حمو األمية وتكافؤا كامال يف 

الفرص يف االلتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي. 

حيتل األردن املركز التسعني من بني 177 بلدا على مؤشر التنمية البشرية. وبالرغم من قلة املوارد، وضعت  	

وزارة التعليم مناهج وطنية متقدمة للغاية، واختذ الكثري من الدول األخرى يف املنطقة األردن منوذجا يف تطوير 

من  االستفادة  على  والقدرة  بالكمبيوتر  باإلملام  حاليا  الطلبة  األردنية  التعليم  وزارة  وتلزم  التعليمية.  نظمهم 

دراستهم للكمبيوتر يف دراساتهم العادية، وعلى األخص يف املناهج العلمية والرياضية و يطبق النظام التعليمي 

األردني املعايري الدولية، وُيقبل احلاصلون على شهادة التعليم الثانوي األردني يف اجلامعات العاملية.
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جهود إصالح التعليم
ب��داأت الإ�صالح��ات الأخ��رة يف قط��اع التعلي��م يف   
اأوائل الت�ص��عينات وت�ص��ارعت وترة هذه الإ�ص��الحات مع تويل 
جالل��ة املل��ك عبد اهلل الثاين احلكم يف بداي��ة عام 1999 بروؤية 
لتحوي��ل الأردن اإىل مرك��ز تكنولوج��ي اإقليمي ولعب ن�ص��ط يف 
القت�ص��اد العامل��ي وحددت الروؤي��ة والر�ص��الة الوطنية للتعليم 
التي و�صع��ت ومت اعتمادها يف اأواخر 2002، الجتاه املطلوب 
للتعلي��م الع��ام يف البالد. لقد كان��ت الوثيقت��ان ال�صت�صاريتان 
الرئي�صيت��ان اللتان �صاعدت��ا يف ت�صكيل الروؤي��ة الوطنية واأي�صا 
يف حتدي��د اجتاه��ات مب��ادرات اإ�ص��الح التعلي��م هم��ا منت��دى 
الروؤي��ة 2002وروؤي��ة الأردن 2020 مل�صتقب��ل التعلي��م. متت��د 
هات��ان الوثيقتان من ريا�ض الأطفال اإىل التعليم امل�صتمر مدى 
احلي��اة وقد اأقر املجل�ض القت�ص��ادي ال�صت�صاري الإ�صرتاتيجية 
الأول  اأكتوبر/ت�رشي��ن  يف  املنت��دى  اقرتحه��ا  الت��ي  ال�صامل��ة 
ونتائ��ج  الوطني��ة  التنمي��ة  اإ�صرتاتيجي��ة  واأُدرج��ت   2002
منت��دى الروؤي��ة يف خط��ط معين��ة للتنمي��ة وهما خط��ة التحول 
القت�ص��ادي والجتماعي وخطة التعلي��م العام 2008-2003 

ويف يوليو/مت��وز 2003، اأطلق��ت احلكوم��ة الأردنية   
برناجم��ا طموح��ا يف منطق��ة ال���رشق الأو�صط و�صم��ال اأفريقيا 
كلها، وهو برنامج اإ�صالح التعليم من اأجل القت�صاد القائم على 
املعرف��ة وهو برنامج متعدد املانحني مدته ع�رش �صنوات، وقدم 
البن��ك ال��دويل منحة له��ذا الربنامج قيمته��ا 120 مليون دولر 
اأمريكي و�صع��ى الربنامج اإىل اإعادة توجيه ال�صيا�صات والربامج 
التعليمية مب��ا يتما�صى مع حاجات اقت�صاد قائم على املعرفة، 
وحت�صني بيئة التعليم املادية يف معظم املدار�ض، وت�صجيع التعليم 
يف �صن��وات الطفول��ة املبكرة وامتدت املرحل��ة الأوىل للربنامج 
م��ن 2003 اإىل 2009 واختتم��ت يف يونيو/حزي��ران 2009.

اأم��ا املرحلة الثانية م��ن برنامج اإ�ص��الح التعليم من   
اأجل القت�صاد القائم على املعرفة و�صعها البنك الدويل لالإن�صاء 
والتعمر وموؤ�ص�صة التمويل الدولية للمملكة الأردنية الها�صمية، 
ف�صتمت��د م��ن 2009 اإىل 2015 ويهدف هذا الربنامج اإىل تعزيز 
الإ�صالحات التي طبقت يف اإطار املرحلة الأوىل واإ�صفاء الطابع 
املوؤ�ص�ص��ي عليه��ا، مع تركيز خا���ض على التنفي��ذ على م�صتوى 

املدار�ض وكفاءة املعلم��ني. و�صتعزز هذه املرحلة من الربنامج 
الق��درات املوؤ�ص�صي��ة ل��وزارة التعلي��م عل��ى م�صت��وى ال�صيا�صات 
والتخطي��ط الإ�صرتاتيج��ي، والر�صد والتقيي��م، وحت�صني معدلت 
توظي��ف املعلمني وال�صتفادة منهم، و�صيا�صات التطوير املهني 
وتطبيقها و�صي�صاعد الربنامج اأي�صا يف تطوير املناهج وو�صائل 
تقييم الطلبة ل�صم��ان مواءمتها لالقت�صاد القائم على املعرفة.

الآون��ة  يف  الأردن  يف  التعلي��م  مب��ادرة  وح�صل��ت   
الأخ��رة على جائزة اليون�صكو ل�صتخدام تكنولوجيا املعلومات 
والت�صالت يف التعليم وي�صتند هذا امل�رشوع التعليمي الرائد يف 
مدار�ض الأردن على ال�صتفادة من قوة املعلومات والتكنولوجيا 
م��ن خالل طرق تدري�ض جمربة لتغير بيئة التعلم يف املدار�ض .

دراسات املرحلة غري اجلامعية
الدرا�ص��ات غ��ر  تق��دم كلي��ات املجتم��ع املتو�صط��ة   
اجلامعي��ة واملهني��ة، والت��ي ميك��ن اأن يلتح��ق به��ا احلا�صلون 
عل��ى كاف��ة اأن��واع �صه��ادات التعلي��م الثان��وي الع��ام و ي�ص��م 
الربنام��ج الذي ي�صتمر عامني اإىل ثالثة الكثر من التخ�ص�صات 
والهند�ص��ة.  الأعم��ال  واإدارة  والإدارة  والعل��وم  الآداب  مث��ل 
وابت��داء م��ن ع��ام 1997 تخ�ص��ع كل كلي��ات املجتم��ع العامة 
لإ���رشاف جامع��ة البلقاء التطبيقي��ة. ويف نهاي��ة دورة درا�صية 
ت�صتغ��رق عام��ني اإىل ثالث��ة يتقدم الطلب��ة لالمتح��ان ال�صامل. 
ويح�ص��ل م��ن يجت��از المتح��ان عل��ى درج��ة زمال��ة/ دبلوم.

بنية التعليم يف األردن
يتكون هيكل النظام التعليمي يف الأردن من تعليم ما   
قبل املدر�صة ومدته عامان، وع�رش �صنوات من التعليم الأ�صا�صي 

الإلزامي، وعامني من التعليم الثانوي وت�صم عدة جمالت:

التعليم التطبيقي 
الأردين  العم��ل  ب�ص��وق  اللتح��اق  املهن��ي:  التدري��ب  موؤ�ص�ص��ة 
والعربي والعاملي دون التوجه اإىل امتحان الثانوية العامة ول 

اإىل اجلامعات.

2 الصفحة



أنباء احتاد اجلامعات العربية  -  السنة الثامنة والعشرون - العدد األول - ربيع األول 1433 هجرية ، كانون الثاني/ يناير2012 ميالديةأنباء احتاد اجلامعات العربية  -  السنة الثامنة والعشرون - العدد األول - ربيع األول 1433 هجرية ، كانون الثاني/ يناير2012 ميالدية

التعليم املهني 
الفندق��ي والقت�ص��اد املن��زيل وال�صناعي والزراع��ي وبعد ذلك 
امتح��ان الثانوية العامة وبعدها اللتحاق باجلامعات وكليات 

املجتمع املهنية وكليات املجتمع وبعدها اإىل �صوق العمل
الأردين والعربي والعاملي.

التعليم الأكادميي 
العلم��ي وال�رشع��ي والأدب��ي والإدارة املعلوماتي��ة )التج��اري 
�صابقا( وال�صحي )التمري�ض(، بعد ذلك امتحان الثانوية العامة 
وبعدها اإىل اجلامعات والكليات وبعدها اإىل �صوق العمل الأردين 

والعربي والعاملي.

التعليم العالي
يلتح��ق م��ا يزيد قليال ع��ن 2.5 % من اإجم��ايل �صكان   
الأردن باجلامع��ات وهي ن�صبة مماثل��ة للمملكة املتحدة ويتاح 
اللتح��اق بالتعلي��م الع��ايل للحا�صل��ني عل��ى �صه��ادة الثانوية 
العام��ة الذي��ن ميكنه��م عندئ��ذ الختيار ب��ني كلي��ات املجتمع 
املتو�صط��ة اخلا�ص��ة اأو العام��ة اأو اجلامعات )�ص��واء حكومية اأو 
خا�ص��ة( وتطب��ق اجلامعات نظ��ام ال�صاعات ال��ذي يتيح للطلبة 

اختيار املقررات وفقا خلطة درا�صية.

�صه��د نظ��ام التعليم الع��ايل يف البلد تط��ورا كبرا يف   
ال�صنوات اخلم�ض املا�صية. لكنه ل يزال هناك الكثر الذي يتعني 
عمل��ه ملواكبة النمو ال�رشيع يف القت�ص��اد القائم على املعرفة. 
ويف ال�صنوات بني 2001/2000 و2007/2006، �صهد الأردن 
طلب��ا متزايدا عل��ى التعليم الع��ايل، اإذ زادت مع��دلت اللتحاق 
بن�صب��ة �صنوي��ة تبل��غ 14 % م��ن 77841 اإىل 218900 طالب. 
ويبل��غ املعدل الإجم��ايل لاللتحاق بالتعلي��م العايل نحو 40 % 
وه��و ما يتجاوز املتو�صط الإقليمي . وق��د اأن�صئت اربع جامعات 
حكومية جديدة يف الآونة الأخرة لي�صل اإجمايل عدد اجلامعات 

احلكومية يف الأردن اإىل احدى ع�رشة جامعات.

و�صهدت اجلامعات اخلا�صة زيادة �رشيعة يف معدلت   
اللتح��اق اأي�صا. ويف الفرتة م��ن 2000 اإىل 2006، �صهد معدل 
اللتح��اق يف 12 جامعة خا�صة من��وا ن�صبته نحو 18 % �صنويا 
م��ن 36642 اإىل 55744 طال��ب وطالب��ة. ومع ذل��ك، تراجعت 

ن�ص��ب اللتح��اق بكلي��ات املجتمع املتو�صط��ة م��ن 30 األفا اإىل 
 .26215

 
ويعك�ض هذا الرتاجع انحيازا للتعليم اجلامعي املكون   
م��ن اأربع �صن��وات، واأي�صا حقيق��ة اأن نوعية وم�صت��وى التدريب 
املق��دم يف هذه الكليات ل يتالءم مع ما يتطلبه �صوق العمل يف 
اقت�ص��اد قائ��م على املعرف��ة. ومع تزايد ع��دد الطلبة املتقدمني 
لاللتح��اق بالتعليم العايل، يجب على احلكوم��ة تخ�صي�ض قدر 
اأك��رب من امل��وارد لتطوير نظ��ام التعليم العايل احل��ايل، وكذلك 
حت�صني فر�ض و�صول العدد املتنامي من ال�صكان اإىل اجلامعات 
ذات ال�صمعة الطيبة. ويتعني اأي�صا على اجلامعات اخلا�صة تغير 
بع���ض �صيا�ص��ات اللتحاق به��ا. اإذ حتد القي��ود املفرو�صة على 
اأع��داد امللتحق��ني من قدرة اجلامع��ات اخلا�صة عل��ى ا�صتيعاب 
الع��دد املتزايد م��ن طلبة التعليم العايل. وم��ن املتوقع اأن ي�صل 
ع��دد الطلبة اجلامعي��ني اإىل 92 األفا �صنوي��ا بحلول عام 2013 

مقارنة ب� 50469 طالبا يف عام 2005  

دراسات املرحلة اجلامعية
•املرحلة اجلامعية الأوىل)البكالوريو�ض(: تتبع فيها   
معظ��م جامع��ات الأردن اأنظم��ة التعليم الإجنليزي��ة الأمريكية، 
ويرتب��ط بالكثر م��ن اجلامعات الأمريكي��ة والإجنليزية. وعادة 
م��ا ت�صتغ��رق درا�صة درج��ة البكالوريو���ض اأربع �صن��وات، بينما 
ت�صتغرق درا�صة طب الأ�صنان وال�صيدلة والهند�صة خم�ض �صنوات. 
اأم��ا الطب فت�صتمر الدرا�صة فيه �ص��ت �صنوات تعقبها فرتة تدريب 
مل��دة عام وتتطلب درجة البكالوريو�ض درا�صة ت�صتمر ما يرتاوح 

بني 126 و164 �صاعة معتمدة ح�صب التخ�ص�ض الدرا�صي.

•املرحلة الثانية)املاج�صتر(: متنح درجة املاج�صتر   
)Master ( بع��د درا�ص��ة اإ�صافي��ة مل��دة ع��ام اأو اثن��ني بع��د 
احل�ص��ول عل��ى البكالوريو���ض. وميك��ن احل�صول عليه��ا اإما عن 
�صاع��ة  اأطروح��ة )24  طري��ق ح�ص��ور دورة درا�صي��ة وتق��دمي 
م��ن الف�ص��ول الدرا�صي��ة وت�صع �صاع��ات من قاع��ات البحث(، اأو 
ح�صور دورة درا�صي��ة )33 �صاعة( وامتحان �صامل. يوجد اأي�صا 
�صه��ادات غر اأردني��ة يف بع���ض اجلامعات اخلا�ص��ة الجنبية 
تع��ادل املاج�صتر الأردين ك�صه��ادة )DEA( �صهادة الدرا�صات 
املعمقة )Diplôme d'Etudes Approfondies( وهي 
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ةـعـامـجـال
)دكتوراة، ماجستير، دبلوم(اعداد الطلبة في الدراسات العليا اعداد الطلبة في المرحلة الجامعية االولىهيئة التدريسأعضاءداداع

يةمعلالكليات ال
الكليات
االنسانية

يةلمالكليات العالمجموع
الكليات
االنسانية

يةلمالكليات العالمجموع
الكليات
االنسانية

المجموع

8116581469126172438337000123931684407الجامعة االردنية
30561491982382176530003144838915339جامعة اليرموك

238261499660398541645735314471800جامعة مؤتة
814X81421714X217141168X1168جامعة العلوم والتكنولوجيا

1331062392284293652203280112جامعة عمان االهلية
119109228273525155250322153جامعة فيالدلفيا

93113206308336466729504292االسراء الخاصهجامعة 
13317731031635185834852530جامعة الزيتونة االردنية 

443579137376921425949108للتكنولوجياجامعة االميرة سمية
141167308320747437950X5151جامعة العلوم التطبيقية

1171903071260459458544576121جامعة البتراء
2603556155491738212873213700913جامعة آل البيت 
197493459268431435X5جامعة اربد األهلية

47119166162436075231X198198جامعة جرش
9915425321274374650143337الخاصةجامعة الزرقاء

351205556110241192322947161568729الجامعة الهاشمية
34460404XX8652130605735جامعة البلقاء التطبيقية
885935750451355925980جامعة عمان العربية

15485239359650558651X5454بن طاللجامعة الحسين
171291462961663195982684766جامعة الشرق االوسط
11283195336820785446X4949جامعة الطفيلة التقنية

94951891533712224525282307الجامعة األلمانية االردنية 
437311644625532999X306306جامعة جدارا

3918822726459006164X22912291العالميةجامعة العلوم االسالمية

�صه��ادة املاج�صت��ر ح�صب النظ��ام الفرن�ص��ي، و�صهادة املاج�صت��ر الأملانية 
)Magisterstudium(، و�صه��ادة )MBA( وه��ي درجة اإدارة العمال 

للطلبة ذوي اخلربة.
 

•املرحل��ة الثالثة )الدكت��وراة(:  متنح درجة الدكت��وراة بعد درا�صة   
اإ�صافي��ة ت�صتغ��رق ما بني ث��الث وخم�ض �صن��وات وتقدمي ر�صال��ة )اأطروحة( 
اأ�صلي��ة غر م�صبوقة. وهي تتطلب، ح�ص��ب التخ�ص�ض، 24 �صاعة ح�صورا يف 

ف�صول درا�صية و24 �صاعة من العمل البحثي.
توجد تخ�ص�صات حمدودة جدا كال�رشيعة واللغة العربية والهند�صة املدنية

•الدرا�ص��ات غر التقليدية: التعلي��م العايل عن بعد. يقدم هذا النوع   
من التعليم من خالل فرع تاأ�ص�ض حديثا يف اجلامعة العربية املفتوحة.

م�صدر: معهد اليون�صكو لالإح�صاءات 2007

      معدلت القبول وفقا ملراحل التعليم

البتدائي
الثانوي العايل

املعدل الإقليمي

املعدل الإقليمي

املعدل الإقليمي

اجلامعات األردنية

متتلك اململكة الأردني��ة الها�صمية منظومات من   
امل��وارد الب�رشي��ة ذات ج��ودة تناف�صية كفوؤه وق��ادرة على 
تزوي��د املجتمع بخربات تعليمية م�صتمرة  ذات �صلة وثيقة 
بحاجات��ه الراهن��ة وامل�صتقبلي��ة وذل��ك ا�صتجاب��ة للتنمية 
القت�صادي��ة امل�صتدام��ة وحتفيزها عن طريق اإع��داد اأفراد 

متعلمني وقوى عمل ماهرة.

يقب��ل احلائزين على �صه��ادة الثانوية العامة يف   
اجلامعات احلكومي��ة اأو اخلا�صة اأو الكليات و تطبق معظم 
اجلامع��ات يف الأردن النموذج الأمريك��ي اجلامعي القائم 
على نظام ال�صاعات )Credit Hours( الذي مينح الطلبة 
املرونة لختيار عدد ال�صاعات واوقات الدوام ال�صباحي اأو 
امل�صائ��ي. هنالك احد ع�رش جامع��ة حكومية وهنالك اأي�صا 
�صبع��ة ع���رش جامعة خا�ص��ة، وبع�ض اجلامع��ات الجنبية 
كاجلامع��ة الأمريكي��ة يف ماأدب��ا وت�صتقط��ب اجلامع��ات 

الأردنية كل عام عدد كبر من الطلبة العرب والجانب.

منذ تاأ�صي�ض اأول جامعة يف اململكة )اأي اجلامعة   
الأردني��ة( يف ع��ام 1962، والأردن ي�صه��د زي��ادة مطردة 
يف اأع��داد ه��ذه اجلامعات واع��داد الطلب��ة امللتحقني بها، 
ف�صه��د عق��دي ال�صبعين��ات والثمانينات من الق��رن الفائت 
تاأ�صي���ض معظ��م اجلامعات احلكومية الأخ��رى، اأما يف عقد 
الت�صعين��ات فق��د �صهد تاأ�صي���ض معظم اجلامع��ات اخلا�صة 
يف اململك��ة، حي��ث كانت جامع��ة عمان الأهلي��ة وجامعة 
العل��وم التطبيقية اأول جامعت��ني تتبع القطاع اخلا�ض يتم 
تاأ�صي�صها يف البالد عام 1990. بلغ عدد الطلبة عام 2008 
يف اجلامع��ات الر�صمية 220،000 طال��ب ويف اجلامعات 

اخلا�صة 90،000 طالب. 
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جدول يبني اأعداد الهيئة التدري�صية والطلبة يف املرحلة اجلامعية الأوىل والدرا�صات العليا يف الكليات العلمية والإن�صانية يف 
اجلامعات الأردنية لعام 2011-2010

 

 

 

ةـعـامـجـال
)دكتوراة، ماجستير، دبلوم(اعداد الطلبة في الدراسات العليا اعداد الطلبة في المرحلة الجامعية االولىهيئة التدريسأعضاءداداع

يةمعلالكليات ال
الكليات
االنسانية

يةلمالكليات العالمجموع
الكليات
االنسانية

يةلمالكليات العالمجموع
الكليات
االنسانية

المجموع

8116581469126172438337000123931684407الجامعة االردنية
30561491982382176530003144838915339جامعة اليرموك

238261499660398541645735314471800جامعة مؤتة
814X81421714X217141168X1168جامعة العلوم والتكنولوجيا

1331062392284293652203280112جامعة عمان االهلية
119109228273525155250322153جامعة فيالدلفيا

93113206308336466729504292االسراء الخاصهجامعة 
13317731031635185834852530جامعة الزيتونة االردنية 

443579137376921425949108للتكنولوجياجامعة االميرة سمية
141167308320747437950X5151جامعة العلوم التطبيقية

1171903071260459458544576121جامعة البتراء
2603556155491738212873213700913جامعة آل البيت 
197493459268431435X5جامعة اربد األهلية

47119166162436075231X198198جامعة جرش
9915425321274374650143337الخاصةجامعة الزرقاء

351205556110241192322947161568729الجامعة الهاشمية
34460404XX8652130605735جامعة البلقاء التطبيقية
885935750451355925980جامعة عمان العربية

15485239359650558651X5454بن طاللجامعة الحسين
171291462961663195982684766جامعة الشرق االوسط
11283195336820785446X4949جامعة الطفيلة التقنية

94951891533712224525282307الجامعة األلمانية االردنية 
437311644625532999X306306جامعة جدارا

3918822726459006164X22912291العالميةجامعة العلوم االسالمية
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اخلالصة    
بالرغ��م من التحديات الكبرة الت��ي واجهت م�صرة التعليم العال��ي 
يف الأردن، اإل ان��ه متكن م�ن حتقيق اإجنازات كمية ونوعية يف هذا 
القط��اع حيث مت و�صع الإج��راءات املنا�صب�ة لتح��صني دوره ليحقق 
نقل��ة نوعي��ة ذات ج��ودة عالية تتنا�ص��ب والتط��ورات احلديثة التي 
ا�صتوعبته����ا املوؤ�ص�ص��ات التعليمي��ة الأردني��ة و بف�ص��ل املبادرات 
املتنوع��ة للح��د م��ن ق��وة ه��ذه التحدي��ات واإ�صعافه��ا وحتويله��ا 
لتحقي��ق الإ�صرتاتيجي��ة الوطنية ال�صاملة لقط��اع التعليم العايل يف 

الأردن. 
 

ه��ذا وقد اأظهرت موؤ���رشات الأداء الرئي�صة يف اإ�صرتاتيجية   
التعلي��م العايل من��وا وتطورا ملحوظ��ني من خالل ن�صب��ة اللتحاق 
بالتعلي��م العال����ي للذك��ور والإن��اث يف برام��ج القب��ول العادي��ة، 
وبرام��ج التعليم امل��وازي، اإ�صافة اإىل الزيادة املط��ردة يف اأع�ص�اء 
الهيئة التدري�صية والدعم احلكومي املقدم ملوؤ�ص�صات التعليم العايل 
الر�صمي��ة والإقبال عل��ى التو�صع يف اجلامع���ات اخلا�ص��ة )القطاع 
اخلا���ض(، للم�صاركة يف حتمل اأعباء وم�صوؤوليات التعليم بال�رشاكة 
م��ع القط��اع احلكوم��ي، واإن�ص��اء هيئ��ة اعتم��اد موؤ�ص�ص��ات التعليم 
العايل ل�صبط اجلودة يف موؤ�ص�صات التعليم العايل العامة واخلا�صة 
لتن�صجم واملعاير الدولية، وحتديث املكتبات اجلامعية وربط كافة 
موؤ�ص�ص��ات التعلي��م ال�عال�ي ب�صبك��ة الدوري��ات الإلكرتونية و�صبكة 

اجلامعات.
 

ي�ص��اف اإىل ذل��ك اإن�ص��اء �صن��دوق دع��م للبح��ث العلم��ي   
وال��ذي يق��دم دعم��ا للم�صاري���ع ذات األأولوي��ات والوطني��ة ومنحا 
لطلب��ة الدرا�صات العليا املتفوقني اأكادمييا، وانت�صار مراكز التنمية 
املهنية، وتقدمي ج�ائزة البح��ث امل��ميز والباح��ث املميز، والطالب 
املمي��ز واعتم��اد احل�ص��ول على �صه��ادة ال� Toffel ك���رشط قبول 

لاللتحاق بربامج املاج�صتر والدكت�وراه.
 

وكذلك حددت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي اأ�صماء   
اجلامع��ات العربية والأجنبي��ة املعرتف بها كاإج��راء للحفاظ على 

نوعي��ة التعلي��م الع��ايل يف الأردن وجعل موؤ�ص�ص��ات التعليم العايل 
الأردني��ة منارات اإ�صع��اع فكري، والربط ما ب��ني خمرجات التعليم 
الع��ايل وحاجات �صوق العم��ل لتلبية حاج��ات الأردن يف احلا�رش 
وامل�صتقب��ل م��ن الك��وادر املوؤهل��ة واملتخ�ص�صة يف �صت��ى �صنوف 
املعرف��ة والتعوي�ض عن نق�ض املوارد الطبيعي��ة باملوارد الب�رشية 
املح�صن��ة واملوؤهل��ة باملعرف��ة والكف��اءة، ودف��ع عملي��ة التنمي��ة 
مبفهومها ال�صامل بتوفر البيئة الأكادميية والنف�صية والجتماعية 
الداعم��ة لالإبداع والتميز والبتكار و�صق��ل املواهب، ليتبواأ الأردن 
مرتبة مرموقة تن�صجم مع مكانته وموقعه ال�صرتاتيجي مقارنة مع 
اإمكاناته وموارده املادية املحدودة وما يوازيها من موارد ب�رشية 
متط��ورة ومتمي��زة يف املنطقة توازي ما يتوفر م��ن موارد طبيعية 

هامة يف البلدان املحيطة.
 

ه��ذا وق��د اأ�صب��ح دور الأردن التعليم��ي دورا فاع��ال يف   
املنطق��ة ملا ع��رف عن نظامه��ا التعليم��ي من ج��ودة عالية جعله 
حمط اأنظار واإعجاب يف املنطقة وهذا يعك�صه اأعداد الطلبة الوافدين 
الذين يدر�صون يف اجلامعات الأردنية والبالغ قرابة 28 األف طالب 
وطالب��ة م��ن خمتل��ف دول الع��امل. اإ�صاف��ة اإىل ال�صتقط��اب الكبر 
خلريجي اجلامع��ات الأردنية للعمل يف املوؤ�ص�صات والدوائر العامة 

واخلا�صة العربية والإقليمية.
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