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NSSCs  المجالس الوطنية للمهارات القطاعية 



7 
 

NTTI المعهد الوطني لتدريب المدربين 
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UNICEF  يونيسف -صندوق األمم المتحدة الدولي للطفولة 
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WB البنك الدولي 
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 نظرة عامة حول األردن ونظام التعليم والتدريب المهني والتقني: أ وحدةال

 خلفية البلد/ األردن : 1-أ

 مقدمة  1-1-أ

مليون  10.309  ما مجموعه 2018في العام  عدد سكانه بلغ و 2كم 89318األردن بلد صغير الحجم بمساحة كلية تساوي 
محافظات من   3%( في 74.8(. ويعيش غالبية السكان )2018 دائرة اإلحصاءات العامة )األردن باألرقام نسمة حسب تقديرات

% في اقليم الشمال(. ويتوزع  بقية السكان 18.5% في اقليم الوسط، وإربد: 14.3%، والزرقاء: 42محافظة )عمان:  12أصل 
والجنوب(. وحسب تعداد دائرة اإلحصاءات العامة   ،والوسط ،مالفي األقاليم الثالثة في األردن )الش  محافظات 9%( في 25.2)

أي بزيادة  2015مليون نسمة في العام  9.559إلى  2004مليون في العام  5.103من  عدد السكان بشكل ملحوظ ازداد
حروب  %. وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيس إلى تدفقات الالجئين من الدول المجاورة إلى األردن بسبب ال87مقدارها 

   واإلضطرابات في هذه الدول خالل تلك الفترة.

( 636,000(، والمصريين )130,000(، والعراقيين )1,262,000ويشمل عدد السكان المذكور في األردن كال من السوريين )
 .(2017-2016( )تقرير تورينو 200,000وبقية الجنسيات )

(، والنسبة المرتفعة للسكان ضمن فئة دون ال  2018% في العام 2.4)تشكل مشكلة الالجئين المستمرة، ومعدل النمو السكاني 
ديموغرافية في األردن بما يستوجب استثمار حكومي كبير في مجاالت عوامل ضغط ( 2018% في العام 34.3)عام  15

 التعليم والصحة والتشغيل والبنية التحتية.

تصنيف األردن ضمن الدول متوسطة   2017العام  األول من تموز/ يوليوبالنسبة للتطور اإلقتصادي، أعاد البنك الدولي في 
ويعتبر اإلقتصاد األردني اقتصاد منفتح مع أسواق ناشئة. ويواجه اإلقتصاد في األردن عدد من . 1الدنيا الشريحةالدخل/ 

غير  والعمل بوظائف عدالت البطالةالتحديات تشمل: عدم كفاية المصادر الطبيعية المتوفرة كالمياه والنفط وغيرها، وارتفاع م
 .2، والدين العاموالحساب الجاري  ، والعجز في الموازنةمنتظمة أو دون المؤهالت المتوفرة

 ، علما بأن2018مليار دوالر أمريكي في العام  42.231(/ باألسعار الجارية GDP) بلغ الناتج المحلي اإلجمالي وقد 
% ووصل إلى  3.1حيث كان معدل النمو  2014المحلي اإلجمالي قد استمرت بالتراجع منذ العام الناتج  معدالت النمو في

 . 20183% في العام 1.94

% من 61.84هيمنة قطاع الخدمات والذي يساهم بما نسبته  2018في العام  وفيما يتعلق بالقطاعات اإلقتصاددية، استمرت
 .4%5.63%، والزراعة بنسبة .5827، والصناعة بنسبة الناتج المحلي اإلجمالي

 
1 reclassification-country-jordan-https://www.albankaldawli.org/ar/country/jordan/brief/qa  
-، كتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية  2019االقتصاد األردني  2

https://theodora.com/wfbcurrent/jordan/jordan_economy.html 
  https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=JOالبنك الدولي   3
4 sectors/-economic-across-distribution-gdp-https://www.statista.com/statistics/385505/jordan  
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سوق العمل األردني في  نشآتعمال( النسبة األكبر من م 5المتناهية في الصغر )أقل من  نشآت/ المؤسساتوتشكل الم
%، والمتوسطة  10.2( عامل 19-5) من هذه المنشآت، والصغيرة% 88ما نسبته   2017 في العام شكلتاألردن، حيث 

  ،%. وقد بلغ عدد العاملين في المؤسسات المتناهية في الصغر0.4عامل فأكثر(  100%، والكبيرة )1.4( عامل 20-99)
  273,233% من مجموع العاملين في كافة المنشآت( مقابل 67.1عامال ) 557,707والمتوسطة ما مجموعه  ،والصغيرة

 (.2017% من كامل عدد العاملين في المنشآت )دائرة اإلحصاءات العامة، 32.9ا نسبته رة يشكلون معامل في المنشآت الكبي 

لسهولة ممارسة األعمال حيث   2020البنك الدولي  قييممرتبة حسب ت  29وفيما يتعلق بسهولة ممارسة األعمال، تقدم األردن 
. ويعزى هذا التقدم إلى سلسلة  2019دولة( في العام  190)من بين  75إلى المركز  2018في العام  104تقدم من المركز 

  .5اإلصالحات اإلقتصادية التي تم سنها خالل العام الماضي  من

 نظرة عامة حول التعليم والتدريب المهني والتقني : 2-أ

 نظرة عامة حول التعليم والتدريب المهني والتقني: التنظيم واإلطار التنظيمي. 1-2-أ

أنشأت بموجبه هيئة  و ، الذي تم سنه مؤخرا ة" تقني المهارات المهنية وال وتطوير تنمية" قانون  20196لعام  9تبنى قانون رقم 
 نية التعريفات التالية لمصطلحات التعليم والتدريب المهني والتقني الرئيسة:تقالمهارات المهنية وال وتطوير تنمية

العلمية والعملية والمعارف الالزمة ألداء   المهارات اب المتدربعملية منظمة يتم فيها إكسالتعليم والتدريب المهني:  ▪
ويمنح المتدرب شهادة تدريب مهني بمستوى مهارة محدد بعد إنهائه متطلبات  ،عمل أو صنعة أو حرفة أو مهنة

 التدريب.
هذا تدريب المهني والتقني وفقا ألحكام لالمؤسسة المعتمدة لتصميم وتنفيذ برامج التعليم وامزود الخدمات/ التدريب:  ▪

 القانون.
هو تصنيف هرمي لجميع مستويات المؤهالت والشهادات المرتبطة ببرامج التعليم العالي اإلطار الوطني للمؤهالت:  ▪

والتعليم العام والتدريب المهني والتقني بموجب واصفات لكل مستوى لتحديد المعارف والمهارات والكفايات التي ينبغي 
 أن تكون مرتبطة بالمؤهل.

إطار مهني يتم بموجبه تصنيف العاملين مهنيا وتقنيا، حسب المهارات العملية والفنية المستويات المهنية والتقنية:  ▪
 والتي تتطلب من شاغلها ممارسة مهام وواجبات محددة بدرجة اتقان وفقا لمتطلبات سوق العمل. 

 قني حسب الشهادات/ الدرجات التي تمنح للخريجين إلى األنواع التالية:التعليم والتدريب المهني والت  يصنف  مزودو

ج تركز بشكل رئيس على الجانب العملي. وتعتبر مؤسسة التدريب المهني مؤسسات التدريب المهني التي تقدم برام ▪
لمستويات محدد المهارات، والماهر، والمهني المزود الرئيس لهذه البرامج في األردن حيث تنفذ برامج تدريب تؤدي 

رتيب في  على الت 4، و3، و2(. ويمكن مقارنة هذه المستويات مع المستويات  2017)مؤسسة التدريب المهني، 
 التصنيف المعياري الدولي للتعليم.

 
5 -strong-a-with-2020-ssbusine-release/2019/10/24/doing-https://www.worldbank.org/en/news/press 

reform-agenda-jordan-joins-the-top-3-global-improvers 
6 http://www.mol.gov.jo/pages/viewpage.aspx?pageid=233  
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أشهر تؤهل  8وباإلضافة لمؤسسة التدريب المهني تنفذ الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب برامج تدريب مهني لمدة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين برامج تدريب مهني  غوثارات/ الماهر. كما وتقدم وكالة الخريج لمستوى محدد المه

 تؤدي لدبلوم تدريب مهني بمستوى العامل الماهر في كل من كلية وادي السير وناعور التابعتين للوكالة.   لمدة عامين
(. 2019التعليم المهني في وزارة التربية والذي هو جزء من النظام التعليمي الرسمي في األردن )رواشده/ اليونسكو،  ▪

في التصنيف  3لثانوية العامة والتي يمكن مقارنتها بالمستوى شهادة ا ويؤدي التعليم المهني بالطلبة إلى الحصول على
 المعياري الدولي للتعليم.

في  كليات المجتمع في كل من جامعة البلقاء التطبيقية، والقطاع الخاص، والقوات المسلحة، ووكالة  التقنيالتعليم  ▪
سنوات إلى حصول  3-2ما بين متد الذي ي  لتقنيالتعليم ا برنامج ينتهيغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين. و 

في التصنيف  5الشامل/ الشهادة الجامعية المتوسطة والتي يمكن مقارنتها بالمستوى  تقنيالخريجين على الدبلوم ال
سنة  والتي  2-1وقد بدأت كليات المجتمع مؤخرا بتقديم برامج تدريب دبلوم مهني لمدة  المعياري الدولي للتعليم.
 في نظام التصنيف المعياري الدولي للتعليم. 4يمكن مقارنتها بمستوى 

متطلبات االلتحاق بكل  في مؤسسة التدريب المهني، ومدة و األنواع المختلفة من برامج اإلعداد المهني  1يبين الجدول أ.
 امج.برن 

رواشده/  ) مهنيلفي مؤسسة التدريب ا المهني المختلفة ، ومتطلبات اإللتحاق ببرامج اإلعدادة: أنواع ، ومد1الجدول أ.
 (.2017يونسكو، 

 700زمنية )فصل تدريبي= المدة ال البرنامج التدريبي
 سعة تدريب فعلية( 

 متطلبات اإللتحاق 

 القدرة على القراءة والكتابة. تدريبي.لغاية فصل  برنامج مستوى محدد المهارات 
 سنة. 16أن ال يقل العمر عن 

فصول تدريبية حسب  4 -2 برنامج مستوى الماهر
 التخصص. 

 إكمال مرحلة التعليم األساسي بنجاح.
 سنة. 16أن ال يقل العمر عن 

فصول تدريبية حسب  4 -2 برنامج مستوى المهني
 التخصص. 

)ناجح أو  الصف الثاني الثانوي  إنهاء
 راسب(.

 17أعمار الملتحقين ال تقل عادة عن 
 عام.

 

سنة   29-17يمكن لغير األميين )القادرين على القراءة والكتابة( وضمن الفئة العمرية بالنسبة للشركة الوطنية للتشغيل، 
أشهر. أما في مراكز وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، فإن  8اإللتحاق ببرامج اإلعداد المهني والتي تمتد ل 

 التعليم األساسي بنجاح. برامج اإلعداد المهني لمدة عامين متاحة لمن أكمل الصف العاشر في مرحلة 

في األردن. التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم عامين ضمن مرحلة التعليم الثانوي من نظام التعليم الرسمي تبلغ مدة 
بنجاح حيث يتم توزيعهم من  األساسية التعليم مرحلة منن بهذا التعليم بعد إكمال الصف العاشر و ويلتحق الطلبة الناجح
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عالماتهم ارة على الفروع المختلفة في التعليم المهني وفقا لمعايير تحدد من قبل الوزارة تعتمد بشكل رئيس على قبل الوز 
   .المدرسية

في كليات المجتمع النجاح في امتحانات الثانوية  الفني /التقني ضمن التعليم سنوات لإلعداد 3 -2يتطلب اإللتحاق ببرامج 
المدرسي سواءا ناجح أم  التعليم الثانوي  انهاءالعامة )التوجيهي(، وأما بالنسبة لإللتحاق في برامج الدبلوم المهني فيتطلب 

  راسب.

من العاملين في سوق  تعتبر مؤسسة التدريب المهني هي الجهة الرئيسة التي توفر برامج التدريب المهني المستمر لكل 
العمل لرفع كفاءآتهم الفنية وألفراد المجتمع بعامة وفقا الحتياجاتهم ومتطلباتهم التدريبية وذلك من خالل دورات تدريب 

صل المتدرب عند استكمال متطلباتها على شهادة استكمال دورة  حقصيرة ال ترتبط بالضرورة بمستوى مهني معين حيث ي 
كما وتقدم بعض كليات المجتمع العامة والخاصة دورات تدريب قصيرة في إطار التدريب المهني المستمر ولكن تدريبية. 

   على نطاق أقل.

. 16/1/2019ة األردنية في بقرار من الحكوم 2019العام  9ظام رقم تم اعتماد اإلطار الوطني للمؤهالت بموجب الن 
والمؤهالت غير  (KG2))شهادة المرحلة ما قبل المدرسة  1مستويات للمؤهالت تبدأ بالمستوى  10ويتكون اإلطار من 

الدكتوراة واإلختصاصات الطبية الدقيقة وما يكافئها من )شهادات  10الماهرة والمحصلة بالخبرة( وتنتهي بالمستوى 
 . (السابقعلم المؤهالت المحصلة من الت 

-2يمكن تسكين المؤهالت التي تمنحها جهات التعليم والتدريب المهني والتقني في األردن ضمن مستويات اإلطار ما بين 
 تاليا. 2كما هو مبين في الجدول أ. 6

 .7: مؤهالت التعليم والتدريب المهني والتقني والمستويات المناظرة في اإلطار الوطني للمؤهالت 2جدول أ.

 المؤهالت المشمولة بالمستوى  المستوى 
الشهادة الجامعية المتوسطة )التقنية( والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة المكافئة لمساقات الدبلوم وما  6

 . سابقيكافىء ذلك من المؤهالت المحصلة من التعلم ال
مؤهالت المحصلة من التعلم يكافىء ذلك من الوما  شهادات الدبلوم الفني أو التدريبي بدون اإلمتحان الشامل 5

 .السابق
أو المهني وشهادة دبلوم المستوى المهني وما يكافىء ذلك من المؤهالت  شهادة التعلم الثانوي األكاديمي 4

 المحصلة من التعلم السابق. 
وما يكافىء ذلك من  الثانيشهادة مرحلة التعليم األساسي للصف العاشر وشهادة التدريب المهني المستوى  3

 المؤهالت المحصلة من التعلم السابق.
شهادة مرحلة التعليم األساسي للصف العاشر وشهادة التدريب المهني المستوى األول وشهادات محو األمية  2

 وما يكافىء ذلك من المؤهالت المحصلة من التعلم السابق.
 

 
 2019لسنة  9نظام اإلطار الوطني للمؤهالت رقم  7
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في تطوير وتنفيذ اإلطار الوطني للمؤهالت في  وضمان جودتها الالعب الرئيسلي تعتبر هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العا
 9بموجب النظام رقم فإنها تلتزم التدريب المهني والتقني والمزودة لها ت المانحة لمؤهالت لمؤسساإال أنه بالنسبة ل. األردن

والذي تم إدماجه   ،ط الجودةاإلعتماد وضب مركز إلى  في اإلطار لغايات اإلدراج المؤسسيها بتقديم طلبات 2019لعام 
وفيما يتعلق بتسكين مؤهالت . 2019لعام  9مؤخرا في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية بموجب القانون رقم 

ئة ها في اإلطار إلى هي مؤهالت لتسكين  هاالتدريب المهني والتقني فتلتزم المؤسسات المانحة لهذه المؤهالت يتقديم طلبات 
من خالل مركز اإلعتماد سابقا/ هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية  اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضبط جودتها

   والتقنية حاليا. 

كل من برامج اإلعداد المهني والتدريب  تطور يتوقع أن يؤدي تطبيق اإلطار الوطني للمؤهالت إلى نتائج إيجابية على
التدريب على مراجعة وتطوير برامجهم التدريبية لتحسين جودتها لتحقيق  جانب، سيعمل مزودوي األردن. فمن المستمر ف

سيشجع اإلطار الوطني للمؤهالت مزودي التدريب على تطوير متطلبات واصفات المؤهالت الوطنية. ومن جانب آخر، 
اد فرص أفضل للمشاركة بها لإلنتقال إلى وتقديم المزيد من برامج ودورات التعليم المستمر/ رفع الكفاءة بما يتيح لألفر 

 مستويات مؤهالت أعلى ضمن اإلطار الوطني وبالتالي زيادة فرصهم بالتقدم الوظيفي.  

 في األردن القوانين التالية:لتعليم والتدريب المهني والتقني ل الناظمةتشمل التشريعات 

مسار التعليم الثانوي  لمرحلة التعليم الثانوي هماارين الذي حدد مس 1994سنة   3قانون التربية والتعليم رقم  ▪
كجزء من التعليم الثانوي الشامل في مدارس التعليم المهني  نفذالشامل ومسار التعليم الثانوي التطبيقي. وي 

بينما ينفذ التعليم الثانوي التطبيقي كتدريب مهني في المعاهد التابعة  ،مهنية تابعة لوزارة التربية والتعليم
 سة التدريب المهني.لمؤس

والذي فوض المؤسسة بتقديم كل من برامج  )قانون مؤسسة التدريب المهني( 1985لسنة    11قانون رقم  ▪
مختلف تخصصات  في ورفع كفاءتها اإلعداد المهني وبرامج التدريب المستمر إلعداد القوى العاملة الفنية 

 . ومستويات التدريب المهني غير األكاديمي
)قانون التعليم العالي والبحث العلمي( والذي فوض مؤسسات التعليم العالي  2009لسنة    23قانون رقم  ▪

 )كليات المجتمع/ الجامعات( بتقديم التعليم الفني.
)قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية( والذي خول هيئة تنمية وتطوير  2019لسنة  9قانون رقم  ▪

لتقنية المنشأة مؤخرا صالحيات إعتماد واإلشراف على وتقييم  وترخيص مزودي التعليم المهارات المهنية وا
كما من بين المهام التي فوضها القانون للهيئة تحديد معايير اختيار  والتدريب المهني والتقني في األردن.

واإلشراف على المهني والتقني، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم،  والتعليم التدريب وتصنيف معلمي ومدربي
في  ثالثة أنظمة 2019لسنة  9اإلختبارات المهنية للعمالة وإصدار الشهادات المناسبة. وانبثق عن قانون رقم 

 :اآلنلغاية  2020العام 
o  نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين  – 2020لسنة    15نظام رقم

 المهنية.وتصنيفهم وتنظيم رتبهم 
o  المهني والتقني. و التعليم التدريبنظام اعتماد مزودي  – 2020لسنة    19نظام رقم 
o   نظام معادلة المؤهالت والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها. – 2020لسنة   20نظام رقم 
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والمتدربين  والذي يتضمن تنظيم عقود التدريب المهني بين أصحاب العمل، 1996 لسنة 8قانون العمل رقم  ▪
على بنودا تفرض القانون  من جانب آخر ال يتضمنوالمعايير الخاصة بتنفيذ التدريب في الشركات. و 

 توفير فرص التدريب المستمر/ رفع الكفاء للعاملين لديهم.أصحاب العمل 
 مستويات للمؤهالت ضمن اإلطار المكون  5والذي حدد  2019لسنة   9نظام اإلطار الوطني للمؤهالت رقم  ▪

(. وقد أتاح القانون اإلعتراف 6 – 2المهني والتقني )من المستوى  والتعليم مستويات لقطاع التدريب 10من 
بالتعلم السابق للحصول على والتقدم عبر مستويات مؤهالت اإلطار. لذا، من المتوقع أن يشجع هذا النظام 

تقني على توفير برامج ودورات التعليم المهني والوالتعليم األفراد على مواصلة تعلمهم ومؤسسات التدريب 
 والتدريب المستمر للعاملين وأفراد المجتمع بعامة.

 الترتيبات المؤسسية والحوكمة  2-2-أ

وتطوير المهارات المهنية والتقنية ومزودي  قني كال من هيئة  تنمية المهني والت  والتعليم التدريبب تشمل المؤسسات المعنية 
التدريب في األردن. تتولى الهيئة  بشكل رئيس من خالل مجلس إدارتها الذي يرؤسه وزير العمل ويشارك في عضويته ممثلون 

اقتراح استراتيجيات وسياسات وخطط  قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني، و عن الجهات المعنية المختلفة مسؤولية إقرار 
اإلقتصادية واإلجتماعية والموارد البشرية. كما مشاريع قوانين القطاع، وإقرار المعايير المهنية، والتنسيق مع المجالس التعليمية و 

تطوير معايير برامج التدريب والتعليم  -2اعتماد واإلشراف على مزودي التدريب،  -1تتولى الهيئة باإلضافة ألخرى مسؤوليات: 
تنظيم العمل المهني بمستوياته وفق اإلطار الوطني   -4تسجيل المؤهالت في اإلطار الوطني للمؤهالت،  -3قني، المهني والت 

 -6تحديد معايير اختيار معلمي ومدربي التعليم والتدريب المهني والتقني وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية،  -5، للمؤهالت
في تنفيذ البرامج،   اء شراكة مؤسسية مع القطاع الخاصبن  -7نيين والتقنيين، لمدربين المهتطوير قدرات ومهارات المعلمين وا

 وترخيص مزودي التدريب.  

تعتبر كل من مؤسسة التدريب المهني، ووزارة التربية والتعليم وكليات المجتمع/ جامعة البلقاء التطبيقية المزودون الرئيسيون 
ولكن  منظمات الدولية تقدملهناك جهات أخرى في القطاعين العام والخاص واللتدريب والتعليم المهني والتقني في األردن. و 

برامج تدريب ضمن مستويات مخنلفة تشمل على سبيل المثال ال الحصر كال من: الشركة الوطنية للتشغيل، ووكالة  بحجم أقل
 كلية الخوارزمي وغيرها.وجامعة الحسين التقنية، وكلية القدس/ لومينوس، و غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، 

مؤسسة التدريب المهني هي مؤسسة حكومية شبه مستقلة يحكمها مجلس إدارة  يترأسه وزير العمل ويشارك في عضويته ممثلين 
 عن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. 

بتنفيذ برامج تدريب مهني إلعداد القوى العاملة بشكل رئيس في   1985لسنة  11تقوم مؤسسة التدريب المهني وفقا لقانونها رقم 
مستويات العمل المهني األساسية الثالث )العامل محدد المهارات، والماهر، والمهني(. وتتراوح هذه البرامج من بضع مئات من 

أسلوب التلمذة المهنية. كما وتقوم المؤسسة بتنفيذ دورات تدريب رفع كفاءة وتدريب بر تطبيق ساعات التدريب إلى العامين ع
 مستمر تستهدف العاملين بالشركات وغيرهم من األفراد المهتمين بالتدرب.

دربين، تشكل الموازنة العامة المصدر الرئيس لتمويل المؤسسة وذلك إلى جانب مصادر ثانوية إضافية أخرى تشمل رسوم المت 
عن بعض النشاطات )بيع المنتجات والخدمات(، والمنح والقروض من بعض الجهات المانحة الدولية، وصندوق  والدخل المتأتي 

 التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
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ن عن العمل من بخاصة للعاطلي وقد أنشأ الصندوق لتمويل المبادرات/ المشاريع التي تهدف إلى إلى توفير فرص تدريب وتشغيل 
وبناءا  ويأتي تمويل الصندوق من اقتطاع نسبة من رسوم تصاريح العمل السنوية للعمالة الوافدة في األردن.الشباب األردنيين. 

، فقد أصبح الصندوق جزءًا من هيئة تنمية وتطوير المهارات  2019على قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 
بموجب القانون المذكور، وتم تسميته " صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير  أةنية المنشالمهنية والتق

  المهارات".

يتم إعداد المناهج والمواد التعليمية واختبارات المستوى المهني لبرامج التدريب في مؤسسة التدريب المهني وخريجيها من قبل 
احتياجات  تخصيص  /واالختبارات في المؤسسة من خالل مختصين من داخل أو خارج المؤسسة. ويتم توريدمديرية البرامج 
)الفنيين واإلداريين( والتجهيزات والمبالغ المالية للمعاهد بعد الموافقة عليها مركزيا من قبل  من الموظفين السنوية معاهد التدريب

 ت المالية الالزمة. إدارة المؤسسة في ضوء توفر المصادر/ المخصصا 

وموظفيه التدريبية وفقا للخطة المعتمدة على عاتق مدير المعهد  هدارة والتشغيل اليومي للمعهد وتنفيذ برامجاإلتقع مسؤولية  
الفنيين واإلداريين. كما ويتم متابعة العملية التدريبية واإلشراف عليها وتقييمها بشكل دوري من قبل منسقي مديرية ضبط الجودة 

 (.2019ي إدارة مؤسسة التدريب المهني )رواشده/ اليونسكو، ف

كما الحال بالنسبة للتعليم العام، تقع مسؤولية التعليم المهني كجزء من نظام التعليم في األردن تحت مظلة وزارة التربية والتعليم 
قدم التعليم ن قبل مجلس التربية في الوزارة. وي في األردن، وبناءا عليه يتم تحديد اإلستراتيجيات والخطط الوطنية للتعليم المهني م

المهني إما في مدارس ثانوية مهنية مخصصة للتعليم المهني أو من خالل مدارس ثانوية شاملة توفر التعليم المهني إلى جانب 
من قبل إدارة التعليم مسارات التعليم الثانوي األكاديمي الشامل. ويتم التعامل مع الجوانب الفنية للتعليم المهني بشكل رئيسي 

مسؤولية إدارة ومتابعة واإلشراف على التعليم المهني في المدارس المنشرة في  المهني واإلنتاج في وزارة التربية والتعليم، بينما تقع 
 مناطق المملكة المختلفة على عاتق مديريات التربية والتعليم في تلك المناطق. 

دة عامين تنتهي بالتقدم المتحانات شهادة الثانوية العامة )التوجيهي(، ويمكن لخريجي يمتد التعليم الثانوي المهني الشامل لم
)الجامعة أو كليات المجتمع( وفقا الشتراطات/ معايير الثاتوية المهنية اإللتحاق بسوق العمل مباشرة أو اإللتحاق بالتعليم العالي 

 محددة.

والذي يكون عادة جزء من  ،التدريب المهني مصدرالتمويل الرئيس للتعليم المهنيتشكل الموازنة العامة كما الحال في مؤسسة 
موازنة وزارة التربية والتعليم. كما وتتوفر مصادر إضافية ثانوية أخرى للتعليم المهني من خالل النشاطات المولدة للدخل في 

ي بعض األحيان المنح والقروض الدولية لتطوير مدارس التعليم المهني )بيع المنتجات والخدمات في المدارس المهنية(، وف
 التعليم المهني. 

الموافقة النهائية على  أن وقد انتقلت مسؤولية إعداد وتطوير مناهج التعليم المهني مؤخرا إلى المركز الوطني لتطوير المناهج إال
وبالنسبة الحتياجات  ية والتعليم في وزارة التربية.مجلس الترب  بيدال زال  لتطبيقها في المدارس المطورة والمواد التعليمية المناهج

المدارس المهنية السنوية من الموظفين )الفنيين واالداريين( والتجهيزات والمخصصات المالية يتم الموافقة عليها بعد إعدادها من 
 قبل المدارس ورفعها إلى الوزارة للموافقة في ضوء توفر المخصصات الالزمة.
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رة والتشغيل اليومي للمدرسة وتنفيذ برامج التعليم المهني وفقا لخطة التعليم المهني على عاتق مدير المدرسة  تقع مسؤولية اإلدا
وموظفيها الفنيين واإلداريين. كما ويتم متابعة العملية التعليمية/ التدريبية واإلشراف عليها وتقييمها بشكل دوري من قبل مشرفي/ 

 (.2019يونسكو، ميسري التعليم المهني )رواشده/ ال

وتعمل كليات المجتمع في الجامعة باإلضافة للكليات األخرى ، في األردنؤولية التعليم التقني تتولى جامعة البلقاء التطبيقية مس
العاملة في القوات المسلحة، ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، والقطاع الخاص تحت السلطة المباشرة للجامعة التي 

لسنة  13األكاديمية والتربوية والفنية في هذه الكليات )قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم  النواحي شراف على ومتابعة تقوم باإل
 بوضع البرامج، والخطط الدراسية، والمناهج لكافة كليات المجتمع العاملة.  2000لسنة  14(. وتقوم الجامعة وفقا للنظام 1997

 :8تقدم كليات جامعة البلقاء التطبيقية البرامج التالية

للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة )التوجيهي(، وتؤدي هذه البرامج سنوات  3 -2برامج تعليم تقني لمدة  ▪
 بالطلبة للتقدم إلى االمتحان الشامل على المستوى الوطني للحصول على شهادة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع.

لطلبة الذين أنهوا مرحلة التعليم الثانوي مع أو بدون شهادة التوجيهي، سنة المتاحة ل 2 -1برامج التدريب المهني لمدة  ▪
 على شهادة الدبلوم المهني/ الفني.ن من هذه البرامج و ويحصل الخريج

 .دورات التدريب القصيرة ألبناء المجتمع لتطوير مهاراتهم ▪

بدورها تعتمد على اإليرادات المتأتية يمول التعليم التفني في كليات المجتمع الحكومية من موازنة جامعة البلقاء التطبيقية والتي 
ة التعليم العالي والبحث العلمي. كما وتتوفر مصادر تمويل أخرى أحيانا عبر القروض من رسوم الطلبة والدعم المقدم من وزار 

التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.  ندوق دعموالمنح الدولية ومن ص  

ومخصصات مالية موافقة  ويتطلب توفير االحتياجات السنوية لكليات المجتمع الحكومية من موظفين )فنيين وإداريين( وتجهيزات 
والتي يحكمها مدى توفر االموارد المالية الالزمة. ،إدارة جامعة البلقاء التطبيقية  

عميد الكلية وتنفيذ برامجها وفقا لخطة التعليم االتقني على عاتق  ،مسؤولية اإلدارة والتشغيل اليومي لكل من كليات المجتمعوتقع 
 وجهازها العامل )اإلداري والفني(.

 احصاءات أساسية حول التدريب والتعليم المهني والتقني 3-2-أ

 لتابعة لمزودي التدريب الرئيسيين في األردن كما يلي:تبلغ أعداد معاهد التدريب والتعليم المهني والتقني ا

 (.2017معهد )تقرير المؤسسة السنوي  42مؤسسة التدريب المهني:  

مدرسة شاملة( )الخطة االستراتيجية  178مدرسة متخصصة و 23تعليم مهني )مدرسة  210وزارة التربية والتعليم:  ▪
 (.2022 -2018لوزارة التربية والتعليم 

 
 2019يونسكو،  8
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كلية تخضع إلشراف   29كلية تتبع مباشرة للجامعة، و 12كلية مجتمع ) 51جامعة البلقاء التطبيقية/ كليات المجتمع:  ▪
(، علما بأنه ال يتم تقديم التعليم التقني 2021-2017الجامعة الفني )الخطة اإلستراتيجية لجامعة البلقاء التطبيقية 

 في كافة هذه الكليات. 

  2016 -2015د الملتحقين في التعليم الثانوي المهني حسب البرنامج والجنس في العام الدراسي أعدا 3.يبين الجدول أ 

 2016 -2015: أعداد الملتحقين في التعليم الثانوي المهني حسب البرنامج والجنس في العام الدراسي 3الجدول أ.

 المجموع  أنثى ذكر  البرنامج 

 1,816 79 1,737 الفندقة 

 10,184 10,017 167 المنزلي اإلقتصاد 

 2,676 521 2,155 الزراعة 

 10,358 200 10,158 الصناعة 

 25,034 10,817 14,217 المجموع 

 .2022-2018المصدر: الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 

 .2017أعداد الملتحقين ببرامج التدريب في مؤسسة التدريب المهني حسب البرنامج والجنس في العام  4بينما يبين الجدول أ.

 .2017أعداد الملتحقين ببرامج التدريب في مؤسسة التدريب المهني حسب البرنامج والجنس في العام  :4جدول أ.

الملتحقون من سنوات   الملتحقون الجدد  البرنامج 
 سابقة 

المجموع   المجموع 
 الكلي 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 885 316 569 146 313 170 256 المهني 

 13,414 2,917 10,497 1,350 6,274 1,567 4,223 الماهر 
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محدد  
 المهارات 

558 811 236 153 794 964 1,758 

التدريب  
 المستمر 

3,530 3,432 1,732 311 5,262 3,743 9,005 

دبلوم  
 متوسط

48 15 332 28 380 43 423 

 25,485 7,983 17,502 1,988 8,887 5,995 8,615 المجموع 

المجموع  
 الكلي 

14,610 10,875  25,485 

 2017المصدر: التقرير السنوي للمؤسسة 

معلم )الخطة االستراتيجية   1600حوالي الكلي للمعلمين العاملين في التعليم المهني في مدارس وزارة التربية والتعليم عدد ال يبلغ
 543في مؤسسة التدريب المهني ما مجموعه  لمنوالمع ( بينما يبلغ عدد المدربين2022 -2018لوزارة التربية والتعليم 

 (. 2017)مؤسسة التدريب المهني، 

دينار أردني  25,198,000ما مجموعه  2017في عام  وزارة التربية والتعليم /اإلنفاق على التعليم المهني وقد بلغ
دينار  700,000دوالر( نفقات جارية و  34,504,225دينار ) 24,498,000دوالر أمريكي( منها  35,490,141)
% من مجموع اإلنفاق في  2.88دوالر( نفقات راسمالية. وقد شكل مجموع اإلنفاق على التعليم المهني ما نسبته  985,915)

 .9وزارة التربية

دوالر  16,242,467.6دينار أردني ) 11,532,152ما مجموعه  2017وفي مؤسسة التدريب المهني، بلغ حجم اإلنفاق للعام 
دوالر(  1,825,931دينار ) 1,296,411دوالر( نفقات جارية مقابل  14,416,536.6دينار ) 10,235,741أميركي( بواقع 

   (.2017للنفقات الرأسمالية )مؤسسة التدريب المهني، 

الذي تم تمويله من الموازنة  2018وقد بلغ مجموع اإلنفاق الفعلي لقطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني في العام 
 5% من الناتج المحلي اإلجمالي في األردن. يبين الجدول أ.0.2مليون دينار أردني تشكل ما نسبته حوالي  62.267العامة 

 .2018غيل والتدريب المهني والتقني الحكومية في األردن للعام تفاصيل نفقات مؤسسات التش

 .2018: اإلنفاق الحكومي على التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني لعام 5جدول أ.

 
 2018/ 2016التقرير اإلحصائي  -وزارة التربية والتعليم  9
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النفقات الجارية )دينار   المؤسسة 
 أردني( 

النفقات الراسمالية )دينار  
 أردنيي( 

 المجموع 

التعليم المهني/ وزارة 
 التربية والتعليم 

24,274,000 1,120,000 25,394,000 

 12,633,000 2,387,000 10,255,000 مؤسسة التدريب المهني 
صندوق دعم التشغيل  

والتدريب والتعليم المهني  
 والتقني 

288,000 23,052,00010 23,340,000 

وزارة التعليم العالي والبحث  
العلمي/ برنامج الجامعات  

والكليات الحكومية/ مشروع  
دعم مهارات التشغيل  

واالندماج اإلجتماعي في  
 جامعة البلقْا التطبيقية 

 900,000 900,000 

 62,267,000 27,450,000 34,817,000 المجموع 
 )تقرير غير منشور(.األردن  / 2020 -2018التوجيهية في عملية تورينو المصدر: ممثل دائرة الموازنة العامة في اللجنة 

إال أنه من  ،ال تتوفر بيانات تفصيلية حول مساهمات  المصادر المختلفة في تمويل قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني
هو الموازنة  المعلوم أن المصدر الرئيس في تمويل كل من مؤسسة التدريب المهني والتعليم المهني في وزارة التربية والتعليم

العامة، بينما مصدر التمويل األكبر للتعليم التقني في كليات المجتمع الحكومية هو من موازنة جامعة البلقاء التطبيقية مع دعم 
  لموازنة العامة عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.إضافي من ا

تمثل رسوم الطلبة/ المتدربين المصدر الرئيس لتمويل التعليم التقني في كليات المجتمع الخاصة وبدرجة أقل في كليات المجتمع 
 الحكومية.

لمهني والتقني )سابقأ(، والذي يتم تمويله من يأتي مصدر تمويل الشركة الوطنية للتشغيل من صنوق التشغيل والتدريب والتعليم ا
 الموازنة العامة عبر اقتطاع نسبة معينة من رسوم تصاريح العمل السنوية للعمالة الوافدة الصادرة عن وزارة العمل.

عمل يساهم القطاع الخاص في تمويل التدريب والتعليم المهني والتقني بشكل غير مباشر عبر إتاحة فرص تدريب في مواقع ال
لمتدربين أثناء التدريب الميداني كما في برامج كل من مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية، وأيضا عن طريق دفع رسوم ل

تصاريح العمل السنوية للعمالة الوافدة في بعض شركات القطاع الخاص والتي يحول جزء منها لتمويل مشاريع ومبادرات 
 والتقني.التشغيل والتدريب والتعليم المهني 

تختلف مساهمات الجهات المانحة في تمويل قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني من سنة ألخرى حسب مشاريع الدعم الممولة 
وتشمل الجهات المانحة الرئيسة النشطة في هذا المجال على سبيل المثال ال الحصر   من هذه الجهات والتي تنفذ في األردن. 

 
تستخدم النفقات الرأسمالية في الصندوق لتمويل مشاريع/ مبادرات التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني المنفذة من قبل مؤسسات   10

 القطاعين العام والخاص.
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والوكالة اليابانية ك الدولي، والوكالة األلمانية للتعاون الدولي، والوكالة األميركية للتنمية الدولية، كال من: اإلتحاد األوروبي، والبن 
شمل الدعم المقدم من الجهات ي قد والوكالة الكورية للتعاون الدولي، والبنك األوروبي للتنمية وإعادة التعمير. و للتعاون الدولي، 

، وإنشاء المباني أو تجديدها. ويتواجد في األردن منظمات التجهيزاتو الدعم الفني، نشاطات ك جوانب مختلفة المانحة تمويل
  –صندوق األمم المتحدة الدولي للطفولة و دولية أخرى كجهات منفذة لمشاريع دعم وتطوير القطاع مثل منظمة العمل الدولية، 

  غيرها.يونسكو( و حدة للتربية والعلوم والثقافة )، ومنظمة األمم المت  (يونيسف)

اإلصالحات األخيرة على   شتت، والذي تحاولجزؤ/ الت قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني الذي يوصف أصال بالت في 
  فيالدعم المقدم من كافة الجهات المانحة النشطة  تنظيم ألهمية بمكانمن اإن ف ،المستوى الوطني جعله أكثر ترابطا وتماسكا

 ،الجوانب ذات األولوية ليركز علىالقطاع. ويساعد التنسيق األكثر كفاءة على تحقيق التوزيع الهادف للدعم المقدم للقطاع 
  .القطاع تشتتوبالتالي المزيد من  ،وتجنب اإلزدواجية

 والتزامات إصالحه لتدريب والتعليم المهني والتقنية قطاع رؤي 4-2-أ

تطوير الموارد البشرية )انظر أدناه(.  الوثيقة المرجعية الرئيسة الموجهة لعمليات تمثل اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية
والتي شكلت وال زالت تشكل اإلصالحات   ،ومن الجدير ذكره ضرورة اإلشارة في هذا المجال إلى وثائق استراتيجيات مهمة أخرى 

  االستراتيجية في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني في األردن.

األجندة الوطنية  يوجد ثالثة وثائق الستراتيجيات وطنية مهمة تتعلق بقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني في األردن: 
، واإلستراتيجية الوطنية للتشغيل والتدريب والتعليم المهني  2020  -2011، واستراتيجية التشغيل الوطنية 2015 -2006
 . 2020 -2014والتقني  

ستويات الحياة للمواطن األردني عبر تحسين م نوعيةتحسين " في  2015  -2006جندة الوطنية لأل تمثل الهدف الرئيس
 (.2015 -2006)األجندة الوطنية،  "فرص عمل جديدة استحداث، و "يناإلجتماعي  واألمان الرفاه المعيشة، وتوفير

التعليم العالي محور و المهني،  فصل دعم التشغيل والتدريب) محورين /فصلينوقد تم تناول التدريب والتعليم المهني والتقني في 
المبادرات كورين، وأوصت بعدد من . وقد حللت األجندة اإلنجاز في المحورين المذمحاور /فصول  8والبحث العلمي( من أصل 

 لكل منها كما يأتي:

 دعم التشغيل والتدريب المهنيفصل/ محور 

 دعم التشغيل والتدريب المهني.والمؤسسات المعنية ب  ،هيكلة اإلطار المؤسسيإعادة  ▪
 اإلحالل التدريجي للعمالة األردنية محل العمالة الوافدة. تشجيع  ▪
 دعم التشغيل. ةغير الرسمي في شبكتشجيع تسجيل العاملين في القطاع  ▪
 .وتطبيقها األشخاص ذوي اإلعاقة البطالة بين   الموجهة إلى خفضبرامج التصميم  ▪
 .القوى العاملةفي زيادة مشاركة النساء  ▪

 التعليم، والتعليم العالي والبحث العلميفصل/ محور 

 ة.الموارد البشري  نميةإنشاء مجلس أعلى لت  ▪



20 
 

 لإلعتماد وتوكيد الجودة لمؤسسات التعليم.إنشاء هيئة وطنية  ▪
 .وتطوير البرامج والمناهج لتلبية متطلبات السوق  ،في إدارة التعليم المهنيزيادة مشاركة القطاع الخاص  ▪
 تحسين حاكمية وتمويل كليات المجتمع وتطوير مناهجها. ▪

طنية بكونه متقطعا ومتفاوتا ففي حين تم تطبيق و األجندة الفقد اتسم تطبيق  2020 -2011وحسب استراتيجية التشغيل الوطنية  
  تأخر تحقيق البعض اآلخر، وتم التخلي عن أهداف أخرى بشكل كامل.بعض األهداف حسب الجدول الزمني، 

لألردنيين ، فقد نصت رؤية اإلستراتيجية على"تحسين مستوى المعيشة 2020 -2011لالستراتيجية الوطنية للتشغيل وبالنسبة 
ة ب  . ويتمثل الهدف الرئيس في جانب العرض كما حددته اإلستراتيجي "من خالل زيادة التشغيل واألجور والمنافع اإلنتاجية

"تخريج قوى عاملة ماهرة متحفزة ومسلحة بمهارات تشغيلية ومعارف فنية مطلوبة في سوق العمل". ومن بين السياسات التي تم 
  ئيس المذكور "تحسين نوعية مخرجات التعليم والتدريب المهني".تحديدها لتحقيق الهدف الر 

، وبناءا عليه تم إعداد خطة 2011/ 14/5خطة عمل لإلستراتيجية والموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في وقد تم إعداد 
المتعلقة بسياسات التدريب والتعليم المهني والتقني  تنفيذية مفصلة  بناءا على خطة العمل المعدة. وقد تم اقتراح المشاريع التالية

 : رةفي جانب العرض من خطة العمل المق وذلك

 مراجعة تشكيل مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني إلعادة تشكيله بمشاركة واسعة من القطاع الخاص.  ▪
 مقدمي التدريب المهني.اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لإلشراف توسيع نطاق هيئة  ▪
 ة التدريب والتعليم المهني والتقني.توسيع وتعزيز فعالية حمالت التوعية واإلرشاد المهني لتحسين صور  ▪
توسيع البرامج الرائدة الحالية التي تسمح بالتدريب المباشر على رأس العمل بالتعاون مع القطاع الخاص لكل من  ▪

 الذكور واإلناث. 

  لحكوميةا وقد أوصت اإلستراتيجية لغايات متابعة وتقييم تنفيذها بتشكيل فريق يضم ممثلين عن كافة الوزرات والمؤسسات
المبادرات المختلفة في اإلستراتيجية. ويتولى فريق التنفيذ مسؤولية إعداد تقارير ربعية لإلنجازات المتحققة وفقا  المعنية بتنفيذ 

 .202011-2011للبرنامج الزمني ومؤشرات األداء المحددة في خطة عمل اإلستراتيجية )اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل 

، وتم إنشاء وحدة لتنفيذ اإلستراتيجية في الوزارة لمساعدة فريق الوزراء وزير العمل بقيادة فريق تنفيذ اإلستراتيجيةوقد كلف مجلس 
 تنفيذ الخطة للقيام بمهامه.

خمسة محاور )الحاكمية،  (2020  -2014) لتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ل الوطنية ستراتيجيةاإلتغطي 
 مولية، واألداء، والتمويل( مع األهاف التالية:واإلرتباطية، والش

 تحسين حاكمية قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني. .1
 بقابلية التشغيل.تعزيز ارتباطية التعليم والتدريب  .2
 زيادة شمولية منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني )المرأة، والشباب، وذوي اإلعاقة(. .3
 األداء. قياسمة تحسين أنظ .4
 تأمين تمويل فاعل ومستدام لقطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.  .5

 
11 https://www.ilo.org/dyn/youthpol/en/equest.fileutils.dochandle?p_uploaded_file_id=171  
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 وفيما يأتي عرض لرؤية اإلستراتيجية، ومهمتها، وهدفها الرئيس:

اإللتزام بالمسؤولية اإلندماج اإلجتماعي مع التدريب والتعليم المهني والتقني هو المحرك للتشغيل، واإلزدهار، رؤية اإلستراتيجية: 
 البيئية وأفضل الممارسات.

وموجه نحو المهن واألعمال على أساس   ،تطوير وتنفيذ نظام تشغيل وتدريب وتعليم مهني وتقني مبني على الطلب المهمة:
 ومشاركة الشركاء اإلجتماعيين. ،اإللتزام بمبادىء موحدة لضبط الجودةمع  ،فاعل من التنسيق ضمن القطاع

يمكن األردنيين من تحقيق تطلعاتهم المهنية،  وتدريب وتعليم مهني وتقني موحد وفاعلنظام تشغيل  خلقستراتيجي: الهدف اإل
 في التنمية اإلقتصادية والتطور اإلجتماعي.ويساهم 

للتشغيل والتدريب ، فقد تم إعداد خطة عمل لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية 2017 -2016ذكر في تقرير عملية تورينو كما 
 و كما لم يتم عمل نظام مراقبة لمتابعة تنفيذها. والتعليم المهني والتقني إال أنه لم يتم تحديثها إطالقًا،

إال أنها تتماشى مع  ،قد تم إعدادها الحقا في األردن 2025 -2016الموارد البشرية  اإلستراتيجية الوطنية لتنمية  مع أن 
ار إليها سابقًا. وقد نظرت اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية إلى قطاع التدريب والتعليم اإلستراتيجيات الوطنية المش

إلى جانب الطفولة   كأحد المجاالت الرئيسة التي يجب استهدافها في إطار تنمية الموارد البشرية في األردنالمهني والتقني 
تحقيق زيادة كبيرة في في هذا السياق إلى " جاهدة والتعليم العالي. وسوف تسعى اإلستراتيجيةالمبكرة، والتعليم األساسي والثانوي، 

أعداد الشباب والبالغين ممن يمتلكون المهارات الفنية والتقنية الالزمة لتشغيلهم في سوق العمل، والحصول على فرص عمل 
 الئق، والدخول إلى ريادة األعمال".  

وقد حددت اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في مجال التدريب والتعليم المهني والتقني أربعة أهداف استراتيجية تتعلق  
 :والجودة، والمساءلة، واإلبداع، ونمط التفكير كما يلي ،إتاحة الفرصب: 

التدريب والتعليم المهني  نظاممهارات ضمن ل التعلم واكتساب ال للتقدم لتعزيز واإلعتراف بكافة أشكامسارات  تأسيس ▪
 وفي سوق العمل، وإيجاد بدائل جديدة لتعليم جامعي بجودة عالية في التدريب والتعليم المهني والتقني. والتقني

، للعمل في القطاع لمدربينالمعلمين/ ا ثابتة لتدريبزيادة جودة التدريب والتعليم المهني والتقني من خالل متطلبات  ▪
 مؤسسات المزودة للتدريب، والتعاون األوثق مع القطاع الخاص.  الوتوحيد معايير وتوكيد الجودة لكافة 

 من أجل ضمان تطبيق المساءلة على جميع مستويات القطاع. اكميةوضع قواعد واضحة للح ▪
ل تحويل صندوق التشغيل والتدريب الخمن  يجاد وسائل تمويل جديدة وفي أساليب التعليم/ التدريباإلبتكار في ا ▪

 .وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتوسع في تطبيق أساليب التعليم المبتكرة والتعليم المهني والتقني،
 مبكرة في مختلف مجاالته.ني كنظام يوفر فرص جذابة للتعلم ومن سن   تعزيز مكانة التعليم والتدريب المهني والتق ▪

 لإلستراتيجية. ولتحقيق هذه األهداف، فقد حددت اإلستراتيجية مشاريع معينة لكل هدف تم تضمينها في خارطة طريق تنفيذية 

في قطاع التدريب والتعليم  2025 -2016التقدم الرئيس الذي تم إحرازه في تنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية  يتلخص
 طني للمؤهالت وإنشاء هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. المهني والتقني إقرار اإلطار الو 

الرئيسة المتعلقة بالتدريب والتعليم المهني والتقني  التي تم تنفيذها خالل السنوات القليلة إعادة الهيكلة وتشمل إصالحات 
 الماضية ما يأتي:

 إعداد اإلستراتيجيات الوطنية التالية: ▪
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o 2020 -2011لوطنية استراتيجية التشغيل ا. 
o  2020 -2014اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني. 
o  2025 -2016اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية. 

 فيه تمتدمستويات للمؤهالت  10الذي يتكون من  2019لسنة  9الوطني للمؤهالت رقم إقرار وإصدار نظام اإلطار  ▪
تتوزع مسؤوليات إدراج  كما ذكر سابقا. و  6والمستوى  2مؤهالت التدريب والتعليم المهني والتقني ما بين المستوى 

كل من  يم المهني والتقني بينالمؤسسات المانحة وتسكين وتسجيل المؤهالت باإلضافة العتماد مزودي التدريب والتعل
  .مركز اإلعتماد وضبط الجودة وهيئة اعتماد مؤسسة التعليم العالي وضبط جوودتها

 والذي تم/ يتم بموجبه ما يلي: 2019لسنة  9إقرار وإصدار قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم  ▪
o لتحل محل مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني.  إنشاء هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

واإلشراف على قطاع التدريب والتعليم ات والسياسات تخطيط اإلستراتيجي  :وتشمل مسؤوليات الهيئة الرئيسة
أعضاء من أصل   8للهيئة مجلس يرأسه وزير العمل مع غالبية أعضائه من القطاع الخاص )و  المهني والتقني.

  عضو(. 14
o  طة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات" "صندوق دعم أنشإنشاء صندوق ضمن الهيئة يدعى

 ليحل محل صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني الحالي.
o  والتقنية.ينقل مركز اإلعتماد وضبط الجودة ليدمج في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية 
o نشاء مجالس مهارات قطاعية وطنية تضم ممثلين عن الحكومة، وأصحاب العمل، والعاملين في مختلف إ

القطاعات لغايات اقتراح السياسات العامة للقطاع، وتحديد اإلحتياجات التدريبية والمهارات ذات األولوية للقطاع 
  بموجب من قبل مجلس الهيئةقطاعية والتي تشكل يناءا على متطلبات سوق العمل. وستعمل مجالس المهارات ال

  نظام )لم يصدر بعد( يحدد صالحياتها، ومهامها، واجتماعاتها، وقراراتها، وتوصياتها.

لغاية تاريخ إعداد هذا التقرير فإن اإلجراءىت االزمة لتطبيق اإلصالحات الهيكلية المشار إليها أعاله من تشريعات وموظفين ال 
، وبالتالي فالهيئة غير عاملة بشكل كامل. وقد كان أحد أهداف دعم اإلتحاد األوروبي للموازنة  غير مكتملةجراء و زالت تحت اإل

الدعم الفني التكميلي في مجاالت ذات أولوية من  دعم االستراتيجيات المتعلقة بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما يشمل 
، فإن الدعم الفني سيستمر بالنسبة 2020شباط  17دعم اإلتحاد األوروبي للموازنة رسميا في  بينها حاكمية القطاع. وفيما انتهى

 لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. 

من بين التطورات المهمة في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بناءا على اإلستراتيجية، العمل على انشاء مجالس المهارات  
ية والتي بدأت بدعم من مانحين ومنظمات دولية )االتحاد األوروبي، والوكالة األلمانية للتعاون الدولي، ومنظمة العمل القطاع

مجالس تغطي قطاعات:   7. وقد بلغ عدد المجالس المشكلة/ تحت التشكيل  عمار والتنمية(عادة اإلإل الدولية، والبنك األوروبي
يميائية ك، والسياحة، وصناعة المالبس، واألثاث، والصناعات التياتاالت والمعلومات، واللوجساالتصالمياه والطاقة، وتكنولوجيا 

  (.2019اليونسكو، رواشده/ )
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 بيئة التعليم والتدريب المهني والتقني سياق/  3-أ

 السياق اإلجتماعي واإلقتصادي 1-3-أ

 29,984األوسط حيث يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي   الشرق إلقتصادات األصغر في منطقة اإلقتصاد األردني هو من بين ا
دينار أردني  2,908.5مليون دوالر أمريكي(، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  42,231مليون دينار أردني )

صادية المختلفة  القطاعات اإلقت  اتمساهم 6يبين الجدول أ. .أ(2018)دائرة اإلحصاءات العامة،  دوالر أمريكي( 4,096.5)
خدمات المال والتأمين والعقار ، والذي يبين أن الساهمة األكبر تأتي من قطاع 2018في الناتج المحلي اإلجمالي للعام 

 .ات التحويلية%( يليها قطاع الصناع22.6)

 

 

 

  2018مساهمات القطاعات اإلقتصادية المختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي للعام  6الجدول أ. 

 المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي %  القطاع اإلقتصادي 
 5.4 الزراعة والقنص والغابات وصيد السمك 

 2.2 المناجم والمحاجر 
 18.9 الصناعات التحويلية 

 3.5 الكهرباء والمياه 
 2.9 اإلنشاءات 

 9.7 والمطاعم والفنادق  تجارة الجملة والتجزئة
 8.5 واإلتصاالت النقل والتخزين 

 22.6 خدمات المال والتأمين والعقار 
 6.6 الخدمات الشخصية واإلجتماعية 

 13.2 الخدمات الحكومية  منتجو
 11.0 صافي الضرائب على المنتجات 

 / تقديرات أولية2018المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة/ األردن باألرقام 

مؤثرة  المنطقة وبخاصة بالنسبة ألزمتي سوريا والعراق العوامل الرئيسة السلبية التشكل حالة عدم اإلستقرار السياسي في كامل 
 إلى األردن، وتعطل طرق غير مسبوقة  الجئينعلى اإلقتصاد األردني، وقد أدى هذا الوضع في المنطقة إلى موجة هجرة 

استمرار حالة عدم   يضعمنطقة الخليج بخاصة(. وسوتدفق السياح )كنتيجة لتباطؤ اإلقتصاد في  التجارة، وتراجع حجم اإلستثمار
 وتخفيض المساعدات الخارجية المزيد من الضغط على الوضع اإلجتماعي واإلقتصادي في األردن.اإلستقرار، عدم اليقين و 
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صادي  معدل النشاط اإلقت (، وتدني 2018% في 18.6ومن التحديات األخرى التي يواجهها األردن ارتفاع معدل البطالة )
أ(، باإلضافة لما أشير إليه سابقا بخصوص  2018%( )دائرة اإلحصاءات العامة، 15.4ث )ا%( وبخاصة لإلن 36.2المنقح )

 عامل( على سوق العمل في األردن.  20هيمنة المؤسسات المتناهية في الصغر والصغيرة )أقل من 

% في 3.1السنوات القليلة الماضية، حيث انخفض من لذا، فقد استمر معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي بالتراجع على مدار 
  زادت ، حيثإلرتفاع. كما واستمرت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي با2018% في العام 1.9إلى  2014العام 

إلى م . ويجدر اإلشارة هنا، إلى أن الزيادة في نسبة الدين العا2018% في 94.4لتصل إلى  2014% في العام 88.5من 
)البنك  2017% في العام 94.3حيث كانت  2018و  2017% بين العام 0.1الناتج المحلي اإلجمالي قد تباطأت إلى فقط 
 (. 2018-2014المركزي األردني/ اإلقتصاد األردني باألرقام 

القليلة الماضية، حيث سجل نمو  رئيس في اإلقتصاد األردني في السنوات تغير اختراق/ أي  يمكن القول أنه لم يلحظ وبالتالي
الناتج المحلي اإلجمالي معدل نمو منخفض، وازدادت نسبة الدين العام، وبقيت معدالت البطالة المرتفعة كما هي. إال أنه من 

 جانب آخر فإن التطورات السياسية واإلقتصادية التالية تبدو واعدة بالنسبة لإلقتصاد في األردن في السنوات القادمة:

الذي فتح المجال لزيادة تدفق التجارة، وتنفيذ مشاريع/ اتفاقيات شراكة،  اإلستقرار السياسي في العراق و وضع ال تحسن ▪
(. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى آثار 16/8/2019)صحيفة الجوردان تايمز  والمشاركة في عملية إعادة إعمار العراق

 اعة.إيجابية على قطاعات مختلفة مثل النقل، والصناعة، والزر 
إلى زيادة مساهمة مصادر   2025 -2015اإلستثمار في تنويع مصادر الطاقة: تهدف استراتيجية قطاع الطاقة  ▪

 . وتشمل مصادر الطاقة في األردن كال من الصخر الزيتي والطاقة المتجددة.12الطاقة المحلية لتخفيض االستيراد
مليار  7القريبة من سطح األرض وبما يعادل مليار طن من احتياطات الصخر الزيتي  70تمتلك األردن أكثر من 

طن من النفط. وقد شملت اإلستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة الصخر الزيتي كمصدر بديل للطاقة ليساهم بما نسبته 
لمشاريع الطاقة المتجددة في األردن )الشمس، . وبالنسبة 202513% من مزيج الطاقة في المملكة في عام 12

ميغاواط من الكهربْاء في العام   2,700مخططات يتوقع أن تولد  10من خالل  2016والرياح(‘ فقد بدأت في العام 
 . 14ميغاواط من مصادر الرياح 715، منها 2021

وزارة اإلتصاالت  دها من قبل تم إعدا)( 2025الرقمنة: حسب خطة عمل اإلقتصاد األردني الرقمي )الوصول ل  ▪
إنتاج( فإن "األردن يتحرك مبتعدا من  -وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جمعية اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

، والتوجه نحو رقمنة كامل اإلقتصاد األردني مع التركيز النظر إلى االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات كقطاع معزول
قطاعات مهيأة ألن تكون قطاعات قيادية في اإلقتصاد   6متخصصة ذات قيمة عالية. وقد تم تحديد على قطاعات 
حد الغايات الرئيسة للتنفيذ وكان أوالتمويل، والنقل، واإلتصاالت.  ردن هي: الصحة، والتعليم،والطاقة،الرقمي في األ

  %4-3ي )بمعدل زيادة سنوية إضافي يساوي تسريع معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمال الكامل لخطة الرقمنة
 . 15(2025بحلول عام 

 
12 ov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=276https://www.memr.g  
13 resources-mineral-and-energy-sector/ministry-http://www.jordanewe.com/about  
14 18/12/2018-Minister of energy/ Jordan Times  
  22/11/2016نهائي  –ملخص تنفيذي  -. رؤية وورقة عمل2025الوصول 15

  http://www.reach2025.net/  
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يمكن  ،جديدة محتملة في مجاالت تدريباحتياجات  المزيد من التقصي والتحليل لتحديد ،تتطلب التطورات المذكورة آنفاً 
طوير برامج  تدريبية لتغطيتها. وقد بدأت بعض مؤسسات التعليم ت  في  مستويات اإلعداد المختلفة لمزودي التدريب

هندسة الذكاء  و جديدة في مجاالت ذات عالقة مثل هندسة األنظمة الذكية، والتدريب المهني والتقني مؤخرًا بتطبيق برامج 
، جامعة البلقاء التطبيقية(اإلصطناعي في جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية السلط التقنية ضمن برامج التعليم التقني )موقع 
 (.2017والطاقة المتجددة ضمن مستوى المهني في مؤسسة التدريب المهني )مؤسسة التدريب المهني، 

 الهجرة وتدفقات الالجئين 2-3-أ

تحدث الهجرة في األردن باإلتجاهين: من األردن باتجاه دول أخرى، ومن دول أخرى باتجاه األردن، وهي في كال الحالتين 
ر عدد المغتربين األردنيين )غالبا في دول مجلس التعاون الخليجي( في العام قدقد وعة بالبحث عن فرص عمل. و مدف

% منهم يحملون الشهادة الجامعية  85. وهم بشكل عام من ذوي المؤهالت العالية، حيث حوالي 786,000بحوالي  2014
لذا، ينظر لهجرة األردنيين للعمل في الدول األخرى من قبل  أ(.  2018األولى أو أعلى )منتدى اإلستراتيجيات األردني، 

دن. إال أنه من جانب آخر، يشير البعض إلى األر  تطورسلبًا على  البعيدعلى المدى  عض على أنها هجرة أدمغة ستؤثرالب 
( بالنسبة 2016مليون دينار أردني في العام  2,628.6أهمية التدفقات المالية التي يحولها المغتربون في الخارج )

أهمية عمل األردنيين في الخارج في تجنب زيادة معدالت البطالة المرتفعة أصال في حال عملهم  لإلقتصاد األردني وكذلك 
 ب(.2018خل األردن )منتدى اإلستراتيجيات األردني، دا

الحاصلين على تصاريح عمل( )وبالنسبة للعمال الوافدين للعمل في األردن، فقد بلغ عدد هؤالء العاملين بشكل قانوني 
 (. ومن ناحية أخرى، يقدر عدد2017-2013غالبيتهم من الجنسية المصرية )وزارة العمل،  2017في العام  340,995

العمال الوافدين العاملين بشكل غير قانوني )بدون تصاريح عمل( ضعفي الحاصلين على تصاريح عمل. وبعكس العمالة 
فإن العمالة الوافدة في األردن هم من ذوي المؤهالت المنخفضة )محدد المهارات، والماهر(.  ،األردنية المغتربة في الخارج

إلى زيادة المنافسة مع القوى العاملة األردنية في سوق العمل،  فدة في األردن وقد أدى وجود أعداد كبيرة من العمالة الوا
 ، األردن( .2017-2016 عملية تورينووتخفيض األجور المدفوعة للعمال، وتدهور ظروف العمل )تقرير 

رة )فلسطين، شهد األردن عدة موجات من الالجئين نتيجة للحروب واإلضطرابات التي شهدتها المنطقة في الدول المجاو 
المنحدرين الفلسطينيين المحتاجين لمساعدات إنسانية و  1948. وقد تم تسجيل الجئي 1948والعراق‘ وسوريا( منذ عام 

في الشرق   وتشغيل الفلسطينيين إلغاثةالذين تم استضافتهم في األردن ودول أخرى من قبل وكالة األمم المتحدة و  منهم
فيتم  لفئات األخرى من الالجئينبالنسبة لو . الجىء 2,117,361 إلى 2017في العام هم عدد حيث وصل ونروا(أ) األدنى

. وقد بلغ عدد الالجئين 1998منذ عام في مكتب مفوضية األمم المتحدة لالجئين والذي بدأ عمله في األردن  تسجيلهم
ة من السوريين ويواقع بغالبية واضح الجى 728,955ما مجموعه  2017المسجلين في المفوضية في شهر شباط 

 الجىء.  61,405الجىء ثم العراقيين  655,732

سنة، ومن بينهم  18% منهم دون سن ال 51فإن  بالنسبة لالجئين السوريين الذين يشكلون حاليا التحدي الرئيس لألردن
ترأسه فقط امراة.   3من  1سنوات. وتوجد نسبة مرتفعة نسبيا من عائالت الالجئين السوريين بمعدل  5% هم دون ال 16

عائالت على األقل في الشقق السكنية )مؤسسة   4 -3من الالجئين بكونها شديدة الفقر، وتتشارك كبيرة  وتصنف نسبة 
 (.2017التدريب األوروبية، 
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وفقا للتعداد إلى األردن  2011بسبب األزمة السورية المستمرة منذ عام  وقد بلغ العدد الكلي للسوريين الذين غادروا بلدهم
. ويعيش حوالي 1,265,514الذي أجرته دائرة اإلحصاءات العامة ما مجموعه  2015العام للسكان والمساكن في العام 

وقد أحدث  تقبالهم. % من الالجئين السوريين في المجتمعات األردنية المستضيفة لهم خارج المخيمات المخصصة الس80
هذا الوضع ضغطا كبيرا على األردن وبخاصة فيما يتعلق بخدمات التعليم، والصحة، وتزويد المياه باإلضافة إلى التنافس  

-2017 -2016مع األردنيين على فرص العمل غير الكافية أصال في سوق العمل األردني )تقرير عملية تورينو، 
 ألردن(.ا

 سياق قطاع التعليم 3-3-أ

أن   يالحظ منهذي تاليا نظام التعليم والتدريب في األردن بما يشمل التدريب المستمر/ رفع الكفاءة، وال 1يبين المخطط أ.
ويمكن للطلبة بعد ذلك اإللتحاق  التعليم/ التدريب المهني يبدأ غالبا بعد انهاء مرحلة العشر سنوات من التعليم األساسي. 

في مدارس وزارة التربية إما بالتعليم الثانوي الشامل بمسارات التعليم األكاديمي أو المهني لمدة عامين )األول والثاني ثانوي( 
التدريب المهني لمستوى العامل الماهر لمدة عام إلى عامين في مؤسسة التدريب المهني. ويمكن أيضًا والتعليم أو ببرامج 

رحلة التعليم األساسي اإللتحاق ببرامج تدريب مهني لمستوى محدد المهارات في مؤسسة التدريب المهني للمتسربين من م
 ساعة تدريب فعلية. 700ولمدة ال تزيد عن

مسار التعليم الثانوي المهني المجال للطلبة باستكمال يتيح النجاح في امتحانات الثانوية العامة )التوجيهي( بعد إكمال 
دراستهم في كليات المجتمع أو الجامعات شريطة تحقيقهم لمتطلبات معينة تتعلق من ناحية بالخطة الدراسية المتبعة في 

 . تحان التوجيهيمم في ادراستهم في المرحلة الثانوية ومعدالته

 نظام التعليم والتدريب في األردن 1المخطط أ

 

مستوى 

 االختصاصي

مستوى 

 الفني التقني/

مستوى 

 المهني

مستوى 

 الماهر

محدد مستوى 

 المهارات

 كليات المجتمع

 امتحان التوجيهي

التعليم 

 الجامعي

التعليم 

الثانوي 
)المسار 

 المهني(

 سنتان

التعليم 

الثانوي 
)المسار 

  األكاديمي(

 سنتان

ي
هن

لم
 ا
ب

ري
تد

 ال
ج
ام

بر
 

امتحان 

 الشامل



27 
 

يحصل خريجوا كليات المجتمع على مؤهل مستوى التقني/ الفني، ويمكنهم التجسير إلى الجامعة إذا أمكنهم اجتياز متطلبات 
 الفحص الوطني الشامل لكليات المجتمع بمعدالت عالية. 

، التوجيهي /نوية العامةوبالنسبة للطلبة الذين يكملون مرحلة التعليم الثانوي األكاديمي مع أو بدون النجاح في امتحانات الثا
كنهم اإللتحاق ببرامج التدريب في مؤسسة التدريب المهني أو في كليات المجتمع لمدة عام أو عامين للحصول على مستوى يم

 المهني أو الفني )شهادة دبلوم مهني/ فني بدون فحص شامل(. 

ني التقدم لمستوى أعلى عبر اإللتحاق ببرامج يمكن لخريجي برامج اإلعداد المهني مستوى الماهر في مؤسسة التدريب المه
في المؤسسة بعد العمل في مجال تخصصهم في سوق العمل لمدة عامين )مؤسسة   تدريب المستوى المهني/ الدبلوم المهني

اإللتحاق بكليات المجتمع للحصول  يجي برامج مؤسسة التدريب المهني (. من جانب آخر، اليمكن لخر 2019التدريب المهني، 
ى الدرجة الجامعية المتوسطة/ مستوى التقني أو اإللتحاق بالجامعة للحصول على مستوى اإلختصاصي إال من خالل عل

 الحصول على شهادة الثانوية العامة.

لتحاق بمجاالت التعليم األخرى حيث بلغت نسبة يبقى اإللتحاق في التعليم والتدريب المهني والتقني متدنيا جدا مقارنة مع اإل
% فقط من مجموع الطلبة الملتحقين بالتعليم الثانوي )الخطة اإلستراتيجية لوزارة  13.2الطلبة الملتحقين بالتعليم الثانوي المهني 

% من مجموع الملتحقين في 9.6(. وشكلت أعداد الطلبة الملتحقين بكليات المجتمع ما نسبته 2022 -2018التربية والتعليم 
  (.2019لمجلس اإلقتصادي واإلستشاري، ا) 2018الجامعات في العام 

هي أيضا  ،من جانب آخر، فإن نسبة طلبة التعليم والتدريب المهني والتقني الذين يتابعون التقدم لمستويات تعليمية أعلى
% 5ن %, وأ4حيث أن نسبة طلبة التعليم المهني الذين التحقوا بالجامعة ممن اجتازوا امتحانات التوجيهي ال تتجاوز  ،محدودة

فقط من خريجي كليات المجتمع استطاعوا التجسير إلى الجامعات في السنوات األخيرة )المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي، 
 .(2019و  2018

 سياق التعلم مدى الحياة 4-3-أ

إن استمرارية ومتابعة التطور المهني والشخصي بعد اإللتحاق بالعمل ليست ممارسة شائعة في نظام التعليم والتدريب المهني 
على توفر دورات تدريب قصيرة  طاع. ويوجد أدلة قليلة حاليا التقدم في القفرص والتقني في األردن مما يشكل عائقا إضافيا أمام 

(. ويتوقع أن يعزز 2025 -2016هني والشخصي )اإلستراتيجية الوطنية لتنمية المارد البشرية، تشجع على متابعة التطور الم
تشجيعهم على التقدم لمستوى  عبر من جهة متابعة التطور المهني والشخصي بين األفرادمفهوم اقرار إطار المؤهالت المهنية 

 لتدريب المستمر لألفراد وفقا الحتياجاتهم من جهة أخرى. ولدى مزودي التدريب عبر تحفيزهم على توفير برامج ل ،مؤهل أعلى

حيث أن عدد الخريجين الذين ينتقلون لمستويات تعليم وتدريب أعلى محدودة كما أشير سابقا، فقد حددت اإلستراتيجية الوطنية  
تأسيس مسارات للتقدم لتعزيز واإلعتراف بكافة أشكال التعلم واكتساب  لتنمية الموارد البشرية هدفا استراتيجيا ينص على "

المهارات ضمن نظام التدريب والتعليم المهني والتقني وفي سوق العمل، وإيجاد بدائل جديدة لتعليم جامعي بجودة عالية في  
اإلطار إقرار  -1تحقيق هذا الهدف هي: التدريب والتعليم المهني والتقني. وبناءا عليه فقد حددت اإلستراتيجية مشاريع خاصة ل

 وفير برامج لمستوى الدرجة الجامعية للتعليم والتدريب المهني والتقني.ت  -2الوطني للمؤهالت، و
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 10. وقد تضمن اإلطار 2019لسنة  9، فقد تم إصدار نظام اإلطار الوطني للمؤهالت رقم كما ذكر سابقا في هذا التقرير
إثر تطبيق هذا النظام، أن يحفز األفراد على اإللتحاق بفرص التعليم والتدريب المعروضة بما  مستويات للمؤهالت. ويتوقع

 يمكنهم من التقدم لمستويات مؤهالت أعلى.

برامج تدريب رفع كفاءة وبالنسبة لفرص التدريب المقدمة حاليا في إطار مفهوم التعلم مدى الحياة، تقدم مؤسسة التدريب المهني 
ارسين للمهن المختلفة إما لتطوير مهاراتهم ضمن نفس المستوى المهني، أو للتقدم لمستوى مهني أعلى. كما وتقدم للعاملين المم

(. كما وتقدم بعض كليات المجتمع 2019المؤسسة برامج تدريب مستمر وخدمة المجتمع للمواطنين )مؤسسة التدريب المهني، 
 ومعاهد التدريب الخاصة دورات تدريبية لألفراد.  

بكونها األخيرة على مستوى الدول العربية، وقبل األخيرة على مستوى العالم وال بد من اإلشارة هنا إلى تصنيف الشركات األردنية 
 (. 2025-2016فيما يتعلق بتقديم فرص تدريب لموظفيها )اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، 

 الجهات المانحة سياق التعاون الدولي: الشراكة ودعم 5-3-أ

تضم قائمة الجهات المانحة الرئيسة المشاركة في مشاريع متعلقة بالتعليم والتدريب المهني والتقني في األردن خالل الفترة من  
وروبي، ووزارة التعاون الشؤون العالمية كندا، واإلتحاد األ، و ةكال من: الوكالة األميركية للتنمية الدولي  2022 -2012

ن اإلقتصادي والتنمية الفدرالية/ ألمانيا، وإدارة التعاون الدولي/ المملكة المتحدة، ووكالة التعاون الدولي اليابانية، ووكالة التعاو 
جئين، وبرنامج التجارة الخارجية والتعاون التنموي/ هولندا، ومفوضية األمم المتحدة لالالدولي الكورية/ كوريا الجنوبية، ووزارة 

 الغذاء العالمي، وفنلندا، وآيسلندا، وأستراليا، والبنك الدولي.

بمجموع موازنة تساوي  2022 -2012خالل الفترة مشروع  36، فقد عمل/ ال زال يعمل في األردن 7كما يبين الجدول أ.
توزعت هذه . و 2019المشاريع في العام هذه % من 50حوالي  تمويلدينار أردني. وقد انتهت اعمال و  223,349,127

قد نفذ في كل من محافظات عمان، وإربد، والزرقاء، والمفرق  منهاالمشاريع على كافة محافظات المملكة علما بأن العدد األكبر 
 المحافظات األكثر سكانا.كونها 

  .2022-2012ي األردن خالل الفترة والتقني فيم والتدريب لبمهني ل: مشاريع الجهات المانحة في مجال التع7الجدول أ.

 المدة  اسم المشروع  المانحون 

الوكالة االمريكية للتنمية  
 الدولية 

 2018-2013 مشروع دعم المؤسسات المحلية   .1

مشروع استدامة التراث الثقافي من خالل مشاركة   .2
 المجتمعات المحلية 

2014-2018 
 

 2019-2016 شباب مع امكانيات .3
 

 2018-2014 مشروع تطوير القوى العاملة .4

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/ بناء االستدامة   .5
 االقتصادية من خالل السياحة 

2015-2020 
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اون  لتع الفدرالية ل وزارةال
،  ألمانيا /اإلقتصادي والتنمية

 /ةالدولي نميةوإدارة الت
، ووزارة المملكة المتحدة

والتعاون  التجارة الخارجية 
 التنموي الهولندية 

 غير معروف وظيف لت من أجل ا التجارة  .1

الوكالة الكورية للتعاون  
 الدولي ا/ كوريا الجنوبية

 

 2020-2017 إنشاء مدرسة صناعية متخصصة في الزرقاء .1
التدريب والتعليم المهني للشباب األردنيين والسوريين في  .2

 كلية القدس  -األردن
تشرين الثاني 

حتى كانون  2016
 2017االول

الوكالة اليابانية للتعاون  
 الدولي 

مشروع التمكين االقتصادي والمشاركة االجتماعية   .1
 لألشخاص ذوي اإلعاقات. 

2017-2020 

تطوير قدرات مؤسسة التدريب المهني في مجال   .2
  المهنية السالمة والصحة 

2017-2021 

 2020-2017 تعزيز قدرات اإلرشاد الوظيفي للشباب  .3

الوكالة األلمانية للتعاون 
ووزارة التجارة  الدولي، 

الخارجية والتعاون التنموي  
وإدارة التنمية   الهولندية

 الدولية/ المملكة المتحدة 

تحقيق وعد اتفاقية األردن: مقترح متكامل للتجارة   .1
 شغيلوالت 

2018-2020 

الوزارة الفدرالية للتعاون  
 والتنمية/ ألمانيا اإلقتصادي 

جئيين ي وتطوير المهارة لألردنيين والالتدريب مهن  .1
 السوريين في قطاع الماء

2016-2019 

 

تعزيز التدريب لتحسين الكفاءة في قطاع الماء والطاقة   .2
II في األردن 

2016-2019 

التدريب المهني الموجه نحو التشغيل في الحرف ذات   .3
 المهارة.

2017-2020 

الموجه نحو   التعليم العالي والتدريب –التعليم المهني .4
 سوق العمل 

2017-2022 

الوزارة الفدرالية للتعاون  
،  اإلقتصادي والتنمية/ ألمانيا

 اإلتحاد األوروبيو 

المجتمعات المستضيفة والالجئين في  استجابة بناء .1
 لسوريا المحاددةالبلدان 

2016-2019 

 2019-2017 ج االجتماعيا التوظيف واالدممهارات  .1
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كانون الثاني  مدد .2 اإلتحاد األوروبي
كانون  - 2018
 2019االول 

 2018-2012 سبل الرزق الرقمية  .1 الشؤون العالمية كندا 

 2019-2016 االقتصادي للنساء في األردن برنامج إطالق اإلنجاز .2

 2019-2016 نحن نقود -تطوير الروابط االقتصادية والتشغيل للمرأة  .3

 2018-2012 الشراكة األردنية الكندية لتشغيل الشباب  .4

 2019-2015 التنمية اإلقتصادية المستدامة من خالل الطاقة المتجددة  .5

تصادي في المجتمعات المستضيفة  تعزيز التطور االق .6
 جئين السوريينلال

2014-2017 

 2019-2015 وادي األردن -روابط  .7

المتحدة  مفوضية األمم 
 لالجئين 

تعزيز إدارة حاالت العنف المبني على النوع  .1
وتفعيل طرائق   ،وحماية األطفال في عمان ،االجتماعي

 اإلستشارة لسبل العيش 

 –كانون الثاني 
 2018كانون األول 

تفعيل طرائق اإلستشارة لسبل العيش من خالل التدريب  .2
بلديتي المرن والمستجيب كبدائل للمساعدة النقدية في 

 اربد والمفرق 

كانون الثاني 
حتى كانون  2018
 2018األول 

كانون األول  –آب  الغذاء مقابل التدريب .1 وبرنامج الغذاء العالمي 
2017 

 –تشرين األول  الفذاء مقابل العمل/ بناء األصول .2
 2017كانون األول 

فنلندا، وآيسلندا، واليابان، 
 وأستراليا 

النفس والتماسك االجتماعي توسيع فرص االعتماد على  .1
والنساء في  ،للنساء األردنيات في محافظة المفرق 
وتعزيز المشاركة  ،مناطق مخيمات الالجئيين السوريين

المرحلة  –الهادفة في حياة المجتمع الدمج )ايد بااليد( 
II 

كانون الثاني 
 كانون  – 2017

  2018األول 

والوصول والحماية في  القيادة النسائية والتمكين  .2
 االستجابة لألزمات 

 – 2017نيسان 
 2018آذار  31
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بناء األمان الغذائي،  ودعم االعتماد على الذات من  .3
خالل التشغيل في األردن: مفهوم شامل للمساواة بين 

 الجنسين

 2017حزيران  1

 2020حزيران  1

 2017-2013 بناء سوق عمل نشط برنامج دعم  .1 البنك الدولي 

وع التدريب والتعليم  المصدر: الوكالة األلمانية للتعاون الدولي/ الجهات المانحة ضمن مجال التعليم والتدريب المهني والتقني ومشاريع التشغيل الوطني/ مشر 
 2018 المهني والعالي الموجه بسوق العمل

% من 47المشاريع الممولة من المانحين تقريبا عبر عدة نشاطات ومجاالت ضمن فئة التدخل لكل مشروع. وقد ركز تمتد 
% على اإلرشاد 33% على تحسين مشاركات القوى العاملة في سوق العمل، و 42تدخالت المشاريع على خدمات التشغيل، و 

تدريب الالحق/ اإلضافي. ويمكن مالحظة أنه لم يتم تغطية مجاالت رئيسة والتعليم والتدريب المهني والتقتي وال المهني /الوظيفي
 ودعم تشغيل ذوي اإلعاقة والتي يمكن أخذها بعين اإلعتبار مستقبال.أو تم تغطيتها جزئيا فقط مثل: اإلعتماد وضبط الجودة، 

% من المشاريع بينما قطاع 60والي وبالنسبة للقطاعات المستهدفة بمشاريع المانحين، فقد تم استهداف قطاع الخدمات بح
الفئتان المرأة والشباب هما % من المشاريع. وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة، فقد كانت فئتا 40الصناعات التحويلية ب 
سنة(،  30 -16% من المشاريع على نشاطات الشباب )األعمار من 80عبر كافة المشاريع حيث المستهدفتان الرئيسيتان 

 ب(. 2018على النساء )الوكالة األلمانية للتعاون الدولي، % منها 70و

 ب: بيئة سوق العمل واإلقتصاد وحدةال

 التعليم والتدريب المهني والتقني، واإلقتصاد، وسوق العمل  1-ب

 وضع سوق العمل 1-1-ب

ن ي ، ويشمل هذا الرقم العامل2018ام في ع 2,086,598يبلغ عدد القوى العاملة في األردن )الناشطين اقتصاديا( في األردن 
على تصاريح عمل والبالغ باإلضافة إلى العمال الوافدين الحاصلين  16(1,734,248ن عن العمل من األردنيين )ي والمتعطل
 (.2018)وزارة العمل،  352,350عددهم 

معدل البطالة   ، وكان%(15.4%، وإناث: 56.4% )ذكور: 36.2معدل النشاط اإلقتصادي المنقح  2018في العام  وقد بلغ
 24-15ضمن الفئة العمرية % 39.2 والبالغ بطالةللأعلى معدل  حيث وصل %(26.8%‘ واإلناث: 16.5% )ذكور: 18.6

  .1%(  كما يبين الجدول ب 58.6%، وإناث: 38.4سنة )ذكور: 

 العمر والجنس : معدل البطالة لألردنيين حسب 1جدول ب 

 المجموع )%(  أنثى )%( )%( ذكر  الفئة العمرية )سنة(

15-24 38.4 58.6 39.2 

 
16  unemployment/-and-DOS/ http://dosweb.dos.gov.jo/ar/labourforce/employment 
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25-34 16.7 32.2 20.8 

35-44 9.3 9.9 9.4 

45-54 8.6 0.9 7.4 

55-64 2.5 0 2.3 

65 + 0.03 0 0.2 

 18.6 26.8 16.5 المجموع 

 2018المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة/ األردن باألرقام 

%  ضمن مستوى األمي، وأما بين اإلناث فيصل 20.3بين الذكور هو  البطالة األعلى، فإن معدل وحسب المستوى التعليمي
 .  2 ب % ضمن مستوى درجة البكالوريوس فأعلى كما يبين الجدول31.1معدل البطالة األعلى إلى 

 : معدل البطالة حسب المستوى التعليمي والجنس.2الجدول ب 

 المجموع )%(  أنثى )%( ذكر )%(  المستوى التعليمي 

 %17.4 0 20.3 أمي

 16.9 11.9 17.2 اقل من ثانوي 

 11.2 16.3 10.5 ثانوي 

 16.7 23.4 13.0 دبلوم متوسط 

 23.5 31.1 17.9 بكالوريوس فأعلى 

 18.6 26.8 16.5 المجموع 

 2018المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة/ األردن باألرقام 

في   تشتغل% 49.5غالبية اإلناث  بأن علما يعملون في القطاع الخاصهم % من 59.2فإن وبالنسبة للمشتغلين األردنيين، 
 .3كما يبين الجدول ب  القطاع العام

 .2018المشتغلين األردنيين حسب القطاع والجنس للعام : توزيع 3جدول ب 
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 المجموع )%(  أنثى )%( ذكر )%(  القطاع 

 39.9 49.5 37.7 قطاع عام 

 59.2 47.9 61.8 قطاع خاص 

 0.9 2.3 0.6 هيئات دولية 

 0.1 0.1 0 عمل في المنازل 

 100 100 100 المجموع 

 2018المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة/ األردن باألرقام 

والدفاع المدني والضمان اإلجتماعي هي: اإلدارة العامة ( في أربعة قطاعات اقتصادية 64.6يتركز غالبية األردنيين المشتغلين )
والتعليم، والصناعات التحويلية كما يبين  اإلجباري، وتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية،

 .4الجدول ب 

 2018: توزيع المشتغلين األردنيين حسب القطاع اإلقتصادي/ النشاط في العام 4الجدول ب

 النسبة )%(  القطاع اإلقتصادي/ النشاط 

 26.4 اإلدارة العامة والدفاع المدني والضمان اإلجتماعي اإلجباري 

 15.3 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

 13.3 التعليم 

 9.6 الصناعات التحويلية 

 34.4 القطاعات/ األنشطة األخرى 

 100 المجموع 

 2018المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة/ األردن باألرقام 

يتركز المشتغلون الذكور من األردنيين في قطاعات: اإلدارة العامة والدفاع المدني والضمان اإلجتماعي اإلجباري، وتجارة الجملة 
والنقل والتخزين، واإلنشاءات/ التشييد. والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والصناعات التحويلية، 

إلناث في قطاعات: التعليم، والصحة والخدمات اإلجتماعية، واإلدارة العامة والدفاع المدني والضمان وتتركز المشتغالت من ا
 اإلجتماعي اإلجباري، والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة.



34 
 

 تتلخص تحديات سوق العمل في األردن بما يلي:

سنة( حيث بلغت  24 -15من الفئة العمرية )استمرار مشكلة ارتفاع معدالت البطالة، وبخاصة بين الشباب ض ▪
وترتفع البطالة بين األميين أو غير  %( للذكور. كما38.4%( مقابل )58.6بين اإلناث )) وباألخص ،(39.2%)

 %(.31.1تعليم االعالي )المن حملة درجات %( وبين اإلناث 20.3المهرة من الذكور بواقع )

 %( وهو األدنى في العالم.15.4للنساء والبالغ )معدل النشاط اإلقتصادي المتدني  ▪

عامل( على سوق العمل   19 -5، والصغيرة ) (5 المتناهية في الصغر )عمال أقل من /هيمنة المؤسسات الميكروية ▪
)دائرة اإلحصاءات العامة،  2017كامل مجموع مؤسسات سوق العمل في % من 98.2ما نسبته  شكلتحيث 

2017.) 

وكذلك عدم كفاية خدمات اإلرشاد المهني الالزمة لتوجيه  ات سوق العمل، المعلومات المتعلقة باحتياجعدم كفاية  ▪
 الشباب إلى المسارات التعليمية/ التدريبية المؤدية إلى فرص عمل مطلوبة في سوق العمل. 

% من الناتج المحلي 26غير الرسمي في األردن، والذي وصل حسب صندوق النقد الدولي إلى القطاع حجم  ▪
في   لالجئين السوريين في النشاطات غير الرسميةالكبيرة  مشاركةال تؤدياإلجمالي قبل األزمة السورية. ويفترض أن 

تنامي الناتج غير ن المنزل إلى قطاعات مثل الزراعة، واإلنشاءات، وخدمات الطعام، وتجارة التجزئة، والعمل م
 .17(2014المقاس )صندوق النقد الدولي، 

ضعف مشاركة مؤسسات سوق العمل وأصحاب العمل في مختلف مستويات ومراحل التعليم والتدريب المهني والتقني  ▪
دريب وتقييمه والتمويل، وتصميم/ إعداد المناهج، وتنغيذ الت  في األردن بما فيها: الحاكمية على المستوى الوطني،

 (.2025-2016)اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، 

العمالة الوافدة وبخاصة المصريين والسوريين في سوق العمل، حيث أن قبول هذه العمالة وبخاصة ضمن مستوى   ▪
بل أجور أقل أدى  مقامحدد المهارات والعامل الماهر بالعمل في قطاعات محددة )الزراعة، واإلنشاءات، والخدمات( 

 إلى تفضيل أصحاب العمل تشغيلهم بدال من العمالة األردنية .

ضعف المواءمة مابين مخرجات التعليم/ التعليم والتدريب المهني والتقني واحتياجات سوق العمل. وقد تم اإلشارة    ▪
عدم المواءمة  ( "يوجد بعض جوانب 2025-2016لذلك بوضوح في اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية )

ن والمخرجات الحالية لنظام التعليم والتدريب المهني األساسية ما بين المهارات المطلوبة للقرن الحادي والعشري 
 والتقني".

، بلغ 2018ضعف قدرة اإلقتصاد األردني على توفير فرص عمل كافية للداخلين الجدد على سوق العمل. ففي عام  ▪
بينما بلغ عدد خريجي  ،18(38,906عدد فرص العمل الجديدة في سوق العمل حسب دائرة اإلحصاءات العامة )

 
17 (file:///C:/Users/Admin/Downloads/_cr14153.pdf).  
18 html/Job_opp.htm-http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/linked  
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( )وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 56,466في مختلف التخصصات ) 2018/ 2017معات األردنية للعام الجا
2017 /2018.) 

اإلنخفاض النسبي لألجور، وظروف العمل غير المالئمة. فقد بينت دراسة منظمة العمل الدولية حول انتقال الشباب   ▪
نخفاض األجور  %( قد رفضوا فرص العمل المتوفرة بسبب ا58) الذكور إلى سوق العمل بأن غالبية الشباب

%( لرفض العمل يليها سبب 28. وبالنسبة لإلناث من الشباب فقد كانت ظروف العمل هي السبب ل )عروضةالم
 (. 2014%( )منظمة العمل الدولية، 26انخفاض األجر المقدم بواقع )

وللشباب، وهي تؤثر بخاصة على  يجاد فرص العمل بالنسبة لألردنيين تزيد تحديات سوق العمل المكورة أعاله من صعوبة إ
 النساء.

 فرص وتحديات معينة: عدم مواءمة المهارات  2-1-ب

يساهم التعليم والتدريب المهني والتقني في الوضع الحالي لعدم المواءمة حيث أن الخريجين والباحثين عن عمل ال يمتلكون 
( " 2025-2016المطلوبة في سوق العمل كما ورد نصًا في اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية )المهارات الصحيحة 

ال يزود بالتالي على المهارات العملية، و  ا  محدود ا  تدريب  ويقدمالمقدم في األردن قديم، تقني ليعد التعليم والتدريب المهني وا
: غياب المعلومات الموثوقة لتوجيه  ". وتشمل األسباب المحتملة لهذا الوضعيجيهلخر  المهارات المطلوبة من قبل أصحاب العمل

وإعالم عمليات اتخاذ القرارات، ضعف مشاركة أصحاب العمل في مختلف مراحل العملية التدريبية )تحديد احتياجات سوق  
دم كفاية التدريب المبني على العمل/ التدريب العمل التدريبية الفعلية، وتصميم المحتوى التدريبي، وتنفيذ التدريب وتطبيقه(، وع

الخبرات العملية والميدانية في الصناعة لدى معلمي/ بخاصة في المدارس المهنية في وزارة التربية والتعليم، ونقص و الميداني 
التدريب للباحثين  مدربي التعليم والتدريب المهني والتقني، وعدم كفاية فرص ودورات التدريب المستمر المقدمة من قبل مزودي

عن عمل التي تلبي احتياجات سوق العمل الفعلية، والتعليمات المتبعة في تحويل الطلبة إلى التعليم والتدريب المهني والتقني 
 .بدون إرادتهم بناءا على عالماتهم ال رغباتهم مما يؤدي غالبا إلى إرسال ذوي العالمات المتدنية إلى التدريب المهني

 تحديات وفرص معينة: الهجرة 3-1-ب

تعتبر األردن بلدا مصدرًا ومستقباًل للعمالة في الوقت نفسه. وال يوجد رقم رسمي حول أعداد العمالة األردنية في الخارج، إال أنه  
ن ربي المغت % من عدد السكان األردنيين حسب مسح 10.5أي ما يعادل  2014مغترب في سنة  786,000تم تقديرها بحوالي 

% 66وقد بين المسح أن والذي تم تنفيذه من قبل منتدى اإلستراتيجيات األردني.  2018تموز  – العربي في الخليج ينردني األ
% شهادة الدكتوراة. وهذا يعني أن 3.9شهادة الماجستير، و% 14.5من المغتربين األردنيين يحملون شهادة البكالوريوس، و 

م على رأس السلم في سوق العمل مما يثير النقاش حول مسألة هجرة الكفاءات األردنية األردنيين العاملين في الخليج العربي ه
 . البعيد وانعكاس ذلك على التطور في األردن على المدى

مليون دينار في العام  2,628.6أهمية تحويالت المغتربين في الخارج إلى األردن )إال أنه على الجانب اآلخر، تثار مسألة 
وأثرها على اإلقتصاد. باإلضافة إلى دور أعداد العاملين في الخارج من األردنيين في تخفيف الضغط على فرص العمل  ( 2016

غير الكافية أصال في سوق العمل األردني مما يؤدي إلى زيادة تحدي البطالة في حال وجودهم في المملكة )منتدى السياسات 
 ب(. 2018األردني، 
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عامل  352,350ما مجموعه  2018 الحاصلين على تصاريح عمل في العام عددة في األردن، فقد بلغ بالنسبة للعمالة الوافد
من جنسيات أخرى. وتتركز العمالة الوافدة في قطاعات:   %34% سوريين، و12% منهم مصريين، و54وافد حوالي 

%(، والتجارة والمطاعم والفنادق 20%(، والخدمات الشخصية واإلجتماعية )25)%(، والزراعة 26الصناعات التحويلية )
 ب(. 2018%( )دائرة اإلحصاءات العامة، 12%(، واإلنشاءات )13)

هو  2018/ 7/ 24من ناحية أخرى، فإن عدد العمالة الوافدة التي تعمل دون تصاريح عمل حسب تصريح لوزير العمل في 
. باإلضافة إلى العمالة المصرية غير القانونية )بدون تصاريح عمل(، فقد أدت موجة نزوح الالجئين 680,00019حوالي 

وبينما بلغ عدد السوريين إلى األردن في السنوات األخيرة إلى زيادة عدد العمال الوافدين الذين يعملون بدون تصاريح عمل. 
يعيشون داخل مخيمات اللجوء مقابل   123,210)منهم  660,330هو  2018السوريين المسجلين كالجئين كما في شهر آب 

قد بلغ  2015يعيشون خارج المخيمات(، فإن كامل عدد السوريين الذين نزحوا عن بالدهم إلى األردن في العام  573,120
 . 202011بسبب األحداث المستمرة في سوريا منذ  1,265,514

نافسة العمالة األردنية على الوظائف المتوفرة في سوق العمل األردني، وتخفيض أدت األعداد الكبيرة من العمالة الوافدة إلى م
العمل في بعض القطاعات  األجور المقدمة للعاملين، وتراجع شروط وظروف العمل. ونتج عن ذلك هيمنة العمالة الوافدة على 

ات الطعام  وذلك في المهن/ األعمال بمستوى كالزراعة، واإلنشاءات، والصناعات التحويلية وإلى حٍد ما البيع بالتجزئة وخدم
محدد المهارات والماهر. لذا، يتطلب مواجهة هذا التحدي تبني سياسات على المستوى الوطني، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدعم  

 .تشغيل األردنيين في هذه القطاعات

   تحديات وفرص محددة: التحول الرقمي 4-1-ب

في مختلف مجاالت األعمال مع تغيير أساسي في كيفية " إدماج التكنولوجيا الرقمية بأنه الرقمي بشكل عاميمكن تعريف التحول 
المؤسسات متابعة تحدي  /. وهي أيضا تغير حضاري يتطلب من المنظماتقيامك بالعمل وتقديمك الخدمة/ القيمة للزبون 

  . 21الوضع الراهن بشكل مستمر، والتجريب، وتقبل الفشل

التقنيات الرقمية كيفية عمل المؤسسات، وأوجدت مهن جديدة، واستبدلت أخرى . ويعني ذلك بالنسبة للعمال إعادة لقد غيرت 
إدماج تكنولوجيا األتصاالت والمعلومات   بالنسبة للمدربين/ المعلمين، ويعني تطوير مهاراتهم للنجاح في بيئة عمل عالية التقنية

س فقط في المادة التعليمية ولكن أيضا في عملية التعليم/ التدريب ذاتها. وبذلك تمثل التقنيات في التدريب على المهارات لي 
 . 22الرقمية تحديات وفرص في الوقت ذاته بالنسبة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني

التدريب األوروبية، والحقا من الوكالة وفي األردن، تم تنفيذ مشروع تعلم إلكتروني في مؤسسة التدريب المهني بدعم من مؤسسة 
األلمانية للتعاون الدولي. وتضمنت مخرجات المشروع الرئيسة لغاية اآلن تطوير بعض العناصر التدريبية من وحدات التدريب  

السيارات في  كترونية، وتجربتها على مجموعة من مدربي ميكانيك إل تعلمية على إصالح السيارات الهجينة على شكل مادة
 المؤسسة. 

 
19 -https://alghad.com/300 وا-عامل-ومليون-العمل-عن-عاطل-أردني-ألف 
 2015تعداد دائرة اإلحصاءات العامة للسكان والمساكن لعام  20
21  transformation-digital-is-https://enterprisersproject.com/what 
22  age-digital-tvet-ps://development.asia/explainer/preparinghtt 
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تتبنى الدول عادة في بداية رحلة التحول الرقمي في التعليم/ التدريب عادة إجراءات قليلة الكلفة مثل: إتاحة الدخول إلى مصادر  
ديو أفالم في ، أو انتاج الشبكةأو وضع المادة التعليمية والعروض المتوفرة على  التعليم المفتوحة عبر النت/ الشبكة العنكبوتية،

 .23تعرض كفايات فنية أو مسلكية

 اعلم األلكتروني في تنفيذ برامجهت بدأ أي من مؤسسات التعليم والتدريب المهني في األردن بتطبيق التبأنه لم  يمكن القول
ما يتعلق ب: تطوير محتوى تعليمي في التعليمية/ التدريبية لغاية إعداد هذا التقرير. ويتطلب تطبيق ذلك التحضير واإلستثمار 

  ، وتدريب المدربين/ المعلمين والمتدربين/ الطلبة على استخدام التعلم اإللكتروني.محوسب، وتجهيز البنية التحتية الالزمة

 والتعليم والتدريب المهني والتقني ،إلستراتيجية للتحديات التي تشمل التعليماستجابات السياسات ا 5-1-ب

 اإلستراتيجية الموجودة حاليا للتعامل مع التحديات المذكورة أعاله ما يلي: السياسات تتضمن استجابات

اعات ومهن تنظيم عملية تشغيل العمالة الوافدة في سوق العمل األردني باقتصار إصدار تصاريح العمل على قط ▪
 معينة ال تتوفر عمالة أردنية عادة إلشغالها ووفقا الحتياجات سوق العمل )وزارة العمل(. 

استبدال تخصصات التعليم العالي التي تشهد معدالت بطالة عالية بين خريجيها بتخصصات أكثر طلبا في سوق   ▪
 العمل.

فيها الميكروية، وايضا التوسع في التغطيات لتشمل  التوسع في مظلة الضمان اإلجتماعي لتغطية كافة المؤسسات بما  ▪
تأمينات األمومة والتعطل عن العمل )مؤسسة الضمان اإلجتماعي(. ويتوقع أن يشجع ذلك األفراد على العمل في  

 المؤسسات الميكروية، وأن يشجع أصحاب العمل على تشغيل اإلناث.

المعلومات لعملية صنع القرارات اإلستراتيجية، ولتحسين كفاءة بناء نظام معلومات لسوق العمل في وزارة العمل لتوفير  ▪
 التوجيه المهني واإلرشاد الوظيفي.

في التعليم والتدريب المهني والتقني بما يشمل تعزيز مشاركتهم في   تطوير عالقات شراكة فاعلة مع القطاع الخاص ▪
مذة المهنية/ التدريب المبني على العمل في حاكمية القطاع، ومجالس المهارات القطاعية، والتوسع في تطبيق التل

تراتيجية الوطنية للتشغيل س، واإل2025شددت كافة اإلستراتيجيات الوطنية الرئيسة )األردن البرامج المختلفة. وقد 
(، واإلستراتيجية الوطنية 2020 -2014)(، واستراتيجية التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني 2020 -2011)

مع القطاع الخاص لتطوير منظومة تدريب موجه  ( على أهمية الشراكة 2025 -2016)الموارد البشرية  لتنمية
 بالطلب ضمن القطاع.

تطوير إطار وطني للمؤهالت يتضمن مستويات مختلفة للمؤهالت تمكن األفراد من التحرك ضمنها عاموديا وأفقيا  ▪
 والمهارات، والكفايات التي اكتسبوها بطرائق التعلم المختلفة. والحصول على اإلعتراف بالمعارف، 

 يتعلق تنفيذ السياستين األخيرتين بشكل رئيس بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني:

 
23 age-digital-tvet-https://development.asia/explainer/preparing  
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المهارات المهنية  تنمية وتطوير  إنشاء هيئةفقد تم  فكما ذكر سابقا بالنسبة للسياسة المتعلقة بتطوير الشراكة مع القطاع الخاص،ف
الهيئة والتي جاء إنشاؤها متسقا مع توصيات اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية  2019لسنة  9وفقا للقانون رقم  والتقنية

أكثرية  ، وبوجودحاكمية قطاع التعليم والتدريب المهني والتقنيمسؤولية الهيئة  القانون أعطى حيث أنو  (.2025 - 2016)
طاع الخاص في حاكمية قطاع  (، فيتوقع مشاركة أكثر فاعلية للق14من  8القطاع الخاص كأعضاء في مجلس الهيئة ) لممثلي

التعليم والتدريب المهني والتقني. وباإلضافة لذلك، فإن مشاركة القطاع الخاص في مجالس المهارات القطاعية وفقا للقانون 
اح السياسات العامة، وتحديد المهارات واالحتياجات التدريبية للقطاعات المختلفة.  المذكور، ستتيح له المشاركة بفاعلية في اقتر 

هناك توجه في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني للتوسع في تطبيق التلمذة المهنية/ التدريب  ومن ناحية أخرى، فإن
لط التقنية/ جامعة البلقاء التطبيقية، وفي جامعة  ها وبخاصة لمستوى التقني في كل من كلية السالمبني على العمل في برامج

  الحسين التقنية.

. 2019للعام  9بموجب النظام رقم   اإلطاروبالنسبة للسياسة المتعلقة بتطوير إطار وطني للمؤهالت، فقد تم مؤخرا  اعتماد
بما يتوافق مع واصفات مؤهالت اإلطار. وباإلضافة   ميم والتدريب المهني تصميم برامجهوبناءا عليه، يتوجب على مزودي التعل

كات التدريب في تقديم دورات التدريب المستمر/ رفع الكفاءة لألفراد/ العمال المشتغلين بالشر  يتوقع أن يتنافس مزودولذلك، 
  لتسهيل حركتهم العمودية واألفقية ضمن مستويات المؤهالت المختلفة في اإلطار مما يعزز مفهوم التعلم مدى الحياة.

 دور التعليم والتدريب المهني والتقني في المعالجة عبر سياسات سوق العمل النشطة 6-1-ب

دالت البطالة العالية بين عشطة في األردن لمواجهة مالن لقد تم تطوير وتنفيذ مبادرات مختلفة في إطار سياسات سوق العمل 
إلى  شجعت هذه المبادرات األفراد غير الناشطين اقتصادياوقد الشباب، ومساعدة الباحثين عن عمل باإللتحاق بسوق العمل. 

 وبخاصة في المناطق الريفية. التحول لناشطين 

في إطار سياسات سوق العمل النشطة ضمن مجال التعليم والتدريب وعلى سبيل المثال ال الحصر، فيما يلي أمثلة لمبادرات 
 المهني والتقني:

 مبادرة/ مشروع مصانع الفروع اإلنتاجية. ▪

من قبل وزارة العمل في إطار جهود الوزارة لتخفيض معدالت البطالة وبخاصة   2008انطلقت هذه المبادرة في العام 
بين اإلناث في المناطق الريفية. وتهدف المبادرة  إلى تشجيع الشركات/ المستثمرين على إنشاء مصانع فرعية/ جديدة  

 (.2019رئيس )رواشده/ يونسكو،  في المناطق المستهدفة لتوفير فرص عمل لإلناث بشكل

مصنع موزعة في محافظات   24ما مجموعه  2018حتى عام  بلغ عدد مصانع الفروع اإلنتاجية المنشأة والمشغلة
عاملة، علما بأن كافة المصانع المنشأة تعمل في مجال   2200عامل منهم  5866مختلفة في المملكة، ويعمل فيها 

  .24صناعة المالبس 

 خدمة وطن برنامج  ▪

 
  (/http://www.mol.gov.jo)الموقع اإللكتروني لوزارة العمل 24
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دريب الشباب الباحثين عن عمل )ذكور ، ويهدف إلى ت 2019بوشر بتنفيذ هذا البرنامج من قبل وزارة العمل في العام 
فيها شهور يتم  6لفرص عمل محتملة. وتبلغ مدة التدريب بالنسبة للذكور  عام 30 -18وإناث( ضمن الفئة العمرية 

في مؤسسات   بتم التدريب ،الشهور الخمسة المتبقيةفي علم اإلنضباط و التدريب في الشهر األول في مواقع عسكرية لت 
شهور دون تدريب  5ريب لإلناث لمدة ويكون التد التعليم والتدريب المهني والتقني وفي مواقع العمل في الشركات.

 عسكري. 

فني، حيث المسار المهني متدرب، وهو يتكون من مسارين: مهني وتقني/  20,000يبلغ العدد المستهدف بالبرنامج 
، وتكنولوجيا المياه، : الصناعة، والزراعةمختلفة تشمل مجاالت ضمن متاح للمتدربين من كافة المستويات التعليمية

، والنقل، واإلنشاءات، والتجميل، وإنتاج الغذاء، وصناعة المالبس. وأما المسار التقني/ تياتوالطاقة المتجددة، واللوجس
األطفال،  رياض، وسيشمل التدريب مجاالت: كحد أدنى حا لمن أنهى الثانوية العامة بنجاحالفني فسيكون متا

 .25والتقنية وتكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات، والهندسة

 النظام الوطني للتشغيل  ▪

احتياجات أصحاب العمل من العمالة والباحثين عن  لغايات المطابقة ما بين تم إنشاء هذا النظام من قبل وزارة العمل
. ويمكن لكل من الباحثين عن عمل والشركات التسجيل مباشرة على النظام أو من خالل مكاتب وزارة  إلكترونيا عمل

الشركات في تعبئة و اد الوظائف المناسبة لمؤهالتهم، العمل. لذا فالنظام يساعد كال من الباحثين عن عمل في إيج
 غر المطلوبة لديها.الشوا 

ومقارنتهم مع الشواغر عبر اإلنترنت  إلكترونيا وقد أطلقت الوزارة مؤخرا نظاما أكثر تطورا لتسجيل الباحثبن عن عمل
  .للتشغيل  منصة الوطنيةالالمطلوبة من قبل الشركات، وقد أطلق على هذا النظام 

 دورات التدريب المهني المستمر ▪

الدورات التدريبية بشكل رئيس من قبل مؤسسة التدريب المهني باإلضافة إلى بعض كليات يتم تقديم هذا النوع من 
ألفراد المجتمع،  مستمر تعلم /المجتمع ولكن على نطاق أقل. تقدم المؤسسة دورات تدريب قصيرة كفرص تدريب

رص عمل أو تطوير كفاياتهم وتدريب رفع كفاءة فنية للعاملين. لذا، قد تساعد مثل هذه الدورات األفراد في إيجاد ف
 ألداء أعمالهم في الشركات التي يعملون بها.

لتقديم التعلم وتحت تنسيق هيئة تطوير وتنمية المهارات بتطوير حلول  ب آخر تقوم مؤسسة التدريب المهنيومن جان 
  اإللكتروني .

 المهارات وانعكاسه على تزويد التعليم والتدريب المهني والتقني ىالطلب عل تحديد 7-1-ب

ال يوجد في األردن نظام شامل لتحديد وتوقع احتياجات سوق العمل يرتبط بالتعليم بعامة ونظام التعليم والتدريب 
مجالس  إنشاء  ةمؤخرا وبدعم من بعض المنظمات الدولية، البدء بمبادر  في هذا اإلطارقد تم إال أنه المهني بخاصة. 

، والحكومة. قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية تمثل أصحاب العمل، والعمالل وفقا قطاعية والتي مهارات
 

 /http://khedmetwatan.jo“الموقع اإللكتروني لبرنامج خدمة وطن  25
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في مختلف القطاعات.  طة بهذه المجالس تحديد المهارات واإلحتياجات التدريبية ذات األولويةو ومن بين المهام المن
ويتوقع من هذه المبادرة التي ال زالت في مرحلة مبكرة ان تحسن من ارتباطية برامج التعليم والتدريب المهني والتقني 

 النفاذية/ الحركة العمودية ضمن مستويات مؤهالت التعليم والتدريبأيضا ، وقد تسهل سوق العمل احتياجات مع
 اإلطار الوطني للمؤهالت في األردن.  ارالمهني والتقني وبخاصة مع اقر 

من جانب آخر، هناك بعض الدراسات/ المشاريع/ األنظمة المبينة تاليا توفر بعض المعلومات/ المؤشرات عن 
 المهارات المطلوبة في سوق العمل: 

 البشرية لحساب وزارة العملتم تنفيذها من قبل المركز الوطني لتنمية الموارد ي الدراسات المسحية القطاعية التي  ▪
الدراسات جانبي الطلب في سوق العمل هذه تغطي و من صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني.  بتمويل

ولغاية إعداد هذا التقرير  2013والعرض من جهات التعليم والتدريب في األردن )كما ونوعا(. وقد تم منذ عام 
تم تحديدها من قبل مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني  ،أولوية ت ذاتقطاعال سةدرا 18استكمال ونشر 

)مؤسسة التدريب المهني، وكليات  ويجدر اإلشارة هنا إلى عدم وجود دليل على قيام مزودي التدريب  .26والتقني
هذه الدراسات )تقرير  المجتمع، والتعليم المهني في وزارة التربية( بتعديل مناهجهم وبرامجهم وفقا لنتائج وتوصيات

 (.2017 -2016عملية تورينو 

قواعد   باإلضافة لما سبق، يقوم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية من خالل مشروع المنار بنشر إحصاءات ▪
بيانات حول   قاعدة بيانات التعليم والتي تتضمنيشمل جزئين:  والذي الموارد البشرية على موقعه اإللكتروني بيانات

الطلبة، والخريجين في مؤسسات التعليم في األردن بما فيها مزودي التدريب )الشركة الوطنية، ومؤسسة التدريب، 
والتعليم المهني/ وزارة التربية، وكليات المجتمع(. والجزء الثاني لقاعدة بيانات قوة العمل والذي يشمل بخاصة بيانات 

 (.2019ين، والعمالة الوافدة المرخصة )رواشده/ يونسكو، عن المشتغلين والمتعطلين األردني 

نظام التشغيل الوطني سابقا في وزارة العمل والذي أنشأ للعمل كمنصة الكترونية لمطابقة الباحثين عن العمل مع  ▪
ع تحديد م مباشرة على النظام لديها. ويمكن للشركات األردنية تسجيل الشواغر المتوفرة من العمالة احتياجات الشركات

المؤهالت المطلوبة، والخبرات العملية، والعمر،والجنس باإلضافة للرواتب المقدمة والحوافز األخرى. وبالمقابل، يمكن 
للباحثين عن عمل التسجيل إلكترونيا مباشرة على النظام أو من خالل موظفي مكاتب التشغيل المدربين على استخدام 

 النظام.
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، والتدريب اإللكتروني/ العمل تقديم خدمات أخرى تشمل التوجيه المهني/ الوظيفي، ومعلومات سوق  ،للنظاممخططًا وقد كان 
 (.2019عن بعد إال أنها لم تفعل )رواشده/ يونسكو، 

والبرامج  السياساتستفاد من معلومات المصادر أعاله في تحسين وتطوير إلبالنسبة لمزودي التدريب، ال يوجد ما يشير إلى ا 
 بية في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.التدري 

على مستوى المؤسسات، يقوم بعض مزودي التعليم والتدريب المهني والتقني مثل مؤسسة التدريب المهني وبدرجة أقل التعليم 
والتي تتضمن تغذية راجعة من أصحاب   ،فيذ دراسات متابعة لخريجي برامجهم التدريبيةيتن ،المهني في وزارة التربية والتعليم

العمل والخريجين حول المهارات المطلوبة. إال أنه هنا أيضا، ال يوجد ما يشير إلى اإلستفادة من نتائج هذه الدراسات في إجراء  
 التحسينات. 

  مسؤوليةالحقا  تالتعلم غير الرسمي/ غير المنظم من خالل مركز اإلعتماد وضبط الجودة )أصبح ب  يمكن التحقق واإلعتراف
  مهنة عبر إجراء اختبارات مهنية تؤدي إلى إصدار شهادات/ إجازات مزاولة المهارات المهنية والتقنية(  وتطوير هيئة تنمية

كما  لمن يجتاز اإلختبار.بمستوى مهني محدد ضمن المستويات المهنية األساسية الثالثة )محدد المهارات، والماهر، والمهني( 
عادة على عاتق هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي  ومعادلتها اإلعتراف بالمؤهالت المحصلة خارج األردنتقع مسؤولية و 

 .وضبط جودتها

  ، ونظام اإلطار الوطني2019لسنة  9التشريعات التي صدرت مؤخرا )قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم تنظم  
 لتفصيالت أكثر الالزمة األنظمة/ التعليمات إل أنه ما زالت بعض( الجوانب المذكورة أعاله ، 2019لسنة  9 للمؤهالت  رقم

 .  تحت اإلجراء

  دعم المهاجرين والالجئين من خالل التعليم والتدريب المهني والتقني 8-1-ب

في سوق   اإللتحاقلهم  يعني السماحإال أن ذلك ال  يمكن للمهاجرين في األردن اإللتحاق ببرامج التعليم والتدريب المهني والتقني
التقدم  -بخاصة العمالة المصرية – للعمالة الوافدةالعمل إال بعد الحصول على تصريح من وزارة العمل. من جانب آخر يمكن 

ويمكن للسوريين  اعتراف بمهاراتهم شريطة أن يتم تحويلهم بطلب رسمي من وزارة العمل.  شهادة  على  لفحص مهني للحصول
المسجلين كالجئين في مكتب مفوضية األمم المتحدة لالجئين اإللتحاق ببرامج مؤسسة التدريب المهني وفقا لنفس الشروط  

ؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل من المطبقة على األردنيين. وباإلضافة لذلك، يتم تدريب السوريين في معاهد م
 خالل مشاريع خاصة بدعم من منظمات تعاون دولية.

وفقا إلتفاقيات مبرمة مع منظمة العمل الدولية في عمان ، يتلقى الجئون سوريون تدريب على رأس العمل بإشراف مؤسسة 
شمل: صناعة المالبس، والصناعات التحويلية، واإلنشاءات. التدريب المهني أوالشركة الوطنية للتشغيل في قطاعات محددة ت 

اختبارات نظرية وعملية للتحقق واالعتراف بالتعلم والمهارات المكتسبة سابقا لالجئين السوريين، وتشمل اإلتفاقيات الموقعة إجراء 
 الجودة. وبالتالي منح الذين يجتازوا اإلختبارات إجازات مزاولة مهنة من قبل مركز اإلعتماد وضبط

 تعلم الريادة وريادة األعمال   2-ب

 وخلق فرص العملالتعليم والتدريب المهني والتقني  1-2-ب
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، وال على التدريب على مهارات ريادة األعمال مؤسساته بعض برامج شمولتنحصر مساهمة التعليم والتدريب المهني والتقني في 
التشغيل الذاتي مثل الربط مع مصادر التمويل، وحاضنات األعمال، وإعداد تقدم هذه المؤسسات خدمات أخرى للخريجين لدعم 

 المشاريع قبل تخرجهم. دراسات الجدوى/ خطط األعمال ألفكار

هي "تقديم خدمات  1985ة لسن  11أن إحدى المهام المنوطة بمؤسسة التدريب المهني حسب قانونها رقم ومن الجدير ذكره هنا، 
يتم تقديم هذه الخدمات من وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، إال أن هذه المهمة غير مفعلة، وال  المساندة إلنشاءاإلرشاد 

  ؤسسة حاليا.مقبل ال

 سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني لتعزيز ريادة األعمال  2-2-ب

من بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني الرئيسة في األردن، تقوم مؤسسة التدريب المهني كجزء من دراسات متابعة  
التشغيل الذاتي والريادة لدى خريجي برامج اإلعداد المهني لديها. تنفيذها بشكل منتظم )سنوي( تقريبا بتتبع يتم الخريجين التي 

 2016لخريجي برامج اإلعداد المهني في المؤسسة للعام  2019خريجين األخيرة المنفذة في العام وقد بينت دراسة متابعة ال
 النتائج التالية:

 % علما بأن:5.5فقط بلغت نسبة الخريجين المشتغلين لحسابهم الخاص 

 % من المشتغلين لحسابهم الخاص يمارسون أعماال تتطابق مع تخصصاتهم التدريبية.68.8 ▪
دينار أردني  ل  500 -301معدالت الدخل الشهري للمشتغلين لحسابهم الخاص حسب الدراسة من تراوحت  ▪

%. وهي معدالت دخل أعلى من األجور الشهرية للخريجين العاملين 18.2دينار ل  300 -200و% منهم،  68.8
 % منهم.53.6دينار ل  300 -200% منهم، و32دينار ل  500 -301بأجر والتي بلغت: 

إال أنه، ال يوجد ما يدل على استخدام المعلومات الناتجة عن دراسات متابعة الخريجين من حيث التشغيل الذاتي لتطوير محتوى 
 نحو تعزيز أكثر لمهارات الخريجين وتوجهاتهم للتشغيل الذاتي وريادة األعمال. التدريب في مؤسسة التدريب المهنيبرامج 

( والذي 2025 -2016تنمية الموارد البشرية )اإلستراتيجية الوطنية  ل هدف ضمن  الاألعم وقد تم التشديد على أهمية ريادة
المتوافقة مع ، تحقيق زيادة كبيرة بأعداد الشباب والكبار الذين لديهم المهارات المهنية والفنية 2025"بحلول عام  ىنص علي 

من الحصول على وظائف الئقة، وتفتح المجال لهم للدخول في عالم ريادة األعمال". إال ان وتمكنهم  ،احتياجات سوق العمل
 ذلك  لم ينعكس على الواقع لغاية اآلن.

 حسب تعليمات برامج تدريب مؤسسة التدريب المهنيتضمن برامج اإلعداد المهني لمستوى العامل الماهر والعامل المهني ت 
 ساعة تدريب فعلية  حول"إنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة". ويتم تقديم هذا التدريب في إطار حقيبة تدريبية 15 (2019)
 10ساعة تدريب فعلية تغطي مهارات عامة مختلفة تشمل: اإلتصال ) 75تتكون من  تيلمهارات الحياتية الريادية والتشغيل الذال

وإنشاء وإدارة ساعات(، ،  5ساعات(، وحل المشاكل ) 10ساعات(، والتسويق الذاتي ) 10ساعات(، والمسارات المهنية )
لموضوعات المذكورة بشكل مستقل  ساعة(. ويتم إعطاء كل من ا 25ساعة(، والمواطن اإللكتروني ) 15)المشاريع الصغيرة 

على مدار مدة البرنامج التدريبي، حيث يتم التدريب على موضوع التشغيل الذاتي خالل الربع األخير من البرنامج. وينفذ 
التدريب في الموضوعات المذكورة من قبل الجهاز التدريبي/ التعليمي في كل معهد من معاهد المؤسسة، وفي بعض الحاالت  

 .   27يذ من خالل مدربين مختصين من الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشريةيتم التنف
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للتعليم الصناعي الدراسية  أن الخطةبالنسبة لوزارة التربية والتعليم، ال يوجد تدريب على مهارات الريادة في التعليم المهني، إال 
  الصناعية" تعطى بواقع ساعتين أسبوعيا.في الصف الثاني الثانوي تتضمن مبحث "إدارة المشروعات 

وفي كليات المجتمع/ جامعة البلقاء التطبيقية، تتضمن الخطة الدراسية للدبلوم المتوسط مادة المهارات الريادية، بينما يتم في 
ختصين من الشركة الوطنية للتشغيل، التدريب على المهارات الريادية من خالل حقيبة تدريبة تنفذ من قبل معهد متخصص/ م

 خارج الشركة. 

من خلفيات هناك خدمات أخرى تدعم ريادة األعمال في األردن بما يشمل التدريب، واإلستشارات الفنية، والتمويل تقدم للرياديين 
التعليم والتدريب المهني والتقني. فقد أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي برنامج إرادة في العام   يمتنوعة بما فيها خريج

خدمات فنية، واستشارية، وتدريبية للمواطنين األردنيين إلنشاء/ تطوير أعمالهم/ مشاريعهم الصغيرة في   والذي يوفر 2002
 .28القطاعات المختلفة مثل الصناعة، والخدمات، والزراعة 

مؤسسة  27 يوجد في األردن ،2016حسب "دليل برامج التمويل في األردن" الذي تم إعداده من قبل برنامج إرادة في العام 
  عامة وخاصة تقدم الدعم المالي إلنشاء وتطوير األعمال الجديدة/ المشروعات الصغيرة.

، وهو مؤسسة حكومية  "صندوق التنمية والتشغيل"ردن تعزيز وتطوير الريادة في األفي إطار  ومن مؤسسات التمويل الرئيسة 
مجلس إدارة يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص برئاسة وزير العمل. وينفذ الصندوق عدد من برامج التمويل لدعم يحكمها 

يل خريجي التعليم ويهدف إلى تمو إنشاء وتطوير المشاريع الفردية والجماعية. ومن بين هذه البرامج، برنامج يدعى "مهنتي"، 
 5,000، وهو يمول قروضا تتراوح بين 2017والتدريب المهني والتقني إلنشاء مشروعاتهم الخاصة. وقد بدأ البرنامج في العام 

 دينار أردني. 10,000 –

 /ريادة األعمالينظم الصندوق وينفذ أيام توعية ودورات تدريبية حول وباإلضافة للدعم المالي إلنشاء مشاريع التشغيل الذاتي، 
إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب بما يشمل متدربي/ خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني )صندوق التنمية 

 (.2017والتشغيل، 

مليون من  50مليون دوالر أمريكي )  98برأسمال عامل يساوي  2017الصندوق األردني للريادة الذي أنشأ في عام هناك و كما 
مشروعات الريادة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.   الصندوق  ويمول .مليون من البنك المركزي األردني( 48بنك الدولي و ال

 .29ويتم تشغيل وإدارة المشروع من قبل مؤسسة ضمان القروض األردنية

األعمال، وإنجاز، ومؤسسة   وتوجد مؤسسات أخرى تقدم التدريب في مجال ريادة األعمال للشباب في األردن مثل: مركز تطوير
 نهر األردن، والصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية.

 
28  http://www.irada.org.jo 
 jlgc.com/en/issfالموقع اإللكتروني:   29
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من جانب آخر، وحسب وثيقة "اإلستراتيجية الوطنية للريادة وتطوير المؤسسات المتناهية في الصغر، والصغيرة والمتوسطة/  
المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع اإلقتصادية، يواجه هذا القطاع عدد من التحديات والمعيقات تشمل على سبيل المثال ال 

ضعف وعي/ عدم كفاية تدريب بعض الموظفين العامين المعنيين و الحصر: عدم استقرار تشريعات اإلستثمار، 
المالية الالزمة للحصول على التراخيص والبدء بالمشروعات الجديدة.  باإلستثمارواإلجراءات المعقدة، واإلجراءات والكفاالت

 190من بين  104رتبة معند اللممارسة األعمال والذي صنف األردن  2019وبالفعل فقد انعكس ذلك في تقرير البنك الدولي 
نظرا  2020ي لممارسة األعمال حسب تقرير البنك الدول 75البدء باألعمال ) قفزت األردن إلى المرتية  سهولة دولة من حيث

كما وأشارت اإلستراتيجية إلى عائق مهم آخر لنمو  التي تفذها األردن خالل السنة الماضية(.  المهمة لإلصالحات اإلقتصادية
ريادة األعمال في األردن تمثل في ضعف ثقافة الريادة لدى الشباب لسبب رئيس يتعلق بغياب المعارف والمهارات الالزمة  

 دة عن البرامج التعليمية بخاصة في الجامعات وفي التعليم والتدريب المهني والتقني.للريا

 قضايا أخرى  /. المساحة المفتوحة‖‖

 منظمات أصحاب العمل

أصحاب العمل. ويوجد في   اتحاداتتشمل منظمات أصحاب العمل غرف التجارة، وغرف الصناعة، وجمعيات/ 
غرفة تجارة في المدن المختلفة في األردن )عمان، والزرقاء، والرصيفة، والسلط، ومادبا، والشونة الجنوبية،   17األردن 

جلون، وجرش، والمزار الجنوبي، والكرك، ومعان، والطفيلة، والعقبة(. وذلك باإلضافة  وإربد، والرمثا، والمفرق، وع
غرف صناعة في األردن في   4التي تمثل كافة الغرف والقطاعات التجارية في األردن. ويوجد   لغرفة تجارة األردن

 (. 2018)رواشده/ يونسكو،  عمان، والزرقاء، وإربد، وغرفة صناعة األردن

في القطاعات المختلفة منها على سبيل   نقابةجمعية/  50وبالنسبة لجمعيات/ نقابات أصحاب العمل، يوجد أكثر من 
واإلتصاالت، والسياحة، والبنوك، والزراعة، والتجارة، نولوجيا المعلومات كل ال الحصر قطاعات: الصناعة، وتالمثا

 . والمستشفيات والعناية بالصحة، والنقل والتوزيع

تركز مشاركة أصحاب العمل في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بشكل رئيس في حاكمية القطاع ومؤسساته ت
إضافة إلى تنفيذ بعض المشاريع/ المبادرات المشتركة مع  مجالس اإلدارة/ الحاكميةفي عبر تمثيل أصحاب العمل 

العمل قاصرا عن القيام بدور قيادي في التعليم   مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني. ويبقى دور اصحاب
والتدريب المهني والتقني بخاصة في دعم وتعزيز التلمذة المهنية والتدريب المبني على العمل كما الحال في دول  

 أخرى كألمانيا وسويسرا.

 منظمات العمال/ النقابات العمالية

النقل  نقابة عمالية في مختلف قطاعات العمل. وتشمل هذه القطاعات على سبيل المثال ال الحصر:  17يوجد في األردن 
البري، والكهرباء، والمناجم والتعدين، والبتروكيماويات، والنقل الجوي والسياحة، والغزل والنسيج والمالبس، والبنوك والتأمين 

 (.2018نقابة المذكورة )رواشده/ يونسكو،  17العام لنقابات العمال الذي يضم ال   والمحاسبة. وذلك باإلضافة لإلتحاد
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يقتصر دور منظمات العمال في التعليم والتدريب المهني والتقني على تمثيل اإلتحاد العام لنقابات العمال في مجالس حاكمية/  
والتدريب المهني والتقني الذي ألغي بعد صدور قانون إدارة قطاع/ مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني )مجلس التعليم 

تنمية المهارات، ومجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني(. ويجدر اإلشارة هنا إلى عدم تمثيل اتحاد نقابات العمال في مجلس  
 تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية .

   الخالصة واإلستنتاجات التحليلية

 وضع سوق العمل  

عامل( والتي تصل  20ضاع سوق العمل في األردن ب: سيطرة المؤسسات المتناهية في الصغر والصغيرة )أقل من تتميز أو 
(، وارتفاع 2014% من الناتج المحلي اإلجمالي في سنة 26وكبر حجم القطاع غير الرسمي )، 2017% كما في 98.2إلى 

%(، 36.2تصاريح عمل(، وانخفاض معدل النشاط اإلقتصادي المنقح )أعداد العمالة الوافدة/ مهاجرين والجئين )مع أو بدون 
 %(.18.6وارتفاع معدل البطالة )

: عدم تطابق مخرجات التعليم والتدريب تحديات التعليم والتدريب المهني والتقني المتعلقة بحالة سوق العمل في األردن تشملو 
المبني على العمل، وعدم كفاية  بالعمل/  ءمة أماكن العمل للتدريبالمهني والتقني مع احتياجات سوق العمل، وعدم كفاية/ مال

والمنافسة مع العمالة الوافدة/ المهاجرين والالجئين في سوق العمل،  فرص العمل التي يوفرها اإلقتصاد األردني في سوق العمل، 
 وتدني األجور المقدمة لخريجي التعليم والتدريب المهني والتقني.

التي تساهم في التحديات المذكورة أعاله: نقص المعلومات المتعلقة باحتياجات سوق العمل، وضعف مشاركة  وتتضمن العوامل 
الخاص في التعليم والتدريب المهني والتقني، وعدم كفاية سياسات سوق العمل النشطة الالزمة لتحفيز األفراد نحو القطاع 

والصغيرة والمتوسطة على سوق العمل، وضعف قدرات منظمات سوق   التطوير الذاتي، وهيمنة المؤسسات المتناهية في الصغر
العمل الالزمة للمشاركة الفاعلة في التعليم والتدريب المهني والتقني، وتدني معدالت النمو اإلقتصادي، وتواجد أعداد كبيرة من 

 العمالة الوافدة المستعدة للعمل بأجور أقل. 

اله والعوامل المساهمة في وجودها تقع خارج دور واستطاعة قطاع التعليم والتدريب بالرغم من أن معظم التحديات المذكورة أع
لعدم تطابق المخرجات  إال أنه يتوقع من التغييرات التشريعية الصادرة مؤخرا أن تقدم حال  ،المهني والتقني على التعامل معها

مشاركة أكبر  2019لسنة  9والتقنية رقم  مهنيةات الوتحفيز التطور الذاتي لألفراد. إذ سيفرض قانون تنمية وتطوير المهار 
مجلس الهيئة المسؤول عن استراتيجيات، للقطاع الخاص في التعليم والتدريب المهني والتقني سواءا عبر أكثرية ممثليه في 

بتحديد المهارات  مجالس المهارات القطاعية المعنية ل الخاص القطاع وقيادة أو عبر مشاركة ،وسياسات، وخطط القطاع
لسنة   19ن جانب آخر، يتوقع من نظام اإلطار الوطني للمؤهالت رقم مواالحتياجات التدريبية للقطاعات في سوق العمل. و 

أن يحفز األفراد على تطوير مهاراتهم وقدراتهم للإلنتقال لمستوى مؤهل أعلى وبالتالي تشجيع معاهد التدريب على تقديم  2019
  لراغبين بتطوير قدراتهم.تدريب مستمر لفرص 

 تعلم الريادة، وريادة األعمال

على تقديم تدريب على مهارات الريادة في بعض برامج مؤسسات التعليم والتدريب يقتصر دور التعليم والتدريب المهني والتقني 
ة الوطنية للتشغيل، او  المهني والتقني. ويتم التدريب ضمن حقائب تدريب منفصلة في كل من مؤسسة التدريب المهني والشرك
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ضمن مبحث/ مادة في التعليم التقني في الكليات المتوسطة/ جامعة البلقاء التطبيقية أي ال يتم دمجه ضمن التدريب المهني/ 
التعليم الفني للمهنة/ التخصص. من جانب آخر، فبالرغم من أن إحدى المهام المنوطة بمؤسسة التدريب المهني وفقا لقانونها 

 ، إال أن هذه المهمة غير مفعلة.إلنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قديم خدمات اإلرشاد المساندةتتعلق بت 

تتمثل التحديات المتعلقة بالتشغيل الذاتي باإلفتقار إلى توفر الخدمات المتكاملة الالزمة لتعزيز ريادة األعمال في مؤسسات  
فيما تشمل العوامل التي مؤسسات. ال هذه المعلومات المتعلقة بالتشغيل الذاتي لخريجيالتعليم والتدريب المهني والتقني، ونقص 

تساهم في هذه التحديات: غياب اإلستراتيجيات/ السياسات الالزمة لتعزيز التشغيل الذاتي في مؤسسات التعليم والتدريب المهني 
سؤولة عن تقديم الخدمات األخرى لريادة األعمال والمؤسسات الممؤسسات ال هذه والتقني، وضعف التنسيق والتعاون بين

)اإلستشارات الفنية، والتمويل(، ونقص/ غياب دراسات المتابعة لخريجي برامج التعليم والتدريب المهني والتقني بما يشمل متابعة 
  جانب التشغيل الذاتي بين الخريجين.  

حاليا حلول يتم تنفيذها لمواجهة التحديات المذكورة سواءا عل مستوى  المتعلقة بتحديات التشغيل الذاتي، ال يوجدبالنسبة للحلول 
 قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني أو على مستوى مؤسسات القطاع.

 تحديات بيئة سوق العمل واإلقتصاد بما يلي:تتلخص التوصيات المقترحة لمواجهة 

خريجي برامج التعليم والتدريب المهني والتقني الجدد لدى تبني سياسات/ اجراءات تهدف إلى تعزيز وتحفيز تشغيل  ▪
 الشركات في سوق العمل. 

لكل من  تسويق برامج التعليم والتدريب المهني والتقني )برامج اإلعداد والتدريب المستمر( وخدمات الشهادات المهنية ▪
 والقطاع غير الرسمي. ،وسطةأصحاب العمل والعمال وبخاصة في المؤسسات المتناهية في الصغر والصغيرة والمت 

 بناء قدرات منظمات أصحاب العمل والعمال للمشاركة بفاعلية أكبر في التعليم والتدريب المهني والتقني. ▪
 تطوير وتبني استراتيجيات على المستوى المؤسسي لتعزيز التشغيل الذاتي للخريجين. ▪
تعزيز التنسيق والتعاون بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني والمؤسسات األخرى المسؤولة عن تقديم  ▪

  ومشروعات التشغيل الذاتي.الخدمات ألعمال الريادة 
إنشاء مراكز لتطوير الريادة في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني لتقديم الخدمات الالزمة لدعم البدء  ▪

 روعات الريادة للمتدربين/ الخريجين في هذه المؤسسات. بمش
 تطوير وتبني اآلليات الالزمة لمتابعة التشغيل الذاتي لخريجي برامج التعليم والتدريب المهني والتقني. ▪

 تعليم والتدريب المهني والتقنيلعلى ا الفردي الطلبج: البيئة اإلجتماعية و  وحدةال

 التعليم والتدريب المهني والتقني والتعلم مدى الحياةالمشاركة في : 1- ج

 المشاركة  1-1-ج

كما ذكر سابقا فإن اإللتحاق بالتعليم والتدريب المهني والتقني بمختلف أنواعه ومستوياته ليست ضمن أولويات الشباب وأولياء 
عاما( فقد  20 -16للفئة العمرية )  2012 دراسة أجراها المجلس األعلى للسكان في العامفحسب  أمورهم في المجتمع األردني.

التدريب في مؤسسة التدريب   اختيار% ، و 11.5بلغت نسبة طلبة الصف العاشر الذين كان خيارهم األول التعليم الثانوي المهني 
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من العينة المشمولة بالمسح يرغبون باإللتحاق % 93%. وقد أشارت نفس الدراسة بأن 0.2المهني  كخيار أول للطلبة كان فقط 
% منهم فقط يرغبون باإللتحاق بكليات المجتمع التقنية )المجلس األعلى 2بالجامعة كخيار أول بعد إنهاء المرحلة الثانوية، وأن 

في الجامعات. لذا فإن   ةدراساللمسار األكاديمي لمواصلة ل األردنيين لي فضبت يؤكد التصور العام  وهذا بالفعل (.2012للسكان، 
غالبية الملتحقين ببرامج مؤسسة التدريب المهني، والتعليم المهني في وزارة التربية، والتعليم الفني في كليات المجتمع بسب 

   رغباتهم وتوجهاتهم. بعالماتهم المتدنية ال بسسب 

( إلى عدم وجود عدد كاف من الطلبة يلتحقون بالتعليم 2025 -2016اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ) د أشارتوق
 -11التعليم الثانوي )الصفوف  % من الطلبة يختارون المسار المهني في مرحلة14والتدريب المهني والتقني حيث حوالي 

في أعداد الطلبة الملتحقين. وقد عزت اإلستراتيجية ضعف تراجعا  ت مؤخراأن كليات المجتمع قد شهد وبينتكما  (،12
المسارات التي تعيق حركة  انغالق /اإللتحاق باإلضافة إلى وصمة "الفشل األكاديمي" المرتبطة بالمسار المهني إلى محدودية

  ومسارات التعليم األخرى بخاصة إلى مستويات التعليم/ التدريب األعلى. نيوتقدم الطلبة بين أنواع التعليم والتدريب المهني والتق

عداد األوفقا لطاقاتها اإلستيعابية من حيث عدد الطلبة الملتحقين، إال أن تعمل بعض المدارس المهنية في وزارة التربية والتعليم 
. وقد بلغت نسبة الطلبة الملتحقين في التعليم 30يةأقل من طاقاتها اإلستيعاب  هي بمدارس أخرى وبخاصة في المناطق النائية

% من مجموع الملتحقين في التعليم الثانوي )الخطة اإلستراتيجية لوزارة التربية 13.2فقط  2016/ 2015الثانوي المهني في 
طاقاتها (. وأيضا في مؤسسة التدريب المهني، تعمل بعض معاهد المؤسسة في جنوب األردن دون 2022 -2018والتعليم، 

   .31اإلستيعابية من حيث أعداد المتدربين الملتحقين

 
  التعليم المهني واإلنتاج/ وزارة التربية والتعليممقابلة مع مدير  30
  مقابلة مع مساعد المدير العام لشؤون التدريب  31
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بعد إنهاء الصف العاشرمن   بكونها أكثر جاذبية للطلبةبعض مسارات التعليم والتدريب المهني والتقني  ر، تتميزمن جانب آخ
مسارات أخرى. فعلى سبيل المثال، اإللتحاق في التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم أعلى من اإللتحاق في برامج اإلعداد 

/ 2015 للعام الدراسي 10,872ر فبينما بلغ عدد الطلبة اإلجمالي للصف العاشلمستوى الماهر في مؤسسة التدريب المهني، 
(، بلغ عدد الملتحقين الجدد ضمن برنامج التدريب لإلعداد 2022-2018)الخطة اإلستراتيجية لوزارة التربية والتعليم،  2016

(. ويعود السبب الرئيس لذلك 2017)مؤسسة التدريب المهني،  2017ملتحق في العام  5,790لمستوى الماهر ما مجموعه 
امتحان شهادة الثانوية العامة والذي هو السبيل الوحيد لإللتحاق بالتعليم العالي التعليم الثانوي المهني ينتهي ب  إلى كون مسار

لماهر يمكنهم فقط اإللتحاق بسوق العمل، وفي  )الجامعات أو كليات المجتمع(. بينما بالنسبة لخريجي برنامج اإلعداد لمستوى ا
  ل لمستوى مهني أعلى.بعض الحاالت اإللتحاق ببرامج تدريب إضافية لتطوير مهاراتهم لإلنتقا

من بعض الطلبة على أنه مدخل لإللتحاق بالجامعة للحصول على   باإلضافة لذلك، ينظر للتعليم الفني في كليات المجتمع
 شهادة الدرجة الجامعية ال كهدف في حد ذاته.

التعليم المهني. ومن و وتشهد بعض التخصصات معدالت إقبال أكثر من البعض اآلخر في برامج التدريب لإلعداد المهني 
والنجارة، بينما تشهد تخصصات أخرى مثل  حام وتشكيل المعادن، اإلنشاءات، والل مهن التخصصات التي تشهد إقباال ضعيفا:

من هذه  مهن كهرباء/ إلكترونيات السيارات، والتكييف والتبريد معدالت التحاق عالية. ويمكن مالحظة ذلك من أرقام الخريجين
، 237شكيل المعادن من اللحام وت  2017في مؤسسة التدريب المهني، ففي حين بلغت أعداد الخريجين للعام  التخصصات

)مؤسسة التدريب  460، ومن التكييف والتبريد 570، فقد بلغت أعداد خريجي كهرباء/ إلكترونيات السيارات 124وأعمال النجارة 
 (.2017المهني، 

بأن بالرغم من عدم توفر دراسات حول أسباب ضعف اإلقبال على بعض التخصصات التدريبية، إال أنه يمكن اإلفتراض 
الدخل/ األجر المتأتي عن ممارسة هذه تواضع نسبيا : ظروف العمل الصعبة، والمنافسة مع العمالة الوافدة، و تعود إلى األسباب

    األعمال مقارنة بظروف العمل الصعبة. 

معهد للتدريب المهني التابعة لمؤسسة التدريب المهني في   42مدرسة مهنية التابعة لوزارة التربية والتعليم وال  210تنتشر ال
وإلى حد ما التقسيمات اإلدارية األصغر في مختلف المناطق. إال انه بالرغم من  كافة أنحاء المملكة مغطية كافة المحافظات

لمناطق النائية في األلوية/ األقضية إلى استخدام وسائل نقل مكلفة للوصول إلى المدرسة ذلك، يضطر الطلبة من سكان ا
 المالي هذا العبء شكللإللتحاق بالتعليم/ التدريب المهني. وي  م إلى مناطق أخرى المهنية/ معهد التدريب أو لنقل مكان إقامته

باتخاذ قرار اإللتحاق بالمدرسة األكاديمية القريبة في  على عائالت الطلبة عائقا يؤدي ببعض الطلبة/ عائالتهم اإلضافي
حيث عدد كليات المجتمع  تقنيمنطقتهم بدال من االلتحاق بالتعليم/ التدريب المهني. واألمر أكثر وضوحا بالنسبة للتعليم ال

  المزودة للتعليم التقني أقل انتشارا في المناطق المختلفة في األردن.
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 فرص التعليم والتدريب المهني والتقني للفئات الضعيفة والمهمشة  2-1-ج

غير قادرين على تلبية احتياجاتهم األساسية. وحسب اإلستراتيجية الوطنية للحماية   همكون  حالة الضعف في األردن بالفقررتبط ت 
ون يعتبر السكان الذين يقع% من السكان في األردن يعيشون تحت خط الفقر. كما و 15.7، فإن 2025 -2019اإلجتماعية 

. وتشمل الفئات الضعيفة باإلضافة الفقر السقوط إلى حالةالضعيفة كونهم معرضين لخطر  مباشرة فوق خط الفقر ضمن الفئات
إلى الفقراء األشخاص ذوي اإلعاقات، والالجئين بسبب محدودية وصولهم إلى الخدمات األساسية المتالزمة في معظام الحاالت  

 مع الفقر.

فيهم  نحد ما متاحا للفئات المختلفة من األردنيين بمهني والتقني إلى مبرامج التعليم والتدريب الب  واإللتحاق إلى الوصولعتبر ي 
 الفئات الضعيفة والمهمشة. 

 فرص التدريب للفئات الضعيفة الفقيرة

لبرامج اإلعداد المهني للمستويات المهنية  دينار للفصل الواحد 30مؤسسة التدريب المهني  معاهد في التدريبرسوم  تبلغ
تم تغطية كافة رسوم المتدربين في  ، علما بأنه قد(2019األساسية الثالثة، وهي رسوم رمزية جدا )مؤسسة التدريب المهني، 

والتعليم، فالطلبة ال يدفعون صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني. وبالنسبة لوزارة التربية السنوات األخيرة من قبل  
. وتنطبق الرسوم المذكورة على كافة األردنيين بما فيهم الفئات الضعيفة  32أي رسوم لدراستهم في الصفين األول والثاني ثانوي 

 الفقيرة.

األردن  من جانب آخر، فإن توزيع مدارس/ معاهد وزارة التربية ومؤسسة التدريب المهني في مختلف المحافظات/ األلوية في
يسهل إمكانية وصول الفئات الفقيرة الضعيفة والتحاقهم ببرامج التعليم والتدريب المهني. وباإلضافة لذلك، تنفذ مؤسسة التدريب 

 المهني بعض برامج التدريب المدعومة والتي تغطي تكاليف النقل للمتدربين.

عن تدريبهم الميداني مكافآت/ أجورمن أصحاب العمل  برامج التلمذة المهنية في مؤسسة التدريب المهني على يحصل متدربو
(. وهذا يساعدهم على تغطية مصاريف احتياجاتهم اليومية وبالتالي تخفيف 2019في مواقع العمل )مؤسسة التدريب المهني، 

 .العبء عن كاهل عائالتهم الفقيرة

دينار أردني( وبدل تنقالت  50مصروف الجيب )ويحصل المتدربون في الشركة الوطنية للتشغيل على مكافآت شهرية تغطي 
 دينار( مما يشجع األشخاص الفقراء على اإللتحاق بفرص التدريب المتاحة في الشركة.  25)

مقارنة مع التعليم والتدريب المهني، فإن إمكانية الوصول واإللتحاق بالتعليم التقني في كليات المجتمع هي أقل بالنسبة للفئات 
عدم توفر كليات  -2،  33دينار/ الساعة المعتمدة( 35-20الرسوم الدراسية المرتفعة ) -1، وذلك لسببين: الضعيفة الفقيرة

ة إلى  مجتمع تقنية في بعض المناطق مما يعيق التحاق سكان تلك المناطق من الفقراء بالتعليم التقني. إال أنه ال بد من اإلشار 
 ع على قروض/ منح من صناديق الدعم للطلبة في الجامعات.إمكانية حصول الطلبة الفقراء في كليات المجتم

بالنسبة للتدريب المهني المستمر، فمؤسسة التدريب المهني هي مزود التدريب التدريب الرئيس الذي يقدم دورات تدريب مستمر 
 مختلفة لفئات عمرية مختلفة من المتدربين.
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 ذوي اإلعاقات تدريبفرص 

واإلستخدام  كافة أبنية مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني الجديدة إمكانية الوصول  تتيحوفقا لكودات البناء، يتوجب أن 
منشآت المبنية حديثا من مدارس، ومعاهد وكليات قد أنشأت وفقا لهذه الكودات. ال. لذا، فإن ألشخاص ذوي اإلعاقةمن قبل ا

متاحة لألشخاص من ذوي اإلعاقة طالما أن بإمكانهم ممارسة  عليم والتدريب المهني والتقنيومن جانب آخر، فإن برامج الت 
 التدرب والمهنة دون أن يعرضوا أنفسهم لخطورة كبيرة باإلصابة.  

لتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة  وقد تم تجهيز معاهد/ برامج تدريب محددة وفقا لمعايير خاصة في مؤسسة التدريب المهني 
. وبالنسبة لرسوم التدريب فقد تم استثناء ذوي اإلعاقات من الرسوم حسب ما ورد في تعليمات (2019)مؤسسة التدريب المهني، 

 (.2019برامج التدريب )مؤسسة التدريب المهني، 

 فرص تدريب الالجئين

ما وضع ضغطا كبيرا على خارج المخيمات في األردن م% من الالجئين السوريين في مجتمعات مستضيفة 80يعيش حوالي 
نظام التعليم، وأثر بالتالي على جودة التعليم الذي يتلقاه بعض الطلبة في المجتمعات المستضيفة. وقد بلغ عدد الطلبة السوريين 

% عن الملتحقين في العام 875اي بزيادة مقدارها  2016/ 2015في العام الدراسي  143,000الملتحقين بالمدارس الحكومية 
 (. 2025-2016)اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية،  2012/ 2011

كل من مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل عادة من خالل يلتحق الالجئون السوريون ببرامج التدريب التي توفرها 
مشاريع تمولها منظمات دولية. ومن جانب آخر، فإن برامج التدريب في مؤسسة التدريب المهني متاحة للمشاركين من غير 

فرص ، ال يتم تقديم ة والتعليموزارة التربي وبالنسبة ل(. 2019األردنيين مقابل دفع كلفة التدريب )مؤسسة التدريب المهني، 
إلتفاقية موقعة  لهم وفقا  العام ، بالرغم من تقديم التعليم األكاديميفي المدارس المهنية التدريب/ التعليم المهني لالجئين السوريين 

 مع مفوضية األمم المتحدة لالجئين.

من خالل اتفاقيات دعم وتمويل موقعة مع  كما وتقدم بعض كليات المجتمع فرص التدريب المهني لالجئين السوريين أيضا
 منظمات دولية. 

وقد دعمت المنظمات الدولية تقديم فرص التدريب المهني لالجئين السوريين وأيضا لألردنيين في المجتمعات المستضيفة 
ما  2017العام واستفاد في سيف(. ي المتحدة للطفولة )اليون  صندوق األمملالجئين. ومن األمثلة على المنظمات الداعمة 

وشركائها في مخيمات   % إناث( من برامج المهارات الحياتية الذي وفرته يونيسيف55من الشباب ) 115,681مجموعه 
ي % إناث( الذين باشروا برنامج تدريب 50من الشباب ) 478األردن، باإلضافة إلى  الالجئين والمجتمعات المستضيفة في

الزعتري واألزرق. وشارك في الفترة ما بين دريب مهني لالجئين السوريين في مخيمي مراكز ت  4 معتمد. وقد دعمت اليونيسيف
% إناث( ببرامج التدريب المهني، وقد وجد 27من الشباب ) 2,895ما مجموعه  2017كانون الثاني و تشرين أول من عام 

  بعد التخرج بفرص عمل تطوعية شاركوا% 50تموز( فرص عمل بأجر وحوالي  -% من خريجي أول دفعتين )كانون الثاني15
 (.201734)يونيسيف، 

 سياسات تحسين إمكانية الوصول واإللتحاق ببرامج التعليم والتدريب المهني والتقني 3-1-ج
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نحو التعليم والتدريب المهني والتقني هي العائق الرئيس أمام زيادة إقبال الشباب على التعليم  لمجتمعمن المعروف بأن نظرة ا
. لذا، فقد ركزت اإلستراتيجيات مؤخرا على تبني سياسات تهدف إلى تغيير وجهات نظر  والتدريب المهني والتقني في األردن

 المجتمع نحو التعليم والتدريب المهني والتقني:

سترانيجي الخامس ضمن النظام الفرعي "التعليم والتدريب المهني والتقني" في اإلستراتيجية الوطنية نص الهدف اإل -
التعليم والتدريب المهني والتقني  تعزيز مكانةالعقلية/ -أنماط التفكير( على " 2025 – 2016لتنمية الموارد البشرية 

نوات النظام التعليمي". وبناءا على ذلك، فقد حددت  وعلى مدار سللتعلم  تعلم جاذب للشباب من سن مبكرة  كقطاع
شملت: التوجيه المهني للطلبة من خالل المدرسة، وتعريضهم  اإلستراتيجية عدد من المشروعات لتحقيق هذا الهدف

نظام اللتصميم والتكنولوجيا، مشاركة األردن في مسابقات المهارات المهنية العالمية، وإصالح على ا للتعرف خبراتل
وعدم ربط التعليم والتدريب المهني بالتحصيل تحويل الطلبة إلى مسار التعليم المهني في وزارة التربية، لحالي لا

 المدرسي المتدني.
ضمن مجال التعليم المهني هدفا خاصا بزيادة إمكانية  2022 – 2018حددت الخطة اإلستراتيجية لوزارة التربية  -

ر تنفيذ برامج نشاطات توعوية وإرشادية لطلبة الصف العاشر إضافة إل زيادة الوصول واإللتحاق بالتعليم المهني عب 
 عدد المدارس والتخصصات المهنية. 

% 5( هدفا لزيادة اإللتحاق في برامجها التدريبية بمعدل 2024 -2015تضمنت خطة مؤسسة التدريب المهني ) -
لتحقيق هذا الهدف. ومن األمثلة على هذه المشاريع: إنشاء/ التوسع/ صيانة معاهد  سنويا، وحددت عدد من المشاريع

التدريب المهني )جديدة/ قائمة(، وتوفير المواصالت وتغطية تكاليف الرسوم التدريبية للملتحقين، وتدريب المتعطلين 
 الباحثين عن عمل، وذوي اإلعاقة، والسجناء.

ت التي يتم تنفيذها حاليا لزيادة اإللتحاق بالتعليم والتدريب المهني والتقني ما على مستوى القطاع ، تشمل اإلجراءا -
 يلي:

في مدارس وزارة التربية والتعليم، وتركز حمالت توعية تستهدف طلبة الصف العاشر، واألول الثانوي، والثاني ثانوي  ▪
مالت بشكل مستقل من قبل غالبية مؤسسات  على الفرص المتوفرة في التعليم والتدريب المهني والتقني, وتنفذ هذه الح

 القطاع )مؤسسة التدريب المهني، ووزارة التربية، والشركة الوطنية لتنمية الموارد البشرية(.
 الدبلوم المهني والفني في كليات المجتمع لمن أنهى المرحلة الثانوية مع أو بدون شهادة التوجيهي.برامج فيذ البدء بتن  ▪
مبادرات التدريب والتشغيل، والتي تربط التدريب في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني بفرص تنفيذ برامج/  ▪

التشغيل في القطاع الخاص، ومن األمثلة على هذه البرامج/ المبادرات برنامج خدمة وطن الذي أطلق مؤخرا من قبل 
 وزارة العمل. 

أوضاع  ية والنظرة المجتمعية نحو الوصمة الثقافقة حاليا في تعزيز بعض السياسات/ اإلجراءات المطب  تساهممن جانب آخر، 
التعليم والتدريب المهني والتقني وبالتالي استمرار تفضيل الطلبة وعائالتهم لمسار التعليم األكاديمي والشهادة الجامعية مستقبل و 

قاف تدريس مبحث التربية المهنية من مناهج بغض النظر فيما إذا أدى المسار إلى فرصة عمل أم ال. وتشمل هذه السياسات: إي 
، واستخدم الوقت المخصص لها للتركيز على مهارات القراءة والحساب في 2014)تم إيقافها في العام  ةاإلبتدائي صفوف ال

والتقني في هذه عناصر تتعلق بالتعليم والتدريب المهني الثالث(( مؤديا ذلك إلى عدم وجود أية  –الصفوف األولى )األول 
الصفوف، وتوجيه الطلبة ذوي األداء األكاديمي المتدني نحو السار المهني، وتعيين مرشدين تربويين دون أي تدريب فيما يتعلق 

 (.2025-2016بالتوجيه المهني )اإلستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية 
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وصول واإللتحاق بالتعليم والتدريب المهني والتقني: اقتصار ومن السياسات/ اإلجراءات األخرى التي تؤثر أيضا على إمكانية ال
استخدام تسهيالت المدارس المهنية/ المعاهد التدريبية على ساعات الدوام النهاري مما يقيد استفادة األشخاص الذين ال 

تصاريح العمل للعمالة الوافدة   ية، والسياسة المتعلقة بتنظيم منحالليلئية أو يستطيعون اإللتحاق بالتدريب إال خالل فترة المسا
وانعكاسها على تدهور األجور وظروف العمل  في بعض المهن وبالتالي إحجام األردنيين عن اإللتحاق ببرامج التدريب لهذه 

 المهن. 

تقني ينفذ من وعبر اإلنترنت، فال زال التدريب في كافة مؤسسات التعليم والتدريب المهني والوفيما يتعلق بدور التعلم اإللكتروني 
خالل غرف صفية ومشاغل تدريب مخصصة. وقد كانت هناك محاوالت أساسية لتطوير تعليم إلكتروني بخاصة في مؤسسة  

 .35التدريب المهني إال أنه لغاية تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تطبيق ذلك في عملية التدريب الفعلية على أرض الواقع

 كة الفئات الضعيفة والمهمشة في التعليم والتدريب المهني والتقني تعزيز إمكانية وصول ومشار  4-1-ج

يتوجب على مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني "، 2017لسنة  20وفقا لقانون "حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 
 تسهيل إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في مختلف برامج التعليم والتدريب المهني والتقني.

لتلبية اإلحتياجات األساسية   2020 -2018وبالنسبة لالجئين السوريين، فقد تم تصميم خطة اإلستجابة األردنية لألزمة السورية 
األردنية المستضيفة. وتتضمن خطة اإلستجابة مشاريع تركز على خلق للفئات الضعيفة من الالجئين السوريين والمجتمعات 

والتدريب المهني والتلمذة المهنية، وخدمات اإلرشاد  التشغيل،  قابليةت مطابقة الوظائف و فرص التشغيل/ العمل بما يشمل خدما
    والتوجيه المهني لزيادة إمكانية الوصول إلى فرص العمل الالئق.

م/ مدارس/معاهد التعلي  تواجد، وكذلك إلغائهاببرامج التعليم والتدريب المهني أو كما ذكر سابقا، فإن تدني رسوم اإللتحاق 
التدريب المهني في مختلف المحافظات/ األلوية قد أتاح المجال لمختلف الفئات من األردنيين بما فيها الفئات الفقيرة الضعيفة  

ة لذلك، هناك أيضا إجراءات أخرى يتم تنفيذها لتعزيز إمكانية وصول إمكانية المشاركة في التعليم/ التدريب المهني. وباإلضاف
 يفة والمهمشة في التعليم والتدريب المهني ، ومن األمثلة على هذه اإلجراءات: ومشاركة  الفئات الضع

استثناء األشخاص ذوي اإلعاقة من دفع رسوم التدريب عند اإللتحاق ببرامج التدريب في مؤسسة التدريب المهني  ▪
 (.2019)مؤسسة التدريب المهني، 

 التدريب.تهيأة بعض معاهد مؤسسة التدريب المهني لتسهيل وصول ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في برامج  ▪
مبادرات ممولة بشكل رئيس من صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني لدعم برامج تدريب/ تشغيل تنفيذ  ▪

وتشمل هذه المبادرات على سبيل المثال ال  لفقراء واألشخاص ذوي اإلعاقات.اللشباب )ذكور وإناث( وبخاصة 
وتغطية رسوم التدريب، وتدريب األشخاص ذوي ، الريفية الحصر: مشروع وزارة العمل للفروع اإلنتاجية في المناطق

اإلعاقة العاطلين عن العمل في معان، وتغطية تكاليف النقل ومالبس العمل لمتدربي مؤسسة التدريب المهني 
 (. 2017لتعليم والتدريب المهني، )صندوق التشغيل وا

 75 -50تقديم دعم مالي لملتحقي برامج التدريب في الشركة الوطنية للتشغيل بما يشمل مكافأت شهرية تتراوح بين  ▪
 دينار للمواصالت باإلضافة إل مالبس العمل.  25دينار أردني، ومبلغ 
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 لكترونيفقط الفئات الضعيفة كالتدريب اإل القطاع ال تستهدف بالضرورةوهناك أيضا مبادرات أخرى يتم العمل عليها من قبل 
ضعيفة كاألشخاص  . ويتطلب تقصي إمكانيات استخدام مثل هذه المبادرات في الوصول إلى الفئات ال)انظر وحدة البناء ب(

  ذوي اإلعاقة، واألشخاص الذين ال تتوفر في مناطقهم فرص تدريب المزيد من البحث.

 ونة تقديم التعليم والتدريب المهني والتقني بما يدعم المشاركة في برامجه مر  5-1-ج

بمزودي التدريب اآلخرين في مقارنة  نسبياً  األكثر مرونة مؤسسة التدريب المهنيمنظومة برامج التدريب المطبقة في تعتبر 
حيث يتم تقديم مجال عريض من فرص التدريب لفئات مختلفة من المتدربين من حيث المستويات التعليمية، والفئات  ،األردن

مستمر العمرية للملتحقين، وأيضا برامج تدريب لمستويات مهنية مختلفة. وتقدم المؤسسة برامج إعداد مهني وبرامج تدريب 
  (.2017عائلة مهنية/ قطاع مهني )مؤسسة التدريب المهني،  19ن معهد تدريب التابعة لها ضم 42للمشاركين في ال 

تغطي برامج اإلعداد المهني في المؤسسة بشكل رئيس مستوى العامل محدد المهارات )لألفراد القادرين على القراءة والكتابة، 
عام(، والعامل المهني  35-16 ما بين بنجاح والعمر هر )لمن أنهى الصف العاشرعام على األقل(، والعامل الما 16وأعمارهم 

عام(. وباإلضافة لذلك هناك برامج تدريب أخرى تشمل الدبلوم  35 وال يتجاوز عمره)لمن أنهى الصف الثاني الثانوي بنجاح 
ة. مستويات )األول، والثاني، والثالث(، وبرامج التدريب لمشرفي وأخصائيي السالم 3المهني، وبرامج التدريب للفندقة تغطي 

مع  ن وتطبق معظم برامج اإلعداد المهني بخاصة لمستويات التدريب األساسية الثالثة باستخدام أسلوب التلمذة المهنية بالتعاو 
 (.2019الشركات والمؤسسات )مؤسسة التدريب المهني، 

وبالنسبة لبرامج التدريب المستمر، تقدم مؤسسة التدريب المهني دورات تدريب مستمر في مجاالت مهنية مختلفة لألفراد. ويشترط  
عام. كما وتقدم المؤسسة دورات رفع   16لإللتحاق بدورات التدريب المستمر القدرة على القراءة والكتابة، وأن ال يقل العمر عن 

رفع كفاءاتهم المهارية ضمن نفس المستوى المهني أو بهدف لكون مهارات/ خبرات في مجال معين كفاءة لألفراد الذين يمت 
 (.2019لإلنتقال إلى مستوى مهني أعلى )مؤسسة التدريب المهني، 

 مال تقدالتعليم المهني على مدار سنتين في الصفين األول والثاني ثانوي كجزء من نظام التعليم في األردن، و تقدم وزارة التربية 
الوزارة أي برامج تدريب أخرى في مدارسها المهنية. وبالتالي، تنحصر الفئة المستفيدة من خدمات التعليم المهني في الوزارة  

  فروع 4عام(. ويغطي التعليم المهني  18-16بالشباب الذين أنهوا الصف العاشر بنجاح )ذكور وإناث وضمن الفئة العمرية 
قتصاد المنزلي، والزراعة، والصناعة. ويتم إعداد وتطوير المناهج مركزيا، ويحصل الطلبة على شهادة  هي: أعمال الفندقة، واإل

عند إكمال الصف األول الثانوي، وأخرى عند إكمال الصف الثاني الثانوي باإلضافة إلى شهادة الثانوية العامة )ناجح أو راسب( 
 ليم المهني. لمن يشارك في امتحان الثانوية العامة من طلبة التع

سنوات في كليات المجتمع/ جامعة البلقاء التطبيقية، وهو متاح لفئة الشباب )ذكور وإناث( من  3 -2يمتد التعليم التقني لمدة 
عاما. ويحصل الطلبة الذين ينهون متطلبات  21-18الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة بنجاح، وتتراوح أعمارهم غالبا بين 

سنوات( على شهادة التعليم المتوسط من الكلية، ويحصل من يجتاز منهم اإلمتحان الوطني الشامل   3 /2الدراسة )برنامج 
 لكليات المجتمع على شهادة الدبلوم المتوسط الشامل. 
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عامة )ناجح/ دة الثانوية الوقد أطلقت جامعة البلقاء مؤخرا برنامج تدريبي لدبلوم فني/ مهني مستهدفة الطلبة الحاصلين على شها
كما وقامت بعض  .لديها من الفئات المستفيدة من برامج التعليم الفني المقدمة من قبل كليات المجتمع راسب( موسعة بذلك

سنة باإلضافة لدورات تدريب أقصر لتدريب  2 -1كليات المجتمع الخاصة بتطوير مناهج لعقد برامج تدريب مهني لمدة 
 ب من بعض المنظمات الدولية الداعمة.  الالجئين السوريين بناءا على طل

تعطى للمعاهد/ يتم إدارة تطوير المناهج في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني الرئيسة مركزيا مع استقاللية محدودة 
البلقاء الكليات فيما يتعلق بمناهج الدورات التدريبية القصيرة في كل من مؤسسة التدريب المهني وكليات المجتمع/ جامعة 

التطبيقية. ويتم تطوير مناهج برامج التدريب لإلعداد المهني في مؤسسة التدريب المهني مركزيا من قبل مديرية البرامج 
(، أو المعايير المهنية، أو منهجية ديكم. 2008واإلختبارات ومصادر التعلم بناءا على التصنيف العربي المعياري للمهن )أسكو 

على شكل وحدات   المستمر ورفع الكفاءة وفقا الحتياجات األفراد أو الشركات. وتبنى البرامج التدريبيةوتطور المناهج للتدريب 
تدريبية )كتيبات(، حيث تغطي كل وحدة تدريب مهمة عمل أو كفاية مهنية، وبذلك يمكن لمن لم ينه البرنامج التدريبي الحصول  

   (.2019ا )مؤسسة التدريب المهني، على وثيقة رسمية تبين الوحدات التدريبية التي أكمله

المهني مركزيا إال أنه يمكن لكليات المجتمع في جامعة البلقاء التطبيقية  /الفني -التقنيتطور الخطط الدراسية للتعليم/ التدريب 
تطوير برامج دورات تدريبية محددة وفقا الحتياجات سوق العمل والمجتمع. ومن األمثلة على هذه الدورات برنامج دورة تكنولوجيا 

من القطاع الخاص وبدعم من الوكالة األميركية  األنابيب الذي تم إعداده وتنفيذه من قبل كلية الحصن بالتعاون مع شركتين
 . 36سابك -التنمية اإلقتصادية األردنيللتنمية الدولية/ برنامج 

، فإن متابعة التطور المهني والشخصي ليست جزء  2025 -2016حسب اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية  ▪
يضع عائقا إضافيا أمام فرص غياب إطار وطني للمؤهالت  من نظام التعليم والتدريب األردني، وإضافة لذلك فإن

" ينص لذا فقد تم تحديد هدف استراتيجي ضمن مجال "إمكانية الوصول  التقدم في التعليم والتدريب المهني والتقني.
التدريب والتعليم تأسيس مسارات للتقدم لتعزيز واإلعتراف بكافة أشكال التعلم واكتساب المهارات ضمن نظام على: "

"، ريب والتعليم المهني والتقنيالمهني والتقني وفي سوق العمل، وإيجاد بدائل جديدة لتعليم جامعي بجودة عالية في التد
 ومن بين األهداف التي تم تحديدها لتحقيق هذا الهدف "إقرار اإلطار الوطني للمؤهالت". 

، ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى إنشاء 2019لسنة  9رقم  اإلطار الوطني للمؤهالت نظامفقد تم إصدار بناءا على ذلك،  
 آليات لإلعتراف بالتعلم السابق وتعزيز التعلم مدى الحياة.

 المنظم النظامي وغير غير التحقق من التعلم غير الرسمي/ 6-1-ج

في تعليمات هذه البرامج لدى مزودي  بشكل واضح برامج اإلعداد المهني والتقنيب اإللتحاق  شروط /تم تحديد متطلبات
وكافة برامج الشركة   محدد المهارات في مؤسسة التدريب المهني مستوى التعليم والتدريب المهني والتقني. وباستثناء برنامج 

ظام الوطنية للتشغيل فقد تم ربط متطلبات/ شروط اإللتحاق لبرامج اإلعداد في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني بن 
ببرنامج إعداد محدد المهارات  إنهاء الصف العاشر بنجاح لإللتحاق  -1التعليم في األردن. ومن األمثلة على هذه الشروط: 

شهادة الثانوية العامة لإللتحاق   -2لصف األول الثانوي المهني في وزارة التربية، با لإللتحاقفي مؤسسة التدريب المهني أو 
مجتمع/ جامعة البلقاء التطبيقية. وبالنسبة لبرنامج محدد المهارات في مؤسسة التدريب المهني بالتعليم التقني في كليات ال
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وبرامج الشركة الوطنية فإن شرط اإللتحاق هو القدرة على القراءة والكتابة والتي يتم التحقق منها عادةعبر مقابلة المتقدمين 
 لجنة فنية.  /من قبل شخص

اإللتحاق ببعض برامج/ دورات رفع الكفاءة ومتابعة التدريب في مؤسسة التدريب ات يتم أيضا التحقق من شروط متطلب 
دوات التالية: شهادة األأو أكثر من  ةفحسب متطلبات اإللتحاق بكل برنامج تدريبي يمكن إجراء التحقق عبر واحد .المهني

المستوى المهني لطالب اإللتحاق بالتدريب ) شهادة محدد المهارات، أو شهادة مستوى الماهر(، وشهادة خبرة عملية لعدد 
(. وتستخدم اختبارات المستوى 2019القراءة والكتابة )مؤسسة التدريب المهني، القدرة على أو  /محدد من السنوات، و
لي( للتحقق من المهارات المكتسبة عبر التدريب غير الرسمي أو غير المنظم حيث يتم إجراء هذه  المهني )النظري والعم

 اإلختبارات من قبل/ بإشراف مركز اإلعتماد وضبط الجودة. 

أن دورات رفع الكفاءة قد تهدف إل تطوير مهارات الفرد ضمن نفس المستوى المهني أو نقله/ ترفيعه  ،ومن الجدير ذكره
ى مهني أعلى ضمن المستويات المهنية األساسية الثالث المعتمدة )محدد المهارات، والماهر، والمهني(. وال إلى مستو 

مهاراتهم المكتسبة خارج نطاق التعليم/ التدريب  لتطويرتتوفر بيانات عن أعداد الملتحقين ببرامج دورات رفع الكفاءة 
 الرسمي. 

 2012لسنة  35والنظام الصادر عنه رقم  2008لسنة  46مهني والتقني رقم وفقا لقانون التشغيل والتعليم والتدريب ال
فقد كان مركز اإلعتماد وضبط الجودة  (، الذي حل محله 2019لسنة  19)ألغي القانون الحقا بعد صدور القانون رقم 

 ،تويات المهارة المهنيةمسؤوال عن اعتماد وترخيص مزودي التدريب وبرامجهم التدريبية باإلضافة إلى تنفيذ اختبارات مس
التدريب غير ب المكتسبة  األفراد مسؤولية التحقق من مهارات تولى المركز ومنح العمال إجازات مزاولة المهنة. وبذلك فقد

اختبارات المستوى المهني للمستويات المهنية األساسية الثالثة تنفيذ أو اإلشراف على تنفيذ  عبرالرسمي أو غير المنظم 
المهارات، والماهر، والمهني(. وقد اعتمد المركز مؤسسة التدريب المهني للتحقق من المهارات المكتسبة عبر )محدد 

باستخدام اختبارات المستوى المهني لهذه الغاية. ويمكن تطبيق اختبارات المستوى المهني على كل  التدريب غير المنظم
 مالة الوافدة لإلختبارات بموجب طلب رسمي من وزارة العمل. من العمالة األردنية والوافدة على أن يتم تحويل الع
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فقد تم نقل مسؤوليات مركز اإلعتماد وضبط  ،2019لسنة  19وبعد صدور قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 
هني للعاملين( إلى هيئة تنمية الجودة )المتعلقة باعتماد وترخيص مزودي التدريب، والبرامج التدريبية، واختبارات المستوى الم

 نية.وتطوير المهارات المهنية والتق

ف بتعلم لإلعترا التعليمات الالزمةإصدار  2019لسنة  9يتطلب تطبيق نظام اإلطار الوطني للمؤهالت رقم  ،رومن جانب آخ
اإلطار الوطني للمؤهالت وقانون  خول والتقدم واإلنتقال بين المؤهالت حسب نظامدتحديد معايير الإضافة إلى  السابقاألفراد 

ووفقا للنظام والقانون المذكورين، لكل من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضبط جودتها، وهيئة تنمية  تنمية المهارات.
 المهارات أدوارا محددة في تسكين وتسجيل المؤهالت ضمن اإلطار الوطني للمؤهالت. 

ي تم اعتماده مؤخرا، فال زال الجهات المعنية لعمليات التحقق وفقا لإلطار الوطني للمؤهالت الذوبالنسبة لمدى صالحية وتقبل 
وحيث كان مركز اإلعتماد وضبط  2013الوقت مبكرا على تقييم ذلك في هذه المرحلة. إال انه بالنسبة للفترة السابقة منذ عام 

يل المؤهالت، وفحص العاملين ومنحهم إجازات المزاولة المهنية، عن اعتماد مزودي التدريب وبرامجهم، وتسج الجودة مسؤوالً 
 فقد بلغت 2019حتى عام  فيمكن اعتبار عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة مؤشرا على تقبلها. وحسب سجالت المركز

الشركة الوطنية: و ، 382)مؤسسة التدريب المهني:  962البرامج المعتمدة و ، 268التدريب المعتمدون  كما يلي: مزودو األعداد
، (0كالة غوث الالجئين الفلسطينيين: و ، و 0جامعة البلقاء التطبيقية: و ، 473القطاع الخاص: و ، 24وزارة التربية: و ، 83

جامعة و ، 25القطاع الخاص:و ، 22وزارة التربية: و ، 31الشركة الوطنية: و ، 19)مؤسسة التدريب:  97والمؤهالت المسجلة 
وتشير هذه األرقام بالفعل إلى تقبل وقناعة الجهات المستفيدة . 37(0وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين: و ، 0البلقاء التطبيقية: 

كانت مستجدة في ذلك الوقت، وأن اإلطار الوطني للمؤهالت لم بدور المركز مع األخذ بعين اإلعتبار أن العمليات المذكورة 
  يكن معتمدا.

ة للمشاركين كجزء من الترتيبات المتفق عليها وبالنسبة لالجئين السوريين، تطبق اختبارات المستوى المهني والشهادات المستحق
 مع المنظمات الدولية الداعمة في إطار مشاريع التدريب لهم.

 وتكافؤ الفرص في التعليم والتدريب المهني والتقني  المساواة 2- ج

 نجاح الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني والتقني 1-2-ج

، في وزارة التربية والتعليمفي التعليم الثانوي الشامل  مؤشرا لنجاح الطلبة العامةمتحانات شهادة الثانوية اتعد نسب النجاح في 
 – 2014للسنوات  الثانوي عليم ت المختلفة في ال مساراتمعدالت النجاح في امتحانات الثانوية العامة لطلبة ال 1ويبين الجدول ج 

2018. 

 

 

 

 2018 -2014الثانوية العامة لمسارات التعليم المهني، والعلمي، واألدبي لألعوام : معدالت النجاح في امتحانات 1جدول ج 
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 األدبي  العلمي  التعليم المهني  السنة 

2014 34% 56.7% 17.4% 

2015 47% 55.6% 18.8% 

2016 45% 59.4% 22.1% 

2017 51% 59.1% 40.2% 

2018 39% 65.2% 51.3% 

 2018 -2017للسنة الدراسية  المصدر: التقرير اإلحصائي 

في السنوات المرجعية  التعليم المهني  امتحانات شهادة الثانوية العامة في مسار كما يالحظ من الجدول، فإن معدالت النجاح في
. كما ويالحظ عدم وجود منحى محدد تصاعدي أو تنازلي لمعدالت النجاح للطلبة في  2017% باستثناء العام 50هي دون ال 

المذكورة بل هي تتأرجح صعودا ونزوال بشكل غير منتظم من سنة ألخرى. ويعكس تدني نسب النجاح لطلبة التعليم  السنوات
 .المهني ضعف مستوى الطلبة الذين تم تحويلهم أصال لإللتحاق بهذا المسار

يم الثانوي الشامل األخرى، من جانب آخر، عند مقارنة معدالت نجاح طلبة التعليم المهني مع نظرائهم من طلبة مسارات التعل
يالحظ أن معدالت نجاحهم أدنى من معدالت نجاح طلبة المسار العلمي إال أنها أعلى من معدالت نجاح طلبة المسار األدبي  

 .2018لكافة السنوات باستثناء 

% 41.4/ الدورةاألولى 2019بلغ معدل النجاح لطلبة التعليم المهني النظاميين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام وقد 
%(. ويمكن مالحظة أن معدل 47%، واإلقتصاد المنزلي: 45.2%، والفندقة: 44.7%، والزراعي: 33.8)الفرع الصناعي: 

ما فرع اإلقتصاد المنزلي هو األعلى. ومن الجدير ذكره هنا، أن طلبة التعليم المهني النجاح في التعليم الصناعي هو األدنى بين 
لخيار األول  هو اوالزراعي يوزعون على الفروع المختلفة أيضا وفقا لعالماتهم في الصف العاشر، وعادة ما يكون الفرع الفندقي 

% من مجموع الطلبة  98فرع اإلقتصاد المنزلي )ب ات عادة ومن ناحية أخرى، تلتحق الطالب . 38ينالفرع للطلبة المحولين لهذين
% من مجموع الطلبة في الفرع الزراعي في 19(، يليه الفرع الزراعي )2016/ 2015في اإلقتصاد المنزلي في العام الدراسي 

ا معدل النجاح  هذ(. وقد يفسر 2022 – 2018الخطة اإلستراتيجية لوزارة التربية والتعليم ( )2016/ 2015العام الدراسي 
، كما وبالتالي يتوقع أن يحققوا عالمات أفضل إذ يكون الطلبة أكثر حماسا في التخصصات التي يختارونها ،المنخفض نسبيا

    وأن اإللتزام نحو الدراسة والنظام هو أكثر شيوعا بين الطالبات مقارنة مع الطلبة الذكور.

 
 إحصاءات مركز اإلعتماد وضبط الجودة 37
 اجتماع مع مدير التعليم المهني واإلنتاج 38
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في  للصف األول الثانوي  يتوفر يتوفر رقم دقيق خاص بنسبة التسرب في التعليم الثانوي المهني، وإنما البالنسبة للتعليم المهني،
 (.2022 – 2018)الخطة اإلستراتيجية لوزارة التربية والتعليم  2015/ 2014% في العام 10.9الوزارة حيث بلغ 

المستمر  ريجين من برامج اإلعداد المهني وبرامج التدريب أعداد المتدربين والخ  2يبين الجدول ج.في مؤسسة التدريب المهني، 
 .2017-2014خالل الفترة من 

 2017 – 2014: أعداد متدربي وخريجي مؤسسة التدريب المهني في الفترة 2الجدول ج 

بون من سنوات  ر متد الملتحقون الجدد  السنة 
 سابقة 

 الخريجون  المجموع 

2014 12,564 8,940 21,504 8,358 

2015 14,101 10,074 24,175 9,167 

2016 14,178 10,428 24,606 10,096 

2017 15,610 10,875 26,845 12,082 

  المصدر: تقارير مؤسسة التدريب السنوية 

 2014والخريجين ما بين العام كما يالحظ من الجدول، فقد بلغت الزيادة الكلية في أعداد المتدربين )الجدد ومن سنوات سابقة(، 
% على الترتيب بما يشير إلى زيادة قدرة برامج التدريب التي تقدمها المؤسسة على اجتذاب  44% و 25ما نسبته  2017و 

 المتدربين.

د دابرامج اإلع ا لنجاحمؤشر المتدربين في اختبارات المستوى المهني التي تنفذ عند انتهاء البرنامج التدريبي  معدل نجاح عتبري و 
بلغ معدل نجاح متدربي برامج اإلعداد المهني الذين ي في مؤسسة التدريب المهني )محدد المهارات، والماهر، والمهني(. و 

. ومن ناحية أخرى، فقد بلغ معدل التشغيل بين خريجي برامج اإلعداد %95يجتازون اختبارات المستوى المهني عادة حوالي 
من منطقة  2016لخريجي عام  2019أجرتها المؤسسة مؤخرا في العام المهني في المؤسسة وفقا لدراسة متابعة خريجين 

ضي إجراء المزيد من ما يقت ممعدل نجاح متواضع لهذه البرامج  %. ويمكن النظر إلى هذه النسبة كمؤشر على56.7الوسط 
 التقصي والتحليل لتعرف األسباب المؤدية لذلك. 

% في 10المؤسسة قد بلغ وبالنسبة لمعدالت التسرب، فهي تختلف من برنامج آلخر، إال أن المعدل العام للتسرب في برامج 
  (.2016)مؤسسة التدريب المهني،  2016العام 

بمختلف التخصصات في العام   جامعة البلقاء التطبيقية /في كليات المجتمع التعليم التقنيفي برنامج  بلغ عدد الملتحقين
% منهم التحقوا بتخصصات الهندسة، واإلنتاج الصناعي، واإلنشاءات. وقد 38طالب،  9,554ما مجموعه  2018/ 2017

من تخصصات   %(33ي بنسبة )أ خريج 1,847خريج منهم  5,522بلغ عدد الخريجين من كليات المجتمع لنفس العام 
 (.2017الهندسة، واإلنتاج الصناعي، واإلنشاءات )المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، 
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وقد بلغ معدل النجاح في   .ويعتبر معدل النجاح في اإلمتحان الشامل لكليات المجتمع مؤشرا على نجاح طلبة التعليم التقني
طالب من أصل   3,220%، حيث اجتاز اإلمتحان 67.2 ما نسبته 2018/2019عام اإلمتحان الشامل في الدورة الصيفية لل

(. وبالنسبة لمعدل التسرب في  18/8/2019في  كتروني)موقع جامعة البلقاء التطبيقية اإلل طالب اشتركوا باإلمتحان 4,789
 .39سنويا %2 -1تقدر بحدود  هاالتعليم التقني، التوجد دراسات حول حساب معدالت التسرب، إال أن 

 المتدربون/ الطلبة المحتاجون لدعم إضافي للتعلم والتدريب  2-2-ج

الدعم اإلضافي الذي يحتاجه المتدربون/ الطلبة في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في مختلف  يتشابه
قادمون بشكل رئيس من عائالت متوسطة دعم مالي إذ عادة ما يكون الملتحقون   ،مؤسساته، فهو في المقام األول

التحصيل األدنى.   والتدريب المهني والتقني  ذوو لتعليمل عادة يحولالدخل إلى فقيرة؛ وثانيا هو دعم تعليمي حيث 
لطلبة مسار التعليم المهني مقارنة بأقرانهم في المسار   ويدل تدني معدل النجاح في امتحان الثانوية العامة )التوجيهي(

  التدريبية.  العلمي إلى حاجتهم لدعم إضافي في العملية التعليمية/
ي مالي أو تعليمي لدى أي من مزودي لدعم إضافال تتوفر بيانات عن نسب المتدربين/ الطلبة الذين يحتاجون 

لذا، ال توجد سياسات وآليات متبعة حاليا للتعامل مع هذه الجوانب وتقديم الدعم  التدريب الرئيسيين في األردن. 
 المطلوب بشكل منظم. 

بعض مزودي التدريب لمواجهة   التي تم اتخاذها من قبل منهجةمغير الشاملة أو ال مع ذلك، هناك بعض اإلجراءات
 للمتدربين إحدى قضيتي الدعم المطلوب أو كليهما. ففي مؤسسة التدريب المهني تم دعم تكاليف النقل ومالبس العمل

ن عبر مشروع ممول من صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني في بعض المناطق الفقيرة في األرد
الصندوق عبر مشروع آخر رسوم متدربي برامج اإلعداد المهني في   وغطى(، كما 2017)صندوق التشغيل، 

المؤسسة خالل السنوات األخيرة. وبالنسبة للمتدربين الذين ال يمكنهم اكتساب المهارات المحددة في البرنامج التدريبي 
 ب في المؤسسة. يتم تمديد فترة التدريب لهم دون مقابل وفقا لتعليمات برامج التدري ،خالل المدة المقررة

 
وزارة التربية والتعليم، فإن كافة الطلبة في مدارس التربية بما فيهم طلبة التعليم المهني مستثنون من دفع الرسوم  في 

في كل من   فقط مدارس مهنية 3السكن ووجبات الطعام في  الوزارة للطلبة الملتحقين من مناطق بعيدةالدراسية. وتقدم 
وإيل. وبالنسبة للدعم اإلضافي لتعلم الطلبة، ال توجد إجراءات رسمية ومنظمة في مدارس التعليم   ،المفرق، والعقبة

 المهني لتقديم دعم تعليم إضافي للطلبة المحتاجين لمثل هذا الدعم. 
المالي للطلبة الفقراء عبر صندوق   يتم تقديم الدعم  في التعليم التقني في كليات المجتمع/ جامعة البلقاء التطبيقية،

وفقا لمعايير محددة كدخل  تقدمدعم الطالب الفقير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على شكل منح أو قروض 
   األسرة، وعدد األخوة على مقاعد الدراسة، وأداء الطالب في دراسته. 

 
 مدير مركز التدريب وإعادة تأهيل المدربين/ جامعة البلقاء التطبيقيةمقابلة مع   39
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التي يواجهها الطلبة في التعليم والتدريب المهني والتقني تبقى الصعوبات  أنواع وحجم في غياب آليات منهجية وعامة لتحديد
الصورة حول الدعم الالزم للطلبة غير واضحة. وبالتالي ال يمكن تقييم فيما إذا كانت مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني 

  لديها اإلمكانيات والقدرات الالزمة لتقديم هذا الدعم.

 اإلجراءات الداعمة للمساواة في التعليم والتدريب المهني والتقني 3-2-ج

( عدة برامج لضمان المساواة بفرص اإللتحاق ببرامجها  2024 -2015تبنت مؤسسة التدريب المهني في خطتها اإلستراتيجية )
( تدريب السجناء في مراكز  2اإلعاقة، ( تدريب األشخاص ذوي 1. وتتضمن هذه البرامج: لفئات المواطنين المختلفة التدريبية

 ( تعزيز وتحسين مشاركة المرأة في التدريب المهني.3اإلصالح، 

% في  3مقدارها  سنوية وقد كان هدف برنامج تعزيز وتحسين مشاركة المرأة في برامج التدريب المهني الوصول إلى زيادة
( لم 2017 -2014جنسين لإللتحاق ببرامج التدريب خالل الفترة )إال ان مؤشر التكافؤ بين ال مشاركة المرأة في هذه البرامج.

  % في السنوات:43%، 35%، 39%، 37خطي بل بشكل متذبذب صعودا ونزوال حيث كانت قيمه:  ارتفاعيكن يتحرك ب 
 (.2017 -2014على الترتيب )تقارير مؤسسة التدريب المهني السنوية:  2017، 2016، 2015، 2014

حيدة المعتمدة لضمان نجاح مختلف الطلبة على تمديد فترة التدريب ألولئك الذين لم يتمكنوا من تحقيق وتنص السياسة الو 
موقع العمل، وهو بالمجان دون في معهد التدريب أو  تحت إشراف سواءاً و . ويتم التمديد بشكل فردي المقررة التدريبية رالعناص

   رسوم إضافية.

 7مدرسة مهنية متخصصة منها  15( إنشاء 2022 -2018والتعليم، تضمنت الخطة اإلستراتيجية للوزارة )في وزارة التربية 
فرص تعليم مهني للمواطنين بعامة لنية الوصول اة زيادة إمكمدارس لإلناث باإلضافة إلى خطة تجديد للمدارس المهنية لغاي 

 واألشخاص ذوي اإلعاقة واإلناث بخاصة. 

والتعليم وبدعم من الجهات الدولية المانحة التعليم األساسي والتعليم الثانوي األكاديمي للطلبة من الالجئين  توفر وزارة التربية
)الخطة اإلستراتيجية لوزارة   126,127ما مجموعه  2017/ 2016السوريين. وقد بلغ عدد الطلبة السوريين في العام الدراسي 

تهدف إلى توفير فرص تعليم للبالغين  غير نظامية /برامج تعليم غير رسمية 6 كما وتنفذ الوزارة (.2022 -2018التربية 
والدراسات المنزلية، ، : محو أمية الكبارواألطفال الذين تسربوا من المدارس ويرغبون بمتابعة تعليمهم. وتشمل هذه البرامج 

الخطة اإلستراتيجية لوزارة التربية نامج اإلستدراكي )والدراسات المسائية، وثقافة المتسربين من التعليم، والدراسات الصيفية، والبر 
2018- 2022.) 

ومن الجدير ذكره هنا، أن التعليم المهني غير مشمول ضمن اتفاقيات برامج الدعم الدولي لالجئين السوريين مع وزارة التربية 
 .40المهني في الوزارة والتعليم. لذا، هناك أعداد محدودة جدا من السوريين الملتحقين بالتعليم 

ق برامج لدعم الطلبة المحتاجين لمساعدة إضافية كخطط التعليم الفردية، ودعم التعليم، ودروس المعالجة المجانية،  ي تطب  يتم ال
في التعليم المهني في وزارة التربية. ولم يتم تضمين مثل هذه السياسات واإلجراءات في الخطة   وصفوف الطلبة األقل عددا
 (.2022 -2018الإلستراتيجية لوزارة التربية )

 
 اجتماع مع مدير التعليم المهني واإلنتاج  40
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 التطبيقية. ءي كليات المجتمع في جامعة البلقاوينطبق ذلك أيضا على برامج التعليم التقني ف
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 التعليم الدامج والتعليم والتدريب المهني والتقني 4-2-ج

 األردن على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.في إطار التزامها نحو التعليم الدامج لألشخاص ذوي اإلعاقة، وقعت 
لسنة   31بدال من القانون السابق رقم  2017لسنة  20تم إصدار قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم   ،وباإلضافة لذلك

على  2017 لسنة 20. وقد شدد كال القانونين على أهمية التعليم الدامج للجميع كمبدأ رئيس. وينص القانون الجديد رقم 2007
قيام وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ب: ضمان قبول وتسجيل األطفال ذوي 

في المؤسسات التعليمية، وإعداد خطة وطنية شاملة اللتحاق األشخاص ذوي اإلعاقة في المعاهد التعليمية بحيث يتم  اإلعاقة
من التعليم الدامج، واقتصار ممارسة مهام  مثلتوى األسسنوات من تاريخ البدء، وتوفير الم 10يتجاوز  بما ال تنفيذها استكمال

   .41بموجب شهادات معتمدة والتعليم لالشخاص ذوي اإلعاقة فقط على األفراد المدربين والمؤهلين التربوي  التشخيص

مع المجلس األعلى ق كل من وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني إلى تنسي  20وبالنسبة للتدريب المهني، فقد أشار القانون رقم 
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في برامج التدريب المهني 

 .منها على أسس متساوية مع اآلخرين تحقيق استفادتهمو المتوفرة، 

ال يجوز استبعاد الشخص على أساس اإلعاقة أوبسببها من " :إلى أنه بخصوص التعليم التقني المشار إليه كما ونص القانون 
على التعليم التقني  لحكمينطبق هذا ابذلك . و 42مؤسسات التعليم العالي أو حرمانه من دراسة أي من التخصصات المتاحة فيها" 

 ونه جزء من التعليم العالي في األردن.في كليات المجتمع ك

زيادة ( "2020 -2014في استراتيجية التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني ) 3المحور رقم  فإنوعلى المستوى الوطني، 
فئات الضعيفة بما فيهم األشخاص ذوي اإلعاقات، حلوال لتحسين شمول ال  ، قد حددشمولية التدريب والتعليم المهني والتقني"

 والالجئين وغيرهم.

هدفا استراتيجيا لضمان إمكانية الوصول والمساواة في   (2022 -2018لوزارة التربية والتعليم ) جيةستراتي إل وقد تضمنت الخطة ا
ت الخاصة، والتعلم مدى الحياة، والتعليم فرص التعليم لكافة سكان األردن مع أهداف خاصة تتعلق ب: التعليم الدامج واإلحتياجا

 غير الرسمي/ النظامي.

ضمن مجال  أيضا على التعليم المهني، وقد كان ذلك واضحا في الخطة اإلستراتيجية للوزارة  شمولية التعليموينطبق اإللتزام نحو 
المهني المتخصصة، بما في ذلك إعادة على "تطوير خطة لتجديد مدارس التعليم  حيث نص أحد أنشطتهاالتعليم المهني، 

 تأهيلها الستيعاب الطلبة ذوي اإلعاقة". 

(عدد من المشاريع لتحسين شمولية التدريب للفئات 2024 -2015الخطة اإلستراتيجية لمؤسسة التدريب المهني ) حددت
مراكز اإلصالح، ومشروع ترويج : مشروع تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة، وتدريب السجناء في وتشمل هذه المشاريعالمختلفة. 

 يةتدريب ال هامعاهدمن  9زيادة مشاركة المرأة في التدريب المهني )مشروع تطوير المرأة(. وقد أنجزت المؤسسة إعادة تأهيل 
 . 43وجهزتهم لتسهيل استقبال وتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة 

الوطني األردني  رقم البناء متطلبات البناء الخاص بالمعوقين/ قانون الستكمال المعلومات أعاله، ال بد من اإلشارة إلى أن كودة 
مباني كل من القطاعين العام والخاص بما فيها مؤسسات التعليم والتدريب المهني  تتيحأن " :على قد نصت، 1993( سنة 7)

 . "إمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقةوالتقني 
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 الدعم الفاعل للتشغيل 3- ج

 تشغيل خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني قابلية 1-3-ج

ال يركز بشكل كاف التعليم والتدريب المهني والتقني  فإن (،2025 -2016وفقا لإلسترانيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية )
مهارات ومعلومات فنية حديثة يتجاوز تقديم يجب أن  على إعداد الطلبة للعمل في قرن اقتصاد المعرفة الواحد والعشرين، والذي

 .لدى الطلبة/ المتدربين بل إلى تطوير كفايات جوهرية مطلوبة أخرى كالريادة، والعمل الجماعي، واإلبداع فقط 

ة  دراسات ومسوحات منهجي  ليم والتدريب المهني والتقني علىيجب أن تستند المعلومات المتعلقة بقابلية تشغيل خريجي برامج التع
التي تجريها  منتظمة لمخرجات هذه البرامج وارتباطها بسوق العمل. وتقتصر هذه الدراسات حاليا فقط على دراسات المتابعة

التعليم والتدريب المهني والتقني على خريجيها. وحتى دراسات المتابعة هذه، ال تجرى بشكل دوري منتظم،  بعض مؤسسات
 ت التعليم والتدريب المهني والتقني.كافة مؤسساوشامل، ومنهجية موحدة، وفي 

سنوات. وقد  3للخريجين الذين مضى على تخرجهم  تجري دراسات متابعة الخريجين في مؤسسة التدريب المهني بشكل سنوي 
لية المتوفرة على المخصصات الما تغطي هذه الدراسات خريجي المؤسسة من مختلف البرامج والمناطق كليا أو جزئيا بناءاً 

ي من مختلف برامج تدريب اإلعداد المهني ف 2016خريجي عام  2019في العام  تم تنفيذهادراسة شملت آخر للدراسات. و 
 معاهد إقليم الوسط في المؤسسة. وقد تضمنت نتائج الدراسة ما يلي: 

% في أعمال 21.6% في أعمال تتفق مع تخصصاتهم التدريبية، و35.1% )55.7بلغت نسبة الخريجين المشتغلين  ▪
معدل  منوهذه النسبة أعلى %. 43.3نسبة البطالة بين الخريجين بالتالي تكون ، و ال تتفق مع تخصصاتهم التدريبية(

في الجولة الرابعة لمسح  %39.7والذي بلغ  سنة( على المستوى الوطني 24 -20نفس الفئة العمرية )ل البطالة 
 . 44الذي تنفذه دائرة اإلحصاءات العامة  2019العمالة والبطالة لعام 

دينار  300 -200% من الخريجين المشتغلين في أعمال تتفق وتخصصاتهم التدريبية ما بين 53.6تراوحت أجور  ▪
 شهريا.

 لم يتضمن تقرير نتائج الدراسة معلومات عن الخريجين المشتغلين خالل الفترة اإلنتقالية من التخرج للعمل.  ▪
% من الخريجين العاملين في غير تخصصاتهم أن السبب الرئيس لذلك هو عدم توفر فرص عمل في  42.6أشار  ▪

 مجال تخصصهم.
إلى تدني األجور المعروضة  لين عن العمل أن السبب الرئيس لتعطلهم يعود % من الخريجين المتعط32.5أشار  ▪

 % من الخريجين الذين يعملون في غير تخصصاتهم.40.2لفرص العمل المتوفرة. كما وأعطي نفس السبب من قبل 

. وقد غطت هذه  2019 -2016دراسات متابعة خريجين خالل الفترة  3في وزارة التربية والتعليم/ التعليم المهني، تم تنفيذ 
فروع مهنية: الزراعة، والفندقة، والصناعة، وشملت كل دراسة خريجين من عدة سنوات. ومن الجدير ذكره هنا، أن  3الدراسات 

مؤديا ذلك إلى نقص كبير بنتائج الدراسة يتمثل بعدم معرفة نسب كافة الدراسات المذكورة قد غطت الخريجين العاملين فقط 
 التشغيل/ البطالة بين الخريجين. 

 -2013وقد تم أخذ دراسة متابعة الخريجين في الفرع الزراعي كمثال على الدراسات المذكورة والتي شملت خريجي األعوام 
 . وفيما يلي أبرز نتائج الدراسة فيما يتعلق بقابلية التشغيل للخريجين:2017
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إلى أقل من سنة للحصول على فرصة عمل بعد تخرجهم، بينما % من الخريجين المشمولين بالدراسة 67.3احتاج  ▪
 % منهم لسنة إليجاد فرصة العمل. 32.3احتاج 

دينار  220منهم أقل من الحد األدنى لألجور )% 36.6تراوحت األجور الشهرية للخريجين المشمولين بالدراسة:  ▪
  األدنى لألجور. % أعلى من الحد41.6% مساوية للحد األدنى لألجور، و 21.8أردني(، و 

) في وظائف   بعامة تشغيل الخريجينمعدالت ال يمكن تقييم قابلية التشغيل موضوعيا دون الحصول على المعلومات المتعلقة ب 
 (.المهني تعليمهم تتوافق أو ال تتوافق مع تخصصات

للخريجين وبالتالي ال تتوفر معلومات عن قابلية بالنسبة لكليات المجتمع/ جامعة البلقاء التطبيقية، ال توجد دراسات متابعة 
 2015% في العام 14 قد بلغ معدل البطالة بين خريجي كليات المجتمع . إال ان45تشغيل خريجي برامج التعليم التقني

 (.2017المجلس اإلقتصادي واإلستشاري، )

ص بمستوى ثانوي أو دبلوم متوسط/ كليات للعاملين في مؤسسات القطاع الخا 2015بلغ متوسط األجور الشهرية في العام 
لإلناث. وتقل هذه األجور عن تلك التي يتقاضاها حملة الشهادة  دينار أردني  338دينار أردني للذكور و  405مجتمع 

من جانب آخر فإن  الجامعية إال أنها تزيد عن األجور التي يتقاضاها العمال الذين يحملون مؤهالت أقل من التعليم الثانوي.
 -2012)دائرة اإلحصاءات العامة،  ملين في مؤسسات القطاع العامأجور العاملين في القطاع الخاص أقل من نظرائهم العا

2016).  

 العوامل اإلقتصادية المؤثرة على األنتقال للعمل 2-3-ج

 :هذه العامل تشملو  في األردن، الخريجين بسوق العملتعيق التحاق  المحددة التيقتصادية إلعوامل اعدد من ال هناك

% في  2.4نزوال إلى  2014% في العام 3.1والذي استمر بالتراجع من  تدني معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ، ▪
 (.46)البنك الدولي 2018% في 1.9إلى أن وصل إلى  2015

ضعف قدرة اإلقتصاد األردني على توليد فرص عمل كافية للداخلين الجدد لسوق العمل. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد  ▪
، بينما بلغ عدد خريجي الجامعات 2017وظيفة في العام  54,000الوظائف الجديدة التي أوجدها سوق العمل 

خريج  25,800باإلضافة إلى حوالي  2017/ 2016في العام  69,00047األردنية في مختلف التخصصات حوالي 
قاء دريب المهني، ووزارة التربية/ التعليم المهني، وجامعة البلت من مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني )مؤسسة ال

 . 48والشركة الوطنية للتشغيل( )مشروع المنار/ قاعدة بيانات الموارد البشرية(التطبيقية/ كليات المجتمع، 
ارتفاع أعداد العمالة الوافدة ومنافستها للعمالة األردنية وبخاصة من خريجي برامج التعليم والتدريب المهني والتقني  ▪

على فرص العمل غير الكافية أصال )العمالة الوافدة أكثر استعدادا للعمل في ظروف عمل صعبة وبأجور أقل(. 
 2018عامل في العام  352,350تصاريح عمل صلين على العمال الوافدين الحا عدد كما ذكر سابقا، فقد بلغو 

%( من الجنسية المصرية(. وأصبحت هذه المشكلة أكثر تحديا مع موجات نزوح الالجئين السوريين 54)غالبيتهم )
 بعد األزمة السورية، علما بأن غالبية العمال السوريين ال يحملون تصاريح عمل.

 للعمل الخريجين لتشغيل وانتقالقابلية ال نظرة عامة على السياسات الداعمة 3-3-ج

 تشمل السياسات التي تم تبنيها لدعم قابلية تشغيل الخريجين وانتقالهم للعمل ما يلي:
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التعليم  ير المعايير المهنية، ومناهجزيادة دور ومشاركة القطاع الخاص في تحديد اإلحتياجات التدريبية، وتطو  ▪
ي القطاع في اللجان الفنية، وعمليات الديكم لتطوير المناهج، ومجالس  وذلك من خالل مشاركة ممثل ،والتدريب

تطوير برامج تدريب وتعليم مهني وتقني موجهة أكثر نحو الطلب   المهارات القطاعية. ويتوقع كنتيجة لهذه المشاركة
اتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني ضمن اإلستر  2في سوق العمل. ويتوافق ذلك مع الهدف اإلستراتيجي رقم 

 متطلبات تدريب ثابتة لتنمية الموارد البشرية في مجال الجودة " زيادة جودة التعليم والتدريب المهني والتقني عبر
أقوى مع  نسيقوتلكافة مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني،  متواءمة، ومعايير وضبط جودة نللمدربي  ومعتمدة

   ".القطاع الخاص
برامج التدريب لتحسين قابلية  ضمن خططالمهارات الناعمة/ المهارات الحياتية باإلضافة إلى مهارات الريادة  إدخال ▪

ؤسسة  صة. وقد أدخلت كل من مالتشغيل للخريجين في الشركات وتحسين قدراتهم للبدء بأعمالهم/ مشاريعهم الخا
المهارات الحياتية وريادة األعمال في   49(، والشركة الوطنية للتشغيل2019التدريب المهني )مؤسسة التدريب المهني، 

 برامج التدريب لإلعداد المهني لديهما.
التلمذة  تدريبالمبني على العمل كجزء من برامج التعليم والتدريب المهني والتقني من خالل   بالعمل/ تطبيق التعلم ▪

مؤسسة التدريب المهني والشركة  دريب الثنائي/ المشترك. وتطبق كل منالمهنية، والتدريب في المؤسسات، والت 
على الترتيب. ويحتاج  2007و  1976من التدريب المبني على العمل منذ إنشائهما في  الوطنية للتشغيل انماطاً 

في مواقع عمل ميدانية أو في  يوم عمل 24لمدة  إلى ممارسة تخصصاتهمالتعليم المهني في وزارة التربية طلبة 
(. وفي مستوى التعليم التقني، بدأت مؤخرا  2019أثناء العطلة الصيفية )رواشده/ يونسكو،  ةمشاغل مدارسهم المهني 
 -2برامج تعليم تقني لمدة  2019/ 2018معة البلقاء التطبيقية، وجامعة الحسين التقنية في كلية السلط التقنية/ جا

ويساعد التدريب   (.2019فصل من التدريب الميداني في مواقع العمل )رواشده/ يونسكو،  2 -1سنوات تتضمن  3
العمل، ومن ناحية أخرى  في مواقع العمل الطلبة من ناحية على اكتساب المهارات الفعلية المطلوبة في سوق 

وبالتالي يسهل عملية التشغيل/ الحصول على العمل لكل من صاحب العمل  يساعدهم على التكيف مع بيئة العمل. 
 والطالب وأيضا اإلنتفال من المدرسة إلى العمل.

ألصحاب العمل تسجيل  النظام يتيحمن قبل وزارة العمل. و  النظام الوطني للتشغيل اإللكتروني وتشغيل إنشاء ▪
تعليم والتدريب المهني وللباحثين عن عمل )بما فيهم خريجي ال ،على النظامإلكترونيا الوظائف الشاغرة لديهم 

وقد تم مؤخرا بدعم فني من شركة أخطبوط/  تحميل سيرهم الذاتية بما يسهل عملية المواءمة بين الجانبين. والتقني( 
للتشغيل"، وهو يقدم لكترونيا ليصبح أكثر حداثة، وأطلق عليه إسم "المنصة الوطنية الشبكة الوظيفية تطوير النظام ا

نفس الخدمات لكل من صاحب العمل والباحثين عن عمل. وسيتم نقل البيانات المتوفرة على نظام التشغيل الوطني 
 .50إلى المنصة الوطنية للتشغيل والتي يتم إدارتها/ تشغيلها من قبل وزارة العمل أيضا

لطلبة وللخريجين من قبل بعض مزودي التدريب لمساعدة لتقديم خدمات التوجيه المهني والتشغيل للمتدربين/  ▪
الخريجين في إيجاد فرص عمل. ويوجد في مؤسسة التدريب المهني وحدة مركزية للتشغيل تقوم بجمع المعلومات عن 

عبئة الشواغر المطلوبة لديهم، والمشاركة في ومساعدة الشركات باألتصال بالخريجين لت الخريجين المشتغلين، 
 المعارض الوظيفية، والتنسيق مع نظام التشغيل الوطني لتسجيل الخريجين على النظام.

 اإلرشاد المهني/ الوظيفي 4-3-ج

التدريب األوروبية ومشروع  التدريب  بدعم من مؤسسة 2011تم تطوير استراتيجية وطنية للتوجيه واإلرشاد المهني في عام 
 (.2016/17)عملية تورينو، لها  وحدة تنفيذية يتم إنشاء تنفذ إذ لم لم ها" الكندي إال أن وتطويرها "بست   المهارات بناءعلى 
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يفي للباحثين تقوم مديريات العمل التابعة لوزارة العمل في المحافظات المختلفة في األردن بتقديم خدمات اإلرشاد المهني/ الوظ
والعمال الباحثين عن فرص تدريب أو عمل )عملية تورينو، عن عمل بما فيهم خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني 

س، والجامعات، (. وباإلضافة لذلك، تستمر مديريات العمل بتنفيذ حمالت توعية وفقا لخطط سنوية تستهدف المدار 2016/17
  وتعريفهم بفرص التدريب والعمل وغير ذلك. د المجتمعوالجمعيات لتوعية الطلبة/ أفرا

ليقدم باإلضافة إلى تسجيل الوظائف   من جانب آخر، فقد تم تصميم نظام التشغيل اإللكتروني الوطني في وزارة العمل ابتداءاً و 
الشاغرة لدى أصحاب العمل والباحثين عن عمل خدمات إلكترونية أخرى تشمل التوجيه المهني، وبيانات سوق العمل القطاعية، 

 .51والتدريب عن بعد. إال أنه لم يتم تشغيل أي من هذه الخدمات على النظام

من مؤسسة ألخرى.  متدربيها /مؤسسات التعليم والتدريب المهني لطلبتها فيدمة ه واإلرشاد المهني المقتتفاوت خدمات التوجي 
نفس الحملون عادة مؤهالت علم مرشد تربوي يعملون في المدارس المختلفة، وي  2,000ففي وزارة التربية والتعليم، يوجد حوالي 

جوانب التوجيه واإلرشاد المهني )المجلس  على اإلجتماعية والتعليمية ال الطلبة قضاياويركز هؤالء المرشدون على  تربوي.ال
  في الوزارة تقتصر خدمات قسم التوجيه المهني ومتابعة الخريجين في مديرية التعليم المهنيو (. 2016اإلقتصادي واإلستشاري، 

الخريجين المتوفرة  بعناويننشرات التوعية وتزويد الشركات التي تبحث عن خريجي التعليم المهني لتشغيلهم كتيبات/ على إعداد 
 (.2016/17لإلتصال بهم )عملية تورينو، 

مرشدون مهنيون لتقديم اإلرشاد وبالنسبة لمدارس التعليم المهني، فال يوجد في المدارس المهنية الشاملة أو المتخصصة 
األكاديمي العام ارس التعليم كما في مدما يتوفر هو مرشدون تربويون للطلبة والخريجين بخصوص مسارهم المهني. و  والنصائح

 والذين يقدمون نصائح واستشارات حول القضايا التعلمية والمسلكية ال قضايا التوجيه المهني.

على  المرشدون المهنيون في المؤسسة. ويحمل يتوفر في كل من معاهد مؤسسة التدريب المهني مرشد مهني واحد على األقل
األغلب مؤهالت في علم النفس التربوي ولديهم خبرة و/ أو دورات تدريبية في مجال التوجيه واإلرشاد المهني. ويقدم المرشد 

المهني النصح والمساعدة لدعم الملتحقين الجدد الختيار التخصص المناسب لهم، والمتدربين للتكيف مع ظروف التدريب/ العمل 
ل المشكالت التي قد تواجههم. إال أنه نظرا لنقص المعلومات حول المهن في سوق العمل  ، وحفي المعهد/ موقع العمل

)اإلحتياجات، وظروف العمل، واألجور وغيرها( يبقى دور المرشد المهني في تقديم التصح واإلرشاد المهني للطلبة/ المتدربين 
 .والخريجين محدوداً 

 ال تتوفر خدمات التوجيه المهني للطلبة والخريجين.امعة البلقاء التطبيقية، كليات المجتمع في جللتعليم التقني في  بالنسبة

III الخالصة واإلستنتاجات التحليلية . 

يعتبر  ال يزالاألكاديمي والتعليم الجامعي، و  مقارنة مع التعليم العام ةالتعليم والتدريب المهني والتقني متدني مشاركة في ال تال زال
ال يشكل  من خالل التدريب المستمرخيارا غير جاذب للطلبة وعائالتهم. وباإلضافة لذلك، فإن التطوير المهني والشخصي 

 كما وأن شمول األشخاص ذوي اإلعاقات في التعليم والتدريب المهني والتقني ال زال ضعيفا.أولوية  سواءا لألفراد أو الشركات. 

 ي المشاركة المتدنية المذكورة أعاله في التعليم والتدريب المهني والتقني:وتساهم العوامل التالية ف
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استمرار النظرة الدونية إلى التعليم والتدريب المهني والتقني من قبل المجتمع وبخاصة إلى التدريب المهني، باعتبار  ▪
 المخصص لضعاف التحصيل في التعليم العام. أنه المسار

 حمالت التوعية التي تستهدف الطلبة، وأولياء أمورهم، والمجتمع بعامة.ضعف خدمات التوجيه المهني و  ▪
 التدني النسبي لألجور ونقص تأمينات الحماية اإلجتماعية في المهن المرتبطة بالتعليم والتدريب المهني والتقني. ▪
 .التعليم والتدريب المهني برامجب  المستهدفة عادةالتنافس مع العمالة الوافدة في المهن واألعمال  ▪
 عدم توفر/ محدودية تطبيق اإلطار الوطني للمؤهالت. ▪
 نقص الوعي وغياب الحوافز للشركات لتطوير كفايات العاملين لديهم. ▪
مهني المعروضة من قبل مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني للعمال محدودية فرص التدريب والتطوير ال ▪

 م.الممارسين لرفع كفاءاته
ستقبال األشخاص ذوي اإلعاقة وضعف  العليم والتدريب المهني والتقني عدم جاهزية بعض معاهد/ مدارس/ كليات الت  ▪

 قدرات الجهاز التعليمي/ التدريبي على التعامل معهم.

لتعليم المشاركة واإللتحاق باما يتعلق بتدني مستوى الوطني أو المؤسسي. فب ليمكن أن تكون الحلول للتحديات المذكورة إما على ا
بإعداد بناءا على إحدى المهام المنوطة بها هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية المنشأة مؤخرا والتدريب المهني والتقني ستقوم 

منت ، تضبالتعليم المهني فرص اإللتحاقخطط توجيه وإرشاد مهني وحمالت توعية على المستوى الوطني. وأيضا لزيادة أعداد 
يتوقع نتيجة بالنسبة للتدريب المستمر، مدرسة مهنية متخصصة. و  15إنشاء  2022 -2018الخطة اإلستراتيجية لوزارة التربية 

النظام  حيث يتيحإلصدار نظام اإلطار الوطني للمؤهالت تعزيز توجهات التطوير الشخصي والمهني المستمر بين األفراد 
 إضافة إلى إمكانية اإلعتراف بالتعلم غير النظامي وغير المنتظم. ،اإلطار مستويات مؤهالتالتقدم لمستويات أعلى على لألفراد 

الوطني األردني يتوجب  بناءوبخصوص شمول األشخاص ذوي اإلعاقة ببرامج التعليم والتدريب المهني والتقني، فحسب كودات ال
الوصول إليها واإلستفادة منها من قبل األشخاص ذوي   تصميم وإنشاء مباني المعاهد والمارس والكليات بحيث تتيح إمكانية

خول دالتعليم والتدريب المهني والتقني أو تخطط للقيام بتجديد مرافقها التدريبية لتتيح إمكانية المؤسسات  تقوماإلعاقة. لذا، 
 واإلستخدام من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة.  

الرئيسة: تدني معدل النجاح لطلبة   السياسة تحديات شملوالتدريب المهني والتقني، ت بالنسبة للمساواة وتكافؤ الفرص في التعليم 
التعليم الثانوي المهني في إمتحانات التوجيهي، وعدم كفاية الدعم المقدم للطلبة/ المتدربين من الفئات الضعيفة )دعم مالي 

 وتعليمي(.

حانات الثانوية العامة )التوجيهي( فيما يتعلق بمتطلبات النجاح في  وتتضمن العوامل المؤثرة على التحديات أعاله: تعليمات امت 
لمباحث األكاديمية )الرياضيات، والفيزياء، وغيرها( علما بان الطلبة المحولين أصال للتعليم المهني ضعاف التحصيل في  بعض ا

 هذه المواد، وأيضا غياب خطط شاملة لدعم الطالب من الفئات الضعيفة والمهمشة. 
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لمعدل النجاح المتدني، تقوم وزارة التربية بمراجعة  بالنسبة فبعض الحلول الممكنة يتم طرحها على المستوى المؤسسي. هناك 
وللطلبة من الفئات الضعيفة، يتم اتخاذ تعليمات النجاح في امتحان الثانوية العامة من خالل خطة تطوير امتحانات التوجيهي. 

يم والتدريب المهني والتقني للمساعدة في مواجهة الصعوبات المالية. وتشمل مثل هذه بعض اإلجراءات من قبل مؤسسات التعل
اإلجراءات تقديم: السكن والوجبات لطلبة التعليم المهني في بعض مدارس التربية في المناطق البعيدة، وتكاليف المواصالت  

الشركة الوطنية، ودعم مالي فآت شهرية لكافة متدربي ومالبس العمل لمتدربي مؤسسة التدريب المهني في المناطق الفقيرة، ومكا
 من صندوق الطالب الفقير للطلبة المحتاجين في كليات المجتمع في جامعة البلقاء التطبيقية.

بالنسبة للدعم الفاعل/ النشط للتشغيل، تتعلق التحديات بضعف قابلية التشغيل لخريجي التعليم والتدريب المهني والتقني، وعدم 
 كفاية الخدمات الداعمة للتشغيل. 

ويساهم عدد من العوامل في هذه التحديات، تشمل: ضعف ارتباطية مهارات خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني بتلك 
المطلوبة في سوق العمل، وعدم كفاية فرص العمل المتوفرة للخريجين نظرا لضعف النمو اإلقتصادي، وانخفاض األجور  

لمساعدتهم في  يجين مقارنة مع ظروف العمل، وعدم كفاية خدمات التوجيه المهني والتشغيل المقدمة للخريجينالمعروضة للخر 
اإلنتقال من المدرسة للعمل، ونقص توفر معلومات راجعة منتظمة حول أوضاع الخريجين وأدائهم عبر متابعة منهجية منظمة/  

 دراسات متابعة خريجين.

أن يقوم بالكثير في إطار مواجهة نقص فرص العمل وتدني الرواتب. إذ  وحده تدريب المهني والتقنيال يستطيع قطاع التعليم وال
كافة القطاعات اإلقتصادية   بمشاركةوتبني استراتيجيات وحلول شاملة  ،إعادة الحركة الديناميكية لإلقتصاديتطلب ذلك 

  مواجهة بعض لتعليم والتدريب المهني والتقني المساهمة في واإلجنماعية على المستوى الوطني. إال أنه يمكن لسياسات قطاع ا
 هذه التحديات ، مثال من خالل: 

إنشاء مجالس المهارات القطاعية بقيادة القطاع الخاص، والتي يتوقع أن تحسن من ارتباطية مخرجات برامج التعليم  ▪
 والتدريب المهني والتقني.

التدريب/ التعليم في كل من مؤسسة التدريب المهني، عزيز قابلية التشغيل والريادة في برامج ت إدخال/ تكامل مهارات  ▪
 والشركة الوطنية للتشغيل، وكليات المجتمع في جامعة البلقاء التطبيقية.

 تسجيل خريجي برامج اإلعداد المهني في مؤسسة التدريب المهني على النظام الوطني للتشغيل في وزارة العمل.  ▪
راء دراسات متابعة الخريجين في كل من مؤسسة التدريب المهني، والشركة الوطنية للتشغيل، ووزارة التربية/ التعليم إج ▪

 تها.ي المهني، بالرغم من عدم انتظامها وشمول

لمهني والتقني تتلخص التوصيات المقترحة لمواجهة التحديات المتعلقة بالبيئة اإلجتماعية واإلحتياجات الفردية للتعليم والتدريب ا
 بما يلي:

 جودة موحدة للتعليم والتدريب المهني والتقني الستخدامها كأساس في تقييم أداء مؤسسات القطاع. تطوير معايير ▪
 لضعيفة والمهمشة. التوسع في فرص التدريب والتعليم المهني والتقني للفئات ا ▪
الممارسين لمساعدتهم في التقدم في مسارهم المهني/ فرص التعليم والتدريب المهني الموجهة للعمال التوسع في  ▪

الوظيفي. وقد يتطلب ذلك فتح المرافق التدريبية في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني الستقبال المشاركين في 
 الفترات المسائية. 
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والمساعدة لطلبتها من  خطط وآليات من قبل كل من مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني لتقديم الدعمتطوير  ▪
 الفئات الضعيفة وفقا الحتياجاتهم )التعليمية، والمادية(.

بحيث تتيح إمكانية الوصول للطلبة/  المرافق التدريبية لمؤسسات التعليم والتدريب المهني  طويرإعداد وتنفيذ خطط لت  ▪
 المتدربين من ذوي اإلعاقة.

المهني في وزارة التربية والتعليم إلعدادهم للقيام بمهام التوجيه  التعليمات المرشدين التربويين في مدارس بناء قدر  ▪
 المهني لطلبة وخريجي التعليم المهني.

 عملي إلجراء دراسات متابعة الخريجين لخريجي مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.إعداد دليل  ▪

 المهني والتقنيد: الكفاءة الداخلية وعمل نظام التعليم والتدريب  وحدةال

 : بيئة التعليم والتعلم1-د

 طرائق التعليم والتعلم بما في ذلك التعلم بالعمل/ المبني على العمل. 1-1-د

لم يتم تحقيق الكثير من التطوربالنسبة لطرائق التعليم والتعلم المستخدمة في التدريب والتعليم المهني والتقني منذ االصدار األخير  
(. ففي الدروس النظرية، ال زالت الطريقة المهيمنة هي المحاضرة المتمحورة حول  2017 -2016، ة تورينوعملي لعملية تورينو )

حيث يقوم المعلم أو المدرب بالتحدث والطالب أو المتدربين يسجلون المالحظات. أما بالنسبة للتدريب العملي، فإن  ،المعلم
التقليدية هي الطريقة األكثر استعماال. حيث يقوم المعلم أو المدرب بأداء مهمة أمام المتدربين، ومن  طريقة المشاهدة / العرض

ثم يقوم المتدربون بعمل بتقليد األداء في األغلب فرادى أو في بعض الحاالت بمجوعات تحت إشرافه ومتابعته. وعلى الرغم من 
تحصيل الكفايات الفنية )النظرية والعملية(، إال أنها ال تساعده على  ب علىالألساليب التقليدية قد تساعد الطأن هاذه ا

وشخصية التي يحتاج لها في سوق العمل مثل التخطيط، وحل المشاكل، والعمل ضمن فريق،  ،تطويركفايات منهجية، واجتماعية
 واإلبداع، والتطوير الذاتي وغيرها من المهارات. 

فعال من قبل المدربين والمعلمين. وتجدر اإلشارة  علم ال يتم استخدامها بشكل كاف و الت ومن ناحية أخرى، فإن وسائل التعليم و 
إلى أنه يطلب من طالب كليات المجتمع القيام بمشروع عمل قبل تخرجهم، وفي معظم األحيان يتم إجراء مثل هذه المشاريع 

 رات األساسية المطلوبة للتشغيل في سوق العمل. جماعيا مما يدعم تطوير مهارة العمل ضمن فريق لدى الطلبة، وهي من المها

يقدم جميع مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني في األردن كال من التدريب العملي والنظري ولكن بنسب متفاوتة. حيث يتم 
في مؤسسة   تقديم الجانب النظري في الغرف الصفية والعملي في مشاغل مهيئة أو مختبرات. تعتبر برامج التدريب المهني

التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل تطبيقية اكثر مقارنة مع التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم التقني في كليات 
المجتمع في جامعة البلقاء التطبيقية. وتختلف نسبة التدريب العملي في مؤسسة التدريب المهني وفقا للبرنامج التدريبي، حيث 

% في مستوى محدد 90 -80% في المستوى الماهر، و70 -60% في برنامج المستوى المهني، و60 -50تتراوح بين 
 (.2019المهارات )مؤسسة التدريب المهني، 

يقوم نفس المدرب في مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل بإعطاء جانبي النظري الفني والعملي التطبيقي، بينما 
لتعليم وجامعة البلقاء يتم تقديم الجانب النظري الفني من قبل معلمين غير أولئك المكلفين بالتدريب على في وزارة التربية وا

المهارات العملية في المشاغل. نتيجة لذلك، فإن هنالك احتمال بحدوث نوع من عدم التكامل والربط بين الجانبين )المعرفي 
 والعملي(.
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ؤسسة التدريب المهني )مستويات محدد المهارات، والماهر، والمهني( نظام التدريب في م تتضمن معظم برامج اإلعداد المهني
بالعمل/ المبنى على العمل بالتعاون مع شركات/ مواقع عمل في سوق العمل، بينما يتم عقد دورات التدريب المستمر ورفع 

لبرنامج األساسي في مؤسسة التدريب المهني الكفاءة بشكل أساسي في مشاغل المؤسسة. ويعتبر برنامج تدريب العامل الماهر ا
 المشترك. والذي يطبق نظام التلمذة المهنية من خالل التدريب الثنائي/

وتطبق الشركة الوطنية للتشغيل أيضا التدريب بالعمل/ المبني على العمل في برامجها التدريبية. حيث يقضي المتدربون أخر 
 (.2018ي البالغة ثمانية أشهر في مواقع العمل في الشركات )رواشده/ اليونسكو، شهرين أو ثالثة من مدة البرنامج التدريب 

في وزارة التربية والتعليم فهو محدود جدا، إذ يطبق الجزء العملي   بني على العمل في التعليم المهنيبالنسبة للتدريب بالعمل/ الم
لك بعد انتهاء طالب التعليم المهني من الصف األول ثانوي المدارس المهنية. مع ذ من التعليم المهني في المشاغل المجهزة في

 مدارسهم. يوم في مجال تخصصهم في أماكن العمل الميدانية أو في مشاغل 24يطلب منهم تطبيق تدريب عملي لمدة 

ية يعطى في مباني وكما هو الحال في التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم، فإن التعليم التقني في جامعة البلقاء التطبيق
 ومشاغل الكليات، ولكن على الطالب أن يتدربوا في أماكن العمل الميدانية لمدة شهرين كشرط للتخرج.

التوسع في وتطوير التلمذة المهنية وغيرها من أساليب التدريب بالعمل/ المبني على العمل ما  وتتضمن المعيقات التي قد تواجه
 (: 2018يلي )رواشده/اليونسكو، 

دم كفاية اإلطار التشريعي القانوني للتطبيق الفعال للتلمذة المهنية وغيرها من التعلم بالعمل/ المبني على العمل في  ع ▪
 التدريب والتعليم المهني والتقني.

 /والتي ليس لديها القدرة علىالشركات(،  % من98الصغيرة على سوق العمل )هيمنة الشركات المتناهية في الصغر و  ▪
 رة محدودة على تدريب متدربي التلمذة المهنية.أو لديها قد

 ضعف قدرات القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في تخطيط، وتصميم وتطبيق التدريب والتعليم المهني والتقني. ▪
بيق التدريب بالعمل/ طعدم كفاية/ مالءمة التسهيالت/ الظروف في مواقع العمل الميداني في الشركات والالزمة لت  ▪

 التدريب المبني على العمل.
 عدم كفاية أماكن التدريب للتلمذة المهنية أو أي أشكال أخرى للتدريب بالعمل/ المبني على العمل في بعض المناطق.  ▪
 عدم استعداد بعض الشركات للتعاون في تطبيق التدريب بالعمل/ التدريب المبني على العمل.  ▪
 المهنية وغيرها من أشكال التدريب بالعمل/ المبني على العمل. عدم كفاية المصادر الالزمة لتطوير التلمذة ▪
بما فيها التلمذة المهنية وغيرها من اشكال التدريب بالعمل/  النظرة المجتمعية السلبية للتدريب والتعليم المهني والتقني ▪

 المبني على العمل.
للتدريب بالعمل/ المبني على العمل، وذلك ألسباب التحاق اإلناث ببرامج التلمذة المهنية أو األشكال األخرى  تدني ▪

 تتعلق بالثقافة المجتمعية أو لعدم توفر ظروف العمل المناسبة لإلناث 

 بيئة التعليم والتعلم 2-1-د

 ( إلى أن  برامج التدريب والتعليم المهني والتقني قديمة، وغير2025-2016تشير اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية )
أقل من نصف   تطبيقية بشكل كاٍف، وال تقدم المهارات المطلوبة من قبل أصحاب العمل األردنيين." وتشير أيضا إلى أن "

أصحاب العمل الذين تم مسح آرائهم كانوا سعداء بمستويات المهارة للموظفين الجدد حسب االستطالع الذي تم كجزء من 
(، 2018عي )حالة البالد، . إضافة إلى ذلك فإن تقرير المجلس االقتصادي واالجتمااستراتيجية التشغيل الوطنية المعدة مؤخرا "
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% من أصحاب العمل الذين تم مسح آرائهم، عبرو عن عدم رضاهم عن نوعية خريجي التعليم المهني. وتعتبر 70أن قد بين 
 ،علية الطرائق المستخدمة في تزويد التدريبمثل هذه اآلراء مؤشرات على قدم المناهج التدريبية والتعليمية المطبقة، وعدم فا

بشكل أساسي عن المشاركة الضعيفة ألصحاب العمل في تصميم البرامج التدريبية وتنفيذها )باستثناء مؤسسة  وذلك ناتج
 .التدريب المهني والتي تطبق التدريب الثنائي/المشترك في الشركات مع أصحاب العمل(

إن معلمي/ مدربي التدريب والتعليم المهني والتقني )مع بعض االستثناءات( ما زالوا يستخدمون باإلضافة الى المناهج القديمة، ف
الطرائق التقليدية في التعليم والتعلم المعتمدة على المحاضرة للجانب النظري والمشاهدة والتقليد للجانب العملي، وعدم استخدام 

 قة. )أو بشكل محدود( الطرئق التربوية التفاعلية والخال  

تتفاوت حالة منشآت )أبنية و معدات( مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني من مزود تدريب وتعليم مهني وتقني آلخر، 
التدريب. ويعود ذلك إلى كون الجديد منها يمتلك بالعادة تسهيالت  وحتى من معهد ومدرسة وكلية آلخرى ضمن نفس مزود

التدريب والتعليم المهني والتقني مالئمة لتطبيق برامج التدريب وفقا للمناهج المعتمدة.  حديثة أو أكثر تطورا. وتعتبر تسهيالت
ولكن تبقى الحاجة قائمة لتطوير معدات التدريب لمواكبة التطورات الفنية المستمرة في سوق العمل باإلضافة إلى متابعة 

ني والتقني أعمال صيانة دورية إلبقائها بحالة جيدة لتنفيذ التحديث في مناهج التدريب. وتحتاج تسهيالت التدريب والتعليم المه
التدريب. وعادة ما يصطدم تطوير التسهيالت التدريبية وصيانتها والمحافظة عليها بعائق نقص الموارد المالية الالزمة، وقد ازداد 

 الوضع سوءًا بسبب األوضاع االقتصادية الصعبة في السنوات األخيرة.

 ر أساليب وطرائق التدريب/ التعليم والتعلم في التدريب والتعليم  المهني والتقنيسياسات تطوي 3-1-د

تضمنت االستراتيجيات المتعلقة بالتدريب والتعليم المهني والتقني برامج ومشاريع تدعم بشكل مباشر أوغير مباشر تطوير أساليب  
 ( 1التقني )انظر الى جدول دوطرائق التعلم والتدريب المستخدمة  في التدريب والتعليم المهني و 

 : دعم تطوير أساليب وطرائق التعلم والتدريب في استراتيجيات التدريب والتعليم المهني والتقني1جدول د

 األهداف/البرامج/المشاريع/اإلجراءات االستراتيجية

- 2016) الموارد البشرية الوطنية لتنمية ستراتيجيةإلا
2025 ) 

 .التلمذة المهنيةالتوسع في برامج  •

- 2015خطة مؤسسة التدريب المهني االستراتيجية )
2025 ) 

تمكين وتطوير/ رفع كفاءة مهارات الموظفين  •
 الفنيين

توفير المناهج والبرامج اإللكترونية، وإنتاج  •
واستنساخ وتسجيل أفالم تدريبية، وتطوير البرامج 

 والمناهج التدريبية.

- 2018وزارة التربية والتعليم ) االستراتيجية/خطة التعليم 
2022 ) 

% الى 25زيادة نسبة المعلمين المدربين من  •
100%. 
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- 2017خطة جامعة البلقاء التطبيقية االستراتيجية )
2021 ) 

مراجعة أساليب التدريس بالتركيز على الجوانب  •
 .التطبيقية والعملية

 رفع كفاءة مهارات جهاز التعليم والمدربين. •

 

استهدف برنامج االتحاد االوروبي لدعم الموازنة في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني والمساعدة الفنية المتممة )الدعم الفني 
تدريب المعلمين والمدربين كأحد النشاطات  -إضافة الى أهداف أخرى أخرى  -لبرنامج المهارات للتشغيل واإلندماج اإلجتماعي( 

 في هذا المجال، تم تنفيذ نشاطات تدريب مدربين مهمة )انظر لألسفل للتفاصيل(.  الرئيسية للمشروع. و 

التدريب في مجال كفاءة استخدام المياه والطاقة " نشاطا لتطوير وحدات   األلمانية للتعاون الدولي " لوكالةتضمن مشروع ا
بالوحدات التدريبية المعدة بعنوان )الكفايات التدريبية  أساليب تدريب لتدريب المدربين المهنيين. وقد تم اعتماد دورة تدريب مدربين

للتدريب المهني الموجه باألداء( من قبل مركز االعتماد وضبط الجودة، وبالتالي اعتماد خريجي مثل هذه الدورات وإجازتهم 
المشاغل بما يشمل التدريب كمدربين مهنيين. ويتم التركيز في هذه الدورة على تطوير كفايات المدربين في التدريب العملي في 

واالجتماعية( التي يتطلبها سوق العمل. وقد تم عقد  ،على الفئات المختلفة للكفايات المهنية )الفنية، والمنهجية، والشخصية
دورتي تدريب تجريبيتين باستخدام الوحدات التدريبية المعدة لمجموعتين من المشاركين من مؤسسة التدريب المهني، والشركة 

. وقد بلغ إجمالي عدد المشاركين  2018ا، وجامعة البلقاء التطبيقية في عام ونرو نية للتشغيل، ووزارة التربية والتعليم، واألالوط
. وتبنت مؤسسة التدريب المهني دورة تدريب المدربين بالوحدات التدريبية المعدة كأحد برامج مشتركاً  50 في الدورتين التجريبيتين

معهد التدريب والتطوير في المؤسسة الذي اعتمد من قبل مركز االعتماد وضبط الجودة لتقديم الدورة.  وقد  التدريب التي ينفذها
 باشر المعهد بتطبيق هذه الدورة، وتنفيذها للمدربين في مؤسسة التدريب المهني.

في الشركات بحيث يتم التركيز بشكل وقد تم أيضا تعديل وحدات تدريب المدربين المهنيين المعدة  لتطبيقها في تدريب المدربين  
أساسي على طرائق ومنهجيات التدريب المناسبة للتدريب في مواقع العمل في الشركات. وقد تم اعتماد برنامج دورة تدريب 

 17مدربي الشركات بالوحدات التدريبية المعدة من قبل مركز االعتماد وضبط الجودة، وتنفيذ دورة تجريبية لمجموعة تتكون من 
في سوق العمل   . وفي الواقع، يعتبر مفهوم المدربين المعتمدين في الشركات جديداً 2018مشارك من الشركات عقدت في 

االردني، والذي يتوقع أن يؤثر بشكل إيجابي على جودة تدريب التلمذة المهنية وغيرها من أشكال التعلم بالعمل إذا تم اعتماده 
 .من قبل الشركات في االردن بشكل كبير

يالحظ تطور سياسة جديدة نحو التوسع في تطبيق التعلم بالعمل على مستوى التعليم التقني في كل من جامعة البلقاء التطبيقية/ 
 كلية السلط التقنية وجامعة الحسين التقنية.

المتوسط، وسنتان  لدبلومسنوات ل 3) فني /لتنفيذ برامج تعليم تقني 2019/ 2018ففي كلية السلط التقنية، والتي أنشأت في 
الفني(، باشرت بداية ببرامج هندسة الطاقة، وهندسة األنظمة الذكية. وسيتم تنفيذ هذه البرامج في كل من الكلية وتدريب لدبلوم ل

 عملي في سوق العمل. 

من خالل الشراكة مع القطاع  الشركات  وفيفي حرم الجامعة  يتم تطبيق برامج التعليم التقني وفي جامعة الحسين التقنية،
 :52الخاص كما يلي

 
 ”https://www.htu.edu.jo/degreesoffered.html“جامعة الحسين التقنية موقع   52
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 .شركاتأشهر تلمذة مهنية في ال 6درجة الفني: دراسة سنة ونصف في الحرم الجامعي و  ▪
مبادرات  /مذة مهنية في التدريب في الشركاتالدرجة التقنية: دراسة سنتان في الحرم الجامعي وسنة واحدة تل ▪

 التشغيل/ المشاريع.

 التدريب والتعلمبيئة  تطوير 4 -1-د

رئيسيين )مؤسسة التدريب اإلستراتيجة المعدة مؤخرا من قبل كافة مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني ال تضمنت الخطط
فرعية جامعة البلقاء التطبيقية/ كليات المجتمع( أهدافًا وبرامج ومشاريع ومكونات ربية والتعليم/ التعليم المهني و وزارة الت المهني و 

 والمباني و/ أو تطوير المناهج والمواد التعليمية لتحسين جودة التدريب والتعليم المهني والتقني. تجهيزاتلتطوير واستدامة ال

وكليات التدريب والتعليم  ،ومدارس ،من قبل معاهد يتم تحديد احتياجات التطوير واالستدامة الالزمة للتجهيزات والمباني سنوياً 
على المستوى المحلي، ومن ثم يتم ارسالها الى إداراتهم المركزية للموافقة عليها مع األخذ بعين االعتبار الموارد  المهني والتقني

 الماليه المتوافرة والتي تكون بالعادة غير كافية لتغطية االحتياجات المطلوبة.

المناهج والمواد التعليمية من ، وتطوير مبانيللتطوير واستدامة التجهيزات واآلالت وا إضافية مصادر أخرى  يمكن أن تتوفركما 
 من قبل الموازنة العامة. ومن األمثلة على مشاريع التطوير على شكل مساعدات وقروض أو محلياً  دولية قبل جهات مانحة

 :للتجهيزات، والصيانة/ التجديد للمباني

 في مؤسسة التدريب المهني:

دينار أردني ما  637,000المشروع الممول محليًا لتطوير تجهيزات مشاغل محددة في مؤسسة التدريب المهني )  ▪
 (.2017دوالر أمريكي( )مؤسسة التدريب المهني،  895,000يقارب 

نية  المشروع الممول محليا لتجديد البنية التحتية لمبانى معاهد مؤسسة التدريب المهني في كافة المحافظات األرد ▪
 (2017دوالر أمريكي( )مؤسسة التدريب المهني،  490,000دينار أردني ما يقارب  350,000)

وفيما يتعلق بتطوير المناهج والمواد التعليمية فهي عملية مسنمرة، تتم إدارتها من قبل مديرية البرامج والمناهج والتعليم 
برنامج تدريبي )برامج اعداد مهني  113إعداد أوتحديث  2017اإللكتروني في مؤسسة التدريب المهني. وقد تم في العام 

(. وقد بوشر بتنفيذ مشروع التعلم اإللكتروني في عام 2017مادة تعليمية )مؤسسة التدريب المهني،  43أوتدريب مستمر( و 
الل المشروع تطوير (. وتم من خ2017وفقًا للتقرير السنوي لمؤسسة التدريب المهني ) 2018ليتم اإلنتهاء منه في عام  2017

تجربتها فقط في تدريب مجموعة من المدربين. ولم يتم في ميكانيك السيارات الهجينة، و أجزاء من وحدات مادة تدريبية 
 .53إستخدامها لآلن في العملية الندريبية في مؤسسة التدريب المهني

إضافة إلى المخصصات السنوية غير الكافية لتطوير أبنية مدارس التعليم المهني وتجهيزاتها هناك  ،في وزارة التربية والتعليم
 (:2017بعض المشاريع لتطوير/تحديث التجهيزات وصيانة المباني )المجلس االقتصادي واالجتماعي، 

 ون دينار أردني(.ملي  2مشروع صيانة وتطوير مباني وتجهيزات مدرسة عبدالحميد شرف المهنية والصناعية ) ▪
مشروع تطوير تجهيزات المدارس المهنية الممول من قبل مشروع األتحاد األروبي لدعم الموازنة وصندوق التشغيل  ▪

 والتدريب والتعليم المهني التقني.

 
 مقابلة مع مدير البرامج  53
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وير المناهج. وقد تقع مسؤولية تطوير المناهج والمواد العليمية في وزارة التربية بما فيها التعليم المهني على المركز الوطني لتط
تخصصات في التعليم المهني بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي والوكالة  6المواد التعليمية ل و تم تطوير المناهج 

 األلمانية للتعاون الدولي.

المجتمع والتي  تم مؤخرا إعادة تجديد أو توسع لمباني جامعة البلقاء التطبيقية في بعض كليات ،وفي جامعة البلقاء التطبيقية
شملت: كلية الهندسة التكنولوجية، وكلية اربد الجامعية، وكلية األميرة عالية الجامعية. وقد تضمن برنامج األتحاد األروبي لدعم 

 .54الموازنة ايضا مشروعًا لتطوير التجهيزات في كليات المجتمع في جامعة البلقاء التطبيقية 

ج التعليم التقني في جامعة البلقاء التطبيقية، فقد نص أحد اجراءات الخطة االستراتيجية  وبالنسبة لتطوير خطط الدراسة و برام
( على: تطوير تخصصات جديدة وفقا الحتياجات سوق العمل ومراجعة البرامج القديمة والخطط الدراسية فيما  2017-2021)

قد قامت جامعة البلقاء التطبيقية و ب العملية والتطبيقية. وطرائق التعليم مع التركيزعلى الجوان ،وساعات الدراسة ،يتعلق بالمناهج
وصيانة السيارات الهجينة   ‘والطاقة المتجددة ،باستحداث تخصصات جديدة في التعليم التقني )مثل: معالجة المياة فعلياً 

المهارات والكفايات إضافة  على  بتطبيق خطط دراسية جديدة تركز الجامعة أتوقد بد زوالتصنيع باآلالت المحوسبة( ،والكهربائية
   .(2017جلس االقتصادي واالجتماعي، إلى المعرفة )الم

 

 

 

 المعلمون والمدربون  2-د

 تكوين القوى العاملة من المعلمين والمدربين في التدريب والتعليم المهني والتقني 1-2-د

ال تطبق مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني نظام تصنيف موحد للمعلمين والمدربين وفئاتهم. ففي مؤسسة التدريب المهني 
هنالك مستوى واحد للمدربين الذين يقومون بالتدريب النظري والعملي. ويوجد في المؤسسة وظائف فنية أخرى تعنى بالعملية 

حيث يتولى ضابط التدريب  ،بكليهما هو دور إشرافي المنوطتدريب ومنسق التدريب، والدور التدريبية وهما وظيفتا ضابط ال
اإلشراف على مشغل تدريب أو اكثر في معهد التدريب الذي يعمل فيه، في حين يتولى المنسق اإلشراف على ومتابعة التدريب 

 في عدة معاهد ولمهنة واحدة أو اكثر.

  المهني من قبل مجلس اإلدارة.على مسار تصنيف وظيفي للمدربين في مؤسسة التدريب  وقد سبق أن تمت الموافقة مبدئيا
خر ترتبط آد معايير لالنتقال من مستوى الى تضمن المسارتعريفًا للمستويات المختلفة للمدربين )المنصب/ المسمى( مع تحدي و 

ت العالقة بطبيعة العمل. إال أنه لم يتم السير في بشكل رئيس بسنوات الخبرة في العمل، والدورات التدريبية، واإلنجازات ذا 
 اجراءات تطبيق هذا المسار في المؤسسة منذ ذلك الحين.

النظري والذين يدرسون  معلمين المهنيين/ الفنيين: معلمويوجد في كل من وزارة التربية وجامعة البلقاء التطبيقية فئتان من ال
المشاغل الذين يقومون بالتدريب العملي في المشاغل التدريبية. ومن جانب  مدربوالنظرية في الغرف الصفية، ومعلمو/ المادة 

علما بأن معايير  ،، يشمل أيضا المعلمين المهنيين2002لسنة  61آخر فإن نظام رتب المعلمين في وزارة التربية التعليم رقم 
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. وقد صنف النظام المعلمين في وزارة التربية والتعليم الى وشروط الترفيع للمستويات المختلفة ترتبط أكثر بالتعليم األكاديمي العام
ومعلم أول، ومعلم خبير. ويتطلب الترفيع من رتبة إلى الرتبة األعلى التالية تحقيق شروط/ معايير محددة  ،ثالث رتب: معلم

 مرتبطة بالرتبة التى سيترفع لها. وتشتمل هذه الشروط/المعايير حسب الرتبة:

 )تتطلب كافة الرتب شهادة جامعية كحد أدنى(.  المستوى التعليمي ▪
 عدد سنوات خبرة محددة في التعليم في مؤسسات تعليميه حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم. ▪
، واستعمال الحاسوب في التعليم، ودورة تدريب خصة الدولية لقيادة الحاسوبإتمام دورات تدريبية محددة بنجاح كالر  ▪

 في التعليم/ التخصص.
 خر سنتين او ثالث سنوات.التقييم السنوي للمعلم عن جيد آل أن ال يقل ▪
إعداد/ انجاز كتابين في مجاالت تعليمية/ تربوية أو بحثين، أو عملين ابداعيين في مجال تخصصه وبما يخدم  ▪

 العملية التعليمية.

 2020لسنة  15رقم  الوطني من خالل نظاموقد حدث مؤخرا تطورات جديدة بخصوص تصنيف ورتب المدربين على المستوى 
 يوقد صنف النظام مدرب  .ن وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنيةالمدربين والمشرفين المهنيين والتقنيي  " نظام تحديد معايير اختيار

ل مجلس تنمية مع إمكانية إضافة أصناف أخرى من قب  ةأصناف والمشرفين الى اربع ةالتدريب والتعليم المهني والتقني إلى ثماني 
وتطوير المهارات المهنية والتقنية لكليهما )المدربين والمشرفين(. وبالنسبة للرتب، فقد حدد النظام الجديد أربع رتب للمدربين وأربع 

 للمشرفين مع إمكانية إضافة رتب أخرى هنا أيضا من قبل المجلس.

والتقنية مسؤولة عن منح إجازات مزاولة المهنة لمدربي ومشرفي عاله ستكون هيئة تنمية وتطويرالمهارات المهنية أ ووفقا للنظام 
التدريب والتعليم المهني والتقني. ويجب على مدربي ومشرفي التدريب والتعليم المهني والتقني تصويب أوضاعهم وفقا ألحكام 

 النظام خالل سنة من تاريخ تفعيله.

لتعليم المهني والتقني من أقل من شهادة الثانوية العامة إلى الدرجه  وتتراوح المؤهالت العلمية للقوى العاملة في التدريب وا
لمستوى البرامج المنفذة في كل  الجامعية األولى أو الدراسات العليا. وهي تختلف من مزود تدريب وتعليم مهني وتقني ألخر وفقاً 

المهني أقل بشكل عام عن مؤهالت المعلمين منها. لذا فإن المؤهالت التعليمية للجهاز التدريبي العامل في مؤسسة التدريب 
 العاملين في وزارة التربية والتعليم وفي كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية.

 باط تدريب ومنسقو)مدربون، وض 676من أجمالي الموظفين العاملين في التدريب في مؤسسة التدريب المهني البالغ عددهم 
%( 24) 160%( شهادات دبلوم كليه مجتمع و 40) 273%( لديهم شهادات جامعية، و 36) موظف 243تدريب(، هنالك 

أي ما  166شهادات ثانوية عامة أو أقل. وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين فإن عدد العامالت اإلناث في مجال التدريب هو 
 (.2017ي للمؤسسة،% من مجموع العاملين في التدريب في المؤسسة )التقرير السنو 24.5نسبته 

بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، فإن أدنى مؤهل للتوظيف كمعلم في الجانب النظري الفني هو الشهادة الجامعي، وبالنسبة لمعلمي 
فالمطلوب للتعببن هو شهادة الدبلوم/التعليم المتوسط، وفي بعض الحاالت/ التخصصات يمكن تعيين حملة  ،العملي/ المشغل

 691معلم مؤهل من ضمنهم  1600نوية مع خبرة عملية. ويبلغ عدد معلمي التعليم المهني في الوزارة ما يقارب شهادة الثا
 (.2017%( إناث )المجلس االقتصادي واالجتماعي، 43)

امعية  وبالنسبة لكليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، يجب أن يكون لدى معلمي النظري الفني مؤهل الشهادة الج
األولى وفقا لمعايير االعتماد لدى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. وأما بالنسبة لمعلمي/ مدربي المشاغل 
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فيجب أن يكون لديهم دبلوم التعليم المتوسط/ كليات المجتمع. ويبلغ عدد المدربين/ معلمي المشاغل/ مشرفي المختبرات العاملين 
 (. 2017)المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي،  1215في جامعة البلقاء التطبيقية ما مجموعه في كليات المجتمع 

وزارة التربية و  ،لمقابالت أجريت مع مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني الرئيسين في األردن )مؤسسة التدريب المهني وفقاً 
برز التحديات التي تواجهها مؤسسات  أقص المعلمين والمدربين هو فإن ن جامعة البلقاء التطبيقية(، وكليات المجتمع/ ،والتعليم

وصعوبة استبدالهم وتعيين  ،التدريب والتعليم المهني والتقني، وأن من أسباب هذا النقص االرتفاع النسبي في أعداد المتقاعدين
 مدربيين ومعلمين أكفياء من الشباب.

 ليم  المهني والتقنيالتعيين في مهنة التعليم في التدريب والتع 2-2-د

للتعيين كمدرب في مؤسسة التدريب المهني هو دبلوم الكلية المتوسطة، لكن لعدم  كما ذكر سابقاً، فإن المؤهل المفضل المطلوب
توفر مثل هذه المؤهالت في بعض التخصصات المهنية، يتم تعين مدربين بمؤهالت أقل بشرط امتالكهم خبرات عملية كافية في  

( على معلمي التعليم الثانوي امتالك 1994) 3التخصص. في وزارة التربية والتعليم، يشترط حسب قانون التعليم رقم مجال 
المشاغل بإمكانهم  شهادة بكالوريوس ودبلوم دراسة لمدة عام واحد على األقل بعد الدراسة الجامعية. ولكن معلمي العملي/

قط. وبالنسبة للتعليم التقني في كليات المجتمع في جامعة البلقاء التطبيقية، يطلب امتالك شهادة دبلوم متوسط أو خبرة عملية ف
مؤسسات التعليم العالي  اعتماد أن يكون لدى معلمي النظري الفني شهادة بكالوريوس كحد أدنى وفقا لمعايير االعتماد في هيئة

 تمع دبلوم متوسط.وضبط جودتها، بينما يطلب أن يكون لدى مدربي المشاغل شهادة كلية مج

من مؤسسة التدريب المهني ووزارة التربية والتعليم كما الحال في المؤسسات الحكومية   يتم تعيين المعلمين والمدربين في كل
األخرى من خالل ديوان الخدمة. ويمتلك المدربون المعينون المؤهل األكاديمي العلمي المطلوب، ولكن تنقصهم بشكل عام 

 (.2025-2016الكفايات التربوية المطلوبة للتعليم والتدريب )اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، الخبرات العملية و 

على سبيل المثال، تطبق العمليات والمعايير التالية من قبل ديوان الخدمة المدنية في تعيين المدربين الجدد في مؤسسة التدريب 
 (:2018، دوليالوكالة األلمانية للتعاون الالمهني )

 من قبل مؤسسة التدريب المهني وفقاً  المطلوبة من المدربين في التخصصات المختلفة سنوياً  يتم تحديد األعداد ▪
 الحتياجاتها.

يتم دراسة األعداد المطلوبة من المدربين من قبل لجنة تشكل من قبل مجلس الخدمة المدنية تضم ممثلين من ديوان  ▪
ممثلين عن  وزارة تطوير القطاع العام، وتناقش األعداد المطلوبة مع ممثل/و  ،إدارة الموازنة العامةدنية، و الخدمة الم

 على األعداد المطلوبة.  والموافقة ،مؤسسة التدريب المهني للتبرير
الوظائف الموافق على تعيينها  وإصدار جدول تشكيالت الوظائف الذي يتضمن الشواغر/ ،بعد موافقة مجلس الوزراء ▪

 ،في المؤسسات الحكومية المختلفة، تحدد المؤسسة متطلباتها لتوظيف المدربين الجدد بما يشمل مؤهالتهم العلمية
 والمحافظات المراد التعيين منها حسب أماكن الوظائف الشاغرة.

ن على األقل  يختار ديوان الخدمة المدنية، من مقدمي طلبات التوظيف في قاعدة البيانات المتوفرة لديه، ثالثة مرشحي  ▪
 لكل وظيفة وفقا لمعايير محددة تشمل:  أقدمية التخرج، وأقدمية التقديم لديوان الخدمة المدنية، وعالمات الجامعة/

كلية المجتمع، والعالمة التي حصل عليها المرشح في االختبار الفني النظري الذي يتم عقده من قبل ديوان الخدمة  
% من معايير التقييم الكلي 90خصصة لمعايير ديوان الخدمة المدنية ما نسبته المدنية. وتشكل مجموع العالمات الم

 للمرشح.
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ن يتم ارسال المرشحين من قبل ديوان الخدمة المدنية لمقابلتهم من قبل لجنة في مؤسسة التدريب المهني. وتكو  ▪
جنة مؤسسة التدريب من العالمة الكلية. ومع ذلك، فمن الممكن أن ترفض ل%  10العالمة المخصصة للمقابلة 

 المهني جميع المرشحين إن ارتأت أنهم غير مالئمين.
ال يوجد اختبار عملي للمرشحين، وال يوجد اعتبار/ عالمات للخبرات العملية السابقة في التدريب، أو لشهادة تدريب  ▪

 مدربين في عملية اختيار المدربين الجدد.

 ل مباشر من قبل جامعة البلقاء التطبيقية خارج إطار ديوان الخدمة المدنية.بالنسبة لكليات المجتمع، يتم توظيف المعلمن بشك

وفقا للمعايير العالمية، يطلب من المدربين العاملين في الشركات تدريب المتدربين/ التلمذة المهنية بشكل حصري في بيئة العمل 
غالبا في  المتمحور على األداء العمليى تقديم التدريب عل ة( يركز)المدرب/ المدرب بأنها الحقيقية في الشركات. وهذا يعني بأنه/

 . في الشركة األماكن  المخصصة لتنفيذ العمل

 ةالتدريب كمهمب مون و الشركات بدوام كامل كمدربين، أو بدوام جزئي حيث يقفي األردن، من الممكن أن يعمل المدربون داخل 
الشركات بدوام كامل في الشركات الكبيرة، وفي حال الشركات   يتواجد مدربوي الشركة. ويمكن أن إضافية لعملهم األصلي ف

 الصغيرة والمتوسطة، يكون التدريب جزء من مهمات إضافية توكل للفنيين، والمشرفين والمهندسين.

 ؤالء المدربين/كمدرب. ولذلك، فإن ه تكليفه بالعملالمدرس في الشركات هو تقني يعمل في الشركة ويتم  عادة ما يكون المدرب/
)الوكالة األلمانية للتعاون الدولي،  للتدريب بفعاليةالمعلمين يمتلكون المهارات التقنية، ولكن تنقصهم المهارات التربوية الالزمة 

2018.) 

وع  التدريب في مجال كفاءة استخدام المياه والطاقة"/ مشر ومن جهه أخرى، فإن دورة مدربي الشركات المعدة في إطار برنامج "
الموافقة عليه من قبل مركز االعتماد وضبط  أن تمت الوكالة األلمانية للتعاون الدولي، قد أصبح معتمدا ويمكن تطبيقه بعد

واعتماد معهد التدريب والتطوير لعقده. وهكذا، فإن استكمال دورة تدريب مدربي الشركات ستتيح للمشاركين أن يصبحوا  ،الجودة
وبخاصة الشركات في   ،. وبالفعل، فإن تبني مفهوم مدربي الشركات من قبل الجهات المختلفةمدربين معتمدين في الشركات

القطاع الخاص، والتوسع في تطبيق الدورات للمشاركين من الصناعة، سيؤثر بشكل إيجابي على فاعلية وكفاءة التدريب في 
 برامج التلمذة المهنية وغيرها من برامج التدريب بالعمل في األردن.   

 الوضع الوظيفي للمعلمين/ المدربين في االتعليم والتدريب المهني والتقني 3-2-د

، إال انه قد يتم أحياناً  ،بدوام كلي عادةخدمة مدنية  يموظفك ومؤسسة التدريب المهني ،و/ مدربو وزارة التربية والتعليممعلميعمل 
مشروع/ مبادرة تدريب أو لتغطية نقص في الكادر التعليمي في توظيف المعلمين/ المدربين لفترات محدودة في إطار 

 المدارس/المعاهد على حساب العمل اإلضافي بدوام كلي أو جزئي.

للمعلمين/ المدربين تؤثر  الرواتب نسبياً  تدني تعد وظيفة المعلم بشكل عام وظيفة لها احترامها في المجتمع األردني. ولكن،
ية لهم مما يدفعهم للبحث عن فرص عمل بظروف ورواتب أفضل. وتؤدي رواتب المعلمين/ بشكل سلبي على الظروف المعيش

ن/ مدربين ذوي قدرات  المدربين المتدنية في مجال التدريب والتعليم المهني والتقني من الصعوبة بمكان اجتذاب وتوظيف معلمي 
ى. وبالتالي، هذا يقود، إضافة إلى عوامل أخرى، أخر  ةتمرار توظيف العاملين منهم من جهوالمحافظة على اس ة،عالية من جه

. ولكن، يتوقع مع الموافقة األخيرة على زيادة رواتب 55لدى مزودي التدريب الرئيسيين  إلى نقص بالكادر التعليمي يالحظ
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ن معلمي %( تحسن األوضاع الوظيفية لهذه الفئة م75 -%35) 2019المعلمين في وزارة التربية والتعليم في تشرين األول 
 التعليم المهني.

تشير إلى أن إحدى مخرجاتها المرجوة والمتعلقة بمدربي  ،الموارد البشرية بأن اإلستراتيجية الوطنية لتطوير ،ومن الجدير ذكره هنا
 تقديراً ني مهنة التعليم والتدريب في قطاع التدريب والتعليم المهني والتق كتسب: " أن ت تنص علىالتدريب والتعليم المهني والتقني 

 ا وتجتذب  مرشحين ذوي كفاءة وقدرات عالية". ،عاليً 

وبالنسبة للمعلمين/ المدربين في كليات المجتمع، فعادة ما يكونون موظفين دائمين بدوام كامل في جامعة البلقاء التطبيقية. إال 
 تدريب محددة.أنه يتم أحيانا التعاقد مع موظفين بدوام جزئي للقيام بمهام تعليم تقني/ 

 المهني والتقني يمالمعلمين والمدربين في التدريب والتعل نوعية 4-2-د

ومتابعة تطورهم المهني أهمية جوهرية في دعم تحسين جودة نظام التعليم والتدريب،  ،المعلمين والمدربين نوعيةيكتسب موضوع 
(. يمتلك معلمو ومدربو 2025-2016وهو أحد األهداف االستراتيجية ضمن اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية )

بشكل عام إلى الخبرات العملية والمهارات التربوية التعليم والتدريب المهني المؤهالت األكاديمية الالزمة، إال أنهم يفتقرون 
المتخصصة للقيام بالتعليم والتدريب. وهذا أيضا ينطبق إلى حد ما على معلمي/ مدربي المشاغل في التعليم التقني في كليات 

 المجتمع في جامعة البلقاء التطبيقية. 

تعويض النقص في المهارات العملية والتربوية  إلى  ختلفةني والتقني بمستوياتها المتسعى مؤسسات التدريب والتعليم المه
والتقنية  هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيةسيكون لم قبل وأثناء فترة الخدمة. و لمعلميها/ مدربيها عبر عقد دورات تدريبية له

لبرنامج المهارات للتشغيل واإلندماج  تنظيميا في هذا المجال. وقد تم من خالل دعم االتحاد األوروبي )مشروع الدعم الفني دوراً 
(، و 650( مدرب ومعلم من مؤسسة التدريب المهني )2293اإلجتماعي( عقد دورات تدريب وإعادة تدريب كثيرة لما مجموعه )

 (.616( وجامعة البلقاء التطبيقية )1117وزارة التربية والتعليم )

دة تدريبهم على مؤهالت معتمدة جديدة )من قبل مركز االعتماد وضبط استند المنهاج الذي تم اعتماده لتدريب المدربين وإعا
الجودة السابق لكل من مؤسسة التدريب المهني ووزارة التربية والتعليم، ومن قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضبط 

ومصانع تغطي عدد من القطاعات  جودتها لجامعة البلقاء التطبيقية(. وقد تم تنفيذ الجزء العملي من التدريب في مؤسسات
 اإلقتصادية. 

يتم تحديد اإلحتياجات التدريبية وإجراء عمليات التدريب للمدربين في مؤسسة التدريب المهني وفقا لمنهجية منظمة لتقييم 
 (:2018الوكالة األلمانية للتعاون الدولي، ) اإلحتياجات والتدريب كما يلي

ساعة تدريب فعلية في معهد التدريب والتطوير لتعريفهم  100بدورة تدريبية لمدة  حديثايلتحق المدربون المعينون  ▪
 بالقوانين واألنظمة المتعلقة بعملهم كموظفين حكوميين، وأيضا باألساسيات التربوية لعملية التدريب/ التعلم.

هد التدريب والتطوير و مديرية ضبط  يتم تحديد اإلحتياجات التدريبية )الفنية والتربوية( للمدربين سنويا من قبل مع ▪
الجودة باستخدام نموذج خاص يتم توزيعه على المدربين لتعبئته من قبل المدربين أنفسهم، ومن ثم الموافقه عليه من 

 قبل مسؤوليهم الفنيين/ اإلداريين )ضباط التدريب، ومدراء المعاهد، و/ أو مدراء التدريب( كما هو مطلوب.
تياجات التدريب التربوي للمدربين من قبل معهد التدريب والتطوير، ومن ثم تحديد الدورات  يتم تجميع وتصنيف اح ▪

مدربين من قبل مديرية ضبط  التدريبية الالزمة لتغطية هذه اإلحتياجات. ويتم تحليل احتياجات التدريب الفنية لل
 تصميم الدورات التدريبية الالزمة. ، يتموبناءا على نتائج التحليل .الجودة
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يتم إعداد خطة تدريب سنوية )فنية وتربوية( تشمل الدورات التدريبية التي تم تحديدها. وتنفذ دورات التدريب التربوي  ▪
 في المؤسسة.  المهني ودورات التدريب الفني في معاهد التدريب ،في معهد التدريب والتطوير

تربية والتعليم من قبل المدارس المهنية، وترسل بعد الموافقة  في وزارة ال يتم تحديد احتياجات التدريب للمعلمين والمدربين سنويا
وبناءا على ذلك، تقوم اإلدارة  التربوي المسؤولة عن تدريب جميع معلمي وزارة التربية والتعليم. ليها إلى إدارة اإلشراف والتدريبع

 لتنفيذ التدريب المطلوب.  لخاصبطرح عطاء مفتوح لمعاهد وشركات القطاعين العام وا

يقدم المركز الوطني للتدريب وتأهيل المدربين فرص تدريب لمعلمي التعليم التقني في كليات المجتمع/ جامعة البلقاء التطبيقية. 
المهني  التدريب والتعليموقد تم تأسيس المركز في جامعة البلقاء التطبيقية للقيام بتدريب المدربين والمعلمين العاملين في قطاع 

لتدريب والتعليم المهني والتقني )عملية با انب التربوية واإلدارية المتعلقةوالتقني. وتركز دورات تدريب المركز الوطني على الجو 
 (.2017-2016، تورينو

باإلضافة إلى التدريب الذي يتم تخطيطه وتنظيمه داخل األردن، يمكن للمعلمين والمدربين الحصول على فرص تدريب في 
 لخارج حسب توافرها. ا

من خالل برنامج االتحاد األوروبي لدعم الموازنة، ووفقا ألحد مؤشرات صرف الدعم، فقد طور مزودو التدريب في القطاع  
الحكومي )وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة التدريب المهني، وجامعة البلقاء التطبيقية( المهارات الفنية لعدد من معلميهم ومدربيهم 

 .2017ريب تم تنقيذه من قبل القطاع الخاص خالل عام عبر تد

التدريب والتعليم المهني والتقني يواجه عوائق تؤثر بشكل سلبي وعلى الرغم من ذلك، ما زال التطور المهني لمعلمي ومدربي 
 هذه العوائق: ومن األمثلة علىعلى انجاز النتائج المخطط لها. 

يعيق مشاركتهم في دورات التدريب لتطوير قدراتهم لعدم توفر من ينوب عنهم في نقص المعلمين والمدربين، والذي  ▪
 تغطية ساعات التعليم والتدريب المكلفين بها أثناء غيابهم.

ضعف أو غياب الشراكة مع القطاع الصناعي لتوفير فرص تدريب في مواقع العمل بشكل دوري للمعلمين والمدربين  ▪
 التكنولوجية في سوق العمل كما ينبغي.لتعرف التطورات 

 غياب حوافز واضحة تربط ما بين التطور المهني الذي يحققه المدرب وتطوره الوظيفي/ الترقيات. ▪

 المهني والتقني ن والمدربين في التدريب والتعليماستقطاب والمحافظة على المعلمي 5-2-د

، وقد 2017 -2016تم تحديدها منذ آخر تقرير لعملية تورينو في إطار معالجة المشاكل التي تم اتخاذ بعض األجراءات  
 شملت هذه اإلجراءات ما يلي:

التعليم  العاملين في على رواتب معلمي وزارة التربية والتعليم، والتي ستشمل  الزيادة التي تم الموافقة عليها مؤخراً  ▪
 المهني.

، على أساس عقود 2020مدرب في سنة  30ما يقارب  على الموافقة  لتوظيف حصول مؤسسة التدريب المهني ▪
عمل برواتب أعلى من المعتادة. وهذه خطوة من أجل استقطاب مدربين بالمؤهالت المناسبة )خبرات عملية بشكل  

 خاص(، وبالتالي يمكن تكرر هذه الموافقة حسب الحاجة. 
ير كفاءة استخدام المياه والطاقة، تم تطوير بدعم من الوكالة األلمانية للتعاون الدولي/ مشروع التدريب على تطو  ▪

واعتماد وحدات تعليمية جديدة لتدريب المدربين. وهي تستهدف المدربين المهنيين والمدربين داخل الشركات، وتركز 
 على منهجيات تدريب الكفايات المهنية العملية.
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ريب المدربين التي طورت حديثا. وبذلك، لتطبيق دورات تد اعتماد مؤسسة التدريب المهني/ معهد التدريب والتطوير ▪
 أصبحت هذه الدورات جزءًا من دورات التدريب المقدمة من قبل المعهد.

للوحدات التدريبية الجديدة استهدف مشاركين من معاهد تدريب  تطبيق تجريبي لدورتي تدريب مدربين مهنيين وفقاً  ▪
 في شركات مختلفة.لمدربين قني مختلفة، وأيضا دورة تجريبية وتعليم مهني وت 

( أيضا بعض اإلجراءات واألهداف المعنية 2025 -2016اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ) حددتمن جهة أخرى  
 بمعالجة التحديات المرتبطة بالمعلمين والمدربين:

تستقطب عاملين بسوية مهن التعليم والتدريب في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني هي مهن مقدرة ومحترمة  ▪
 عالية.

انخراط مدربي التدريب والتعليم المهني والتقني بشكل كامل مع التطورات الحديثة في الصناعة ومتطلباتها، وإلحاقهم   ▪
 للتدرب في الصناعة بصورة  دورية لتجديد معارفهم ومهاراتهم.

 حصول المدربين على تدريب شامل قبل وخالل فترة الخدمة.  ▪
جميع المدربين في كافة مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني على فرص تقدم وظيفي واضحة، وعلى امتالك  ▪

 أجور مناسبة.

 وفقا لذلك، حددت االستراتيجية المشروعين التاليين لتحقيق األهداف المنشودة ضمن مجال الجودة:

 لمهني والتقني.إعداد معايير ومتطلبات التدريب لمدربي ومعلمي التدريب والتعليم ا ▪
 نظام اعتماد ودرجات/ رتب لكافة مدربي التدريب والتعليم المهني والتقني.تطوير  ▪

 يبقى التطور المتحقق محدود لغاية اآلن، وباألخص فيما يتعلق بما يلي: ولكن،

ءات التي بعض االستثا معما زال توظيف المعلمين والمدربين في مؤسسة التدريب المهني ووزارة التربية والتعليم  ▪
 ال على مهاراتهم ةاألكاديمي  مؤهالتهمذكرت سابقا، عبر ديوان الخدمة المدنية والذي يعتمد بشكل أساسي على 

 وخبراتهم العملية.
 عدم توافر خطط تدريب شاملة ومحددة بشكل واضح للمدربين والمعلمين قبل الخدمة وخاللها.  ▪
التكنولوجية في الصناعة في سوق العمل عبر إلحاقهم للتدرب بالشركات قلة مواكبة المعلمين والمدربين للتطورات  ▪

 بشكل دوري.
 نقص في المعلمين والمدربين في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني الرئيسية.  ▪
 تواضع رواتب المعلمين والمدربين مقارنة بأقرانهم الفنيين العاملين في القطاع الخاص.  ▪
، وتصنيف، ومسار وظيفي واضح لكافة معلمي/ مدربي التدريب والتعليم المهني والتقني. غياب وجود نظام اعتماد ▪

عرف فئات التصنيف   ،الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً  2020لعام  15ولكن، كما ذكر سابقا، فإن النظام رقم 
تم تطبيقه على أرض الواقع والرتب لمعلمي ومدربي التدريب والتعليم المهني والتقني، ولكن ما زال بحاجة إلى أن ي 

 .فعلياً 

 المهني للمدربين/ المعلمين توجيه، وتحفيز ودعم التطور 6-2-د

كما أشير في إجابات األسئلة السابقة، فإن التطورات األخيرة الهادفة إلى تحسين توافر معلمين مؤهلين كانت محدودة بتطوير، 
 المدربين المهنيين في مشاغل التدريب المهني والمدربين في الشركات.واعتماد، وتطبيق وحدات تربوية جديدة لتدريب كل من 



85 
 

معهد  -1يوفر معهدان حكوميان لتدريب المدربين فرص التطور المهني  للقوى العاملة في التدريب والتعليم المهني والتقني: 
ربين لمدربي مؤسسة التدريب المهني التدريب والتطوير في مؤسسة التدريب المهني الذي يقوم بتنظيم وتنفيذ دورات تدريب مد

بشكل رئيس في الجوانب التربوية والفنية،  ويمكن أن يقدم المعهد أيضا فرص التدريب للمعلمين/ المدربين  لدى مزودي التدريب 
للتدريب المعهد الوطني لتدريب المدربين )وقد تغير اسمه مؤخرا الى المركز الوطني   -2اآلخرين في القطاعين العام والخاص. 

وتأهيل المدربين(، وهو يقدم فرص التدريب لمعلمي التدريب والتعليم المهني والتقني  في كليات المجتمع/  جامعة البلقاء 
التطبيقية وأيضًا في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني األخرى في القطاعين العام والخاص عند الطلب. وإضافة إلى  

هد/ شركات تدريب أخرى من القطاع الخاص تقدم فرص تدريب لمعلمي/ مدربي التدريب والتعليم المعهدين، يوجد هناك معا
 المهني والتقني.

يتم  دفع/ تحمل رسوم/ كلفة فرص التدريب التي تقدم لمعلمي/ مدربي معاهد التدريب والتعليم المهني والتقني من قبل 
 مؤسساتهم.

ملة في معاهد التدريب والتعليم المهني والتقني في الخارج كجزء من مشاريع تطوير وتتوفر فرص أخرى للتطور المهني للقوى العا
 التدريب والتعليم المهني والتقني الممولة من قبل المانحين.

ال توجد متطلبات محددة متبعة لخضوع معلمي/ مدربي التدريب والتعليم المهني والتقني لفرص التطوير المهني. وتقوم بعض 
التدريب والتعليم المهني والتقني بتحديد احتياجات معلميهم/ مدربيهم من دورات تدريب رفع الكفاءة )المهارات التربوية مؤسسات 

والعملية الفنية( بشكل سنوي، وبالتالي إعداد خطة لتنفيذ التدريب المطلوب بالتعاون مع شركات/ معاهد تدريب المدربين. ولغاية 
ما بين مزودي التدريب في تطوير المهارات الفنية للمعلمين/ المدربين  ت نادرة جدا تعاون اآلن لم يحدث أو حدث في حاال

 والشركات.

، لم يكن هنالك نظام لتصنيف معلمي/ مدربي التدريب والتعليم المهني والتقني يقدم حوافز 2020لسنة  20قبل صدور نظام رقم 
ام المذكور مع فئات التصنيف والرتب المعتمدة فيه بشكل كامل أن يحفز  لتحقيق التطور المهني الذاتي. ويتوقع عند تطبيق النظ

 المعلمين/ المدربين على السعي لتطوير أنفسهم مهنيا بشكل مستمر.

 المهني والتقني لتعليمالمعلمين في التدريب وا أداء جودة ضبط 7-2-د

إجراءات ضبط جودة خاصة بها لتقييم فاعلية/ عدم لدى كل من مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني الرئيسة  سياسات و 
 فاعلية المعلمين/ المدربين، وتختلف األدوات والطرائق المستخدمة من مؤسسة آلخرى. 

وتطبق عمليات متابعة وتقييم المدربين في مؤسسة التدريب المهني من على مستويين: األول داخلي في المعهد من قبل ضابط 
ن قبل منسق التدريب من مديرية ضبط الجودة في اإلدارة. ففي حين تتم عمليات المتابعة والتقييم التدريب، والثاني خارجي م

الداخلي بصورة متواصلة مستمرة، حيث يعمل ضابط التدريب في معهد التدريب ذاته، فإن عمليات المتابعة والتقييم الخارجي تتم 
الجودة. ويقدم كل من ضابط التدريب ومنسق التدريب بموجب زيارات منتظمة مخططة للمدربين من قبل منسقي ضبط 

مالحظاته بشكل شفوي و/ أو كتابي )باستخدام نماذج محددة للمنسق( على أداء المدرب، وتوصياته من أجل تحسين أدائه والتي 
 قد تشمل ترشيحه لدورات رفع كفاءة. 
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من خالل زيارات دورية من قبل ميسرين تربويين من مديرية  تتم متابعة وتقييم معلمي التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم
التربية في المنطقة المتواجدة فيها المدرسة المهنية. ويقوم هنا أيضا الميسرون بتقديم مالحظاتهم شفويا و/ أو كتابيا حول أداء 

 .56المعلم المهني مع توصيات لتحسين األداء، والتي قد تشمل ترشيحه لدورات رفع كفاءة

في األسلوب المتبع في ضبط جودة وأداء معلمي التعليم المهني في مدارس التعليم المهني في وزارة   ثغرةالحظ هنا وجود وي 
 التريية، وهو غياب أي دور إلدارة التعليم المهني واإلنتاج في الوزارة.

الطلبة في نهاية كل فصل باستخدام نماذج تقييم يتم اجراء تقييم المعلمين في كليات المجتمع/ جامعة البلقاء التطبيقة، من قبل 
 .57خاصة. وليس معروفا كيفية استخدام نتائج التقييم في معالجة عدم فاعلية أداء المعلمين

 : الجودة وضبط الجودة3-د

محاور  كإحدى ال 2025-2016باعتبار األولوية المعطاة للجودة وضبطها في اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 
الرئيسية لإلصالح، فقد استثمر برنامج االتحاد األروبي لدعم الموازنة والمساعدة الفنية التكميلية كثيرا في هذا اإلطار في محاولة  

لتحسين وضبط الجودة في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني. وقد تم تشكيل مجموعة عمل خاصة لتغطية: ضبط الجودة، 
، واشراك القطاع الخاص بوضع السابقالوطني للمؤهالت، وتقييم الكفايات بما فيها اإلعتراف بالتعلم  واالعتماد، واإلطار

 المعايير والمؤهالت.

بالنسبة لضبط الجودة، وكما هو موضح في المخططات التالية، ال يوجد إطار عام مرجعي للرجوع إليه واإلسترشاد به في ضبط  
تكتسب المزيد والمزيد من االهتمام. وقد تم تطويرمسودة وثيقة سياسة  في هذا اإلطار بدعم  الجودة، بالرغم من أن هذه المسألة

لغاية تحقيق نظام من المساعدة الفنية لالتحاد األروبي "مشروع الدعم الفني لبرنامج المهارات للتشغيل واإلندماج اإلجتماعي" 
 عام إلدراة ضبط الجودة.  

 
 لقاء مع مدير التعليم المهني واإلنتاج  56
 يقيةجامعة البلقاء التطب/المركز الوطني للتدريب وتأهيل المدربينلقاء مع مدير   57
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 تم تطويره وفًقا لمبادئ ضبط الجودة المتفق عليها:

 (2020شباط  17 –)خالل المؤتمر الختامي لمشروع الدعم الفني لبرنامج المهارات للتشغيل واإلندماج اإلجتماعي المساعدة الفنية تقرير  المصدر: 

 المهني والتقني ي والتدريبي في التدريب والتعليمجودة ومالءمة المحتوى التعليم 1-3-د

أن "محتوى برامج التدريب والتعليم المهني والتقني تعتبر  إلى أشارت اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بشكل واضح
قديمة، وغير تطبيقية/ عملية بشكل كاٍف، وال تزود المهارات المطلوبة  من  قبل أصحاب العمل األردنيين. فهي ال تركز بشكل 

الكفايات الفنية الحديثة إلى  كاف على تجهيز الطالب للعمل في قرن المعرفة االقتصادي الواحد والعشرين، والذي يتجاوز تزويد
تطوير الصفات الشخصية للريادة، و العمل الجماعي، واإلبداع. ومن ناحية الخبرة العملية، عدم توفر فرص كافية للتعلم 
م التطبيقي العملي، حيث تطبيق التلمذة المهنية والتدريب العملي الميداني يقتصر بشكل رئيس على مؤسسة التدريب والتعلي 

 عام معتمد للتقدم العملي".  وال يشكل جزءًا من إطارالمهني 

، أن أقل 2020-2011وفيما يتعلق برضى أصحاب العمل، فقد أشارت دراسة أجريت كجزء من االستراتيجية الوطنية للتشغيل 
اتيجية الوطنية  من نصف أصحاب العمل الذين تم تغطيتهم بالدراسة كانو سعداء بمستوى مهارات المشتغلين الجدد لديهم )اإلستر 

 (.2025-2016لتنمية الموارد البشرية 

 المزودينترخيص/تسجيل 
لتأكد من أن المزودين مخولين  ا
 تقديم برامج التدريبب

 اإلطار المفاهيم   -  جودةال ضبط نظام إدراة     

 اعتماد المزودين
للمرافق  المزودين متالكالتأكد من أ

وكادر مؤهل لتقديم برامج الالزمة 

 تعليمية محددة

 التحقق من صحة المؤهالت 
أن المؤهالت مالئمة لألهداف التأكد من 

 أصحاب العمل احتياجاتوتتوافق مع 

  الشهاداتمنح 
بها والثقة  أهمية/ قيمة الشهادة التأكد من

 ن قبل الخريجين وأصحاب العمل عبر م

 المتعلمين للمؤهل  أحقيةالتحقق من 

 التقييم والتحقق
بما مصداقية عملية التقييم التأكد من 

  الوطنيةمع المعايير  يتفق

 التعلم والتعليم
تطوير عالقة ايجابية ما بين المتعلمين 

والمدربين تؤدي إلى تطوير المتعلمين 

لمعرفتهم وفهمهم لمجال من المهارات 

 والكفايات المفيدة 

 لهدفا
ثقة المتعلمين،  التأكد من

وأصحاب العمل، ومعاهد 

التعليم والتدريب المهني 

بجودة نظام وتدريب مزودي 

 التدريب

 المخرجات

 نظام تعليم وتدريب مهني فعال-

ثقة المتعلمين وأصحاب العمل -

في جودة مزودي التعليم 

 والتدريب المهني ومخرجاته

 حماية المستخدم والزبائن-

 

 ومتابعة لصنع قرارات مدعمة باألدلة )إدراة المعلومات(تواصل مستمر 

 جودةال بطنظام إدراة ض
التأكد من أن برامج ومزودي 

   والتعليمالتدريب 
المهن 

  تحقق
ايير معال والتقن 

 الوطنية المعتمدة للجودة
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وبالنسبة لتوقعات متعلمي التدريب والتعليم المهني والتقني، فإن اآلراء المتوافرة هي فقط من خالل دراسات متابعة الخريجين التي 
  قا لدراسة متابعة خريجي برامج مؤسسةووزارة التربية والتعليم لمتدربيهم/طالبهم. ووف ،تم تنفيذها من قبل مؤسسة التدريب المهني

% 91.1في إقليمي الوسط والشمال، كان معدل رضى الخريجين عن التدريب الذي تلقوه  2015التدريب المهني لخريجي عام 
% 85.4أيضا  إلى رضى أصحاب العمل عن مهارات واتجاهات الخريجين بمعدل  % على التوالي. وأشارت الدراسات98.6و 

 % في إقليم الشمال. 91.9سط، و في إقليم الو 

، وشملت خريجي فروع الصناعة،  2018-2016في وزارة التربية والتعليم، أجريت آخر دراسات متابعة خريجين خالل األعوام  
والفندقة، والزراعة. وقد اقتصرت هذه الدراسات على الخريجين  المشتغلين حاليا في الشركات فقط ممن تخرجوا خالل الفترة من   

سنوات قبل الدراسة. وقد أظهرت التفاصيل المتوافرة من دراسة متابعة الخريجين من فرع التعليم الفندقي أن معدل رضى  1-5
أصحاب   ى%. وبالنسبة لرض80 -60الخريجين عن كل من معايير التقييم المختلفة للتعليم المهني الذي تلقوه قد تراوح بين 

 %.80 -50عايير التقييم المختلفة ما بين العمل عن أداء الخريجين، فقد تراوح لم

ت أجري وكما يالحظ، فإن نتائج رضى أصحاب العمل عن خريجي التدريب والتعليم المهني والتقني وفقا لدراسات المتابعة التى 
جريت كجزء  ووزارة التربية والتعليم لخريجيهم تتناقض مع نتائج الدراسة ألصحاب العمل التي أ ،من قبل مؤسسة التدريب المهني
 من استراتيجية التشغيل الوطنية.

وبشأن متطلبات سلطات التدريب والتعليم المهني والتقني، ففي حقيقة األمر لغاية اآلن ال يوجد متطلبات، ومؤشرات، ومعايير 
 طلبات.عامة وواضحة يمكن اإلستناد إليها للحكم فيما إذا كان التدريب والتعليم المهني والتقني يتوافق مع هذه المت 

ال توجد أي تفاصيل متوافرة حول توقعات أصحاب العمل و وطالب/ متدربي التدريب والتعليم المهني والتقني بالنسبة لمختلف 
أنواع برامج ومزودي التدريب، وذلك لمحدودية دراسات المتابعة التي أجريت لخريجي مزودي التدريب. ولكن، دراسة أصحاب  

الوطنية المذكورة أعاله أوضحت بأن أصحاب العمل ال يستطيعون التفريق بين مستويات  العمل ضمن استراتيجية التشغيل
ن حاليا  فقط  البرامج المقدمة من قبل معاهد التدريب والتعليم المهني والتقني المختلفة، وأنهم )أصحاب العمل األردنيين( يشغلو 

 م المهني والتقني.عمالهم ممن تدربوا في مؤسسات التدريب والتعلي  % من15ما نسبته 

التدريب والتعليم المهني والتقني، بل أيضا  ومن جهه أخرى، فإن عدم رضى أصحاب العمل ليس مقتصرا على خريجي قطاع
يشمل خريجي قطاع التعليم العالي. وبالنسبه ألرآء الطالب الخريجين، فإنه وفقًا لمسح من قبل مركز الجامعة األردنية للدراسات  

طالب من الجامعة األردنية يعتبرون أن المناهج في الجامعة   25,662% من عينة 45االستراتيجية، فقد وجد أن ما نسبته 
% بأن الكتب الدراسية ليست كافية إلعداد الطالب للعالم خارج حرم  53األردنية تعتمد على التلقين، بينما يعتقد ما نسبته 

 (.2025-2016ة الموارد البشرية، الجامعة )اإلستراتيجية الوطنية لتنمي 

% في الدورة األولى لعام 41.4بلغ معدل النجاح في امتحانات الثانوية العامة لمسار التعليم المهني )التوجيهي( 
% في الدورة الصيفية. وتصل معدالت النجاح في مؤسسة  67.2، وللتعليم التقني )االمتحان الشامل(، فقد بلغ 2018/2019

 %. 95في امتحان المستوى المهني النهائي الذي تجريه المؤسسة لخريجيها  التدريب المهني

)قابلية تشغيل خريجي التدريب  1.3وبالنسبة لقابلية التشغيل لخريجي التدريب والتعليم المهني والتقني، يرجى الرجوع إلى ج.
 والتعليم  المهني والتقني.(.
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 تحديد جودة مخرجات التعلم 2-3-د

وإنما هناك تعريف لضبط الجودة ورد  عام رسمي للجودة في التدريب والتعليم المهني والتقني في األردن،  تعريف ال يوجد هناك
التحقق من نوعية مخرجات البرامج التدريبية  : والذي ينص علىلمركز االعتماد وضبط الجودة  2012لعام  35نظام رقم في ال

 . ي والتقنيومدى مطابقتها لمعايير التدريب والتعليم المهن

يشمل مصطلح الجودة كل من الجودة الداخلية والخارجية. ففي حين تتعلق الجودة الداخلية بمدخالت وعملية التدريب، فإن 
الجودة الخارجية تتعلق بمالءمة/ ارتباطية مخرجات برامج التدريب مع احتياجات سوق العمل. ويتم التركيز في ضبط الجودة  

الجانب الداخلي في ضبط جودة التدريب والتعليم المهني والتقني أي على مدخالت وعملية التدريب، إال تقليديا في األردن على 
 سيقود باتجاه المزيد من التركيز على جودة المخرجات أيضا.  أن إقرار اإلطار الوطني للمؤهالت مؤخراً 

، فإن مركز االعتماد وضبط الجودة مسؤول عن تطوير 2008لعام  46مجلس التدريب والتعليم المهني والتقني رقم ًا لنظام وفق
معايير التدريب والتعليم المهني والتقني لغايات ضبط الجودة. وقد كان تطوير المعايير المهنية يتم من قبل لجان مهارات فنية  

لكل مهنة معينة.   عمل قطاعية  سين مهرة يتم ترشيحهم من قبل فرق تشكل من قبل مركز االعتماد وضبط الجودة من ممار 
وتحدد المعايير المهنية المعارف، والمهارات و الكفايات التشغيلية المطلوبة لمهنة معينة. ويطلب لكل مؤهل مسجل في إطار  

 ا على األقل على معايير مهنة واحدة  لضمان ارتباطه باحتياجات سوق العمل. المهنية والتقنية أن يكون مبنيً  المؤهالت

 استمرت لعقود ما يلي:التي تعلقة بضبط الجودة في التدريب والتعليم المهني والتقني و وتشمل المشاكل الم

االفتقار إلى عملية وإجراءات منهجية منظمة لتحديد اإلحتياجات التدريبية لسوق العمل مع مشاركة فاعلة للقطاع   ▪
 الخاص. 

الجودة تشمل كافة مؤسسات قطاع   عدم كفاية التشريعات الالزمة لتطبيق مفهوم عام مع إجراءات محددة لضبط ▪
التدريب والتعليم المهني والتقني. وعلى الرغم من أن مركز االعتماد وضبط الجودة مكلف بمهام االعتماد وضبط  

التدريب والتعليم   على معاهد  الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني، إال أن تأثيره األساسي كان محصوراً 
لواقعة تحت مسؤولية وزارة العمل. وإضافة إلى ذلك، فإن مركز االعتماد وضبط الجودة العامة المهني الخاصة وا

 في االعتماد وضبط الجودة. يفتقر إلى اإلمكانيات والقدرات الالزمة لممارسة دوره  
تركيز أكبر على العناصر الداخلية لضبط الجودة كمدخالت التدريب وعملية التدريب ذاتها مقابل عدم/ اهتمام أقل    ▪

 بمخرجات برامج التدريب ومدى ارتباطها باحتياجات سوق العمل.

ية ومشاركة القطاع  على أي حال، يتوقع من التطورات األخيرة المتمثلة بإنشاء هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقن 
الوطني للمؤهالت أن يتم التعامل مع المشاكل  الخاص بشكل أكبر في التدريب والتعليم المهني والتقني، إضافة إلى تبني اإلطار

 المذكورة أعاله.

 عمليات ضبط الجودة في التدريب والتعليم المهني والتقني 3-3-د

المهني والتقتي، جاء في اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية: "إن  في وصفها لعمليات ضبط الجودة في التدريب والتعليم
وجهات ضبط الجودة منفصلة جزأة بشكل كبير، حيث عمليات ت ضبط الجودة في التدريب والتعليم المهني والتقني في األردن م

في كل من الوزارات الثالث المعنية بتقديم التدريب والتعليم المهني والتقني. ولدى كل مؤسسة آليات خاصة لجمع المعلومات، 
والمتابعة، والتقييم. وأن سلطة مركز االعتماد وضبط الجودة كانت محدودة باعتماد وتسجيل المؤهالت لمزودي التدريب 

زارة العمل". وقد تم تحت مظلة مركز االعتماد وضبط الجودة إعداد سلسلة من المعايير المهنية القطاعية من خالل  الخاضعين لو 
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لجان مهارات قطاعية فنية، ومراجعتها  من قبل فرق قطاعية من أصحاب العمل. وقد استخدمت المعايير المهنية المعدة 
 التقنية، وتطوير المناهج، واعتماد برامج التدريب.و  إطار المؤهالت المهنيةكأساس لتسجيل المؤهالت في 

مشاركة أكبر للقطاع الخاص في عملية ضبط الجودة  يتوقع أن يفرض إنشاءهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مؤخرا 
، يترأس مجلس  2019(لسنة 9)تطوير المهارات المهنية والتقنية رقم و  تنمية في التدريب والتعليم المهني والتقني. فوفقا لقانون 

بما فيهم  15ممثلين للقطاع الخاص )من أصل  8وزير العمل مع أغلبية األعضاء  وتطوير المهارات المهنية والتقنية تنمية
رئيس الهيئة(. لذا، من المتوقع أن يكون للقطاع الخاص دور فاعل في ضبط الجودة في التدريب والتعليم المهني والتقني حيث 

ومسؤولية المجلس تتضمن إضافة ألمور أخرى: ا( إقرار استراتيجيات، وسياسات و وخطط الهيئة لقطاع التدريب   أن مهمات
تشكيل مجالس المهارات القطاعية. وذلك باإلضافة لمهام هيئة تنمية ( ᴵᴵᴵوالتعليم المهني والتقني. اا( إقرار معايير القطاع، 

اتها المتعلقة بضبط الجودة والتي تتضمن: ا( تطوير المعايير المهنية، واالعتماد، وتطوير المهارات المهنية والتقنية ومسؤولي 
، ااا( تحديد معايير اختيار مؤهالتلل الوطني والترخيص واإلشراف على مزودي التدريب، اا( تسجيل المؤهالت في اإلطار

 تصنيفهم.و لتدريب والتعليم المهني والتقني معلمي ومدربي ا

واعتماد مؤسسات  ،وضبط الجودة ،اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها مسؤولة عن تطوير معايير اإلعتمادإن هيئة 
 التعليم العالي وبرامجها التعليمية. وهذا يشمل برامج التعليم التقني التي ال تقل مدتها عن سنة.

، يطلب من المؤسسات المانحة لمؤهالت التدريب 2019لسنة  9الوطني للمؤهالت رقم  ومن جهة أخرى، فحسب نظام اإلطار
والتعليم المهني والتقني تقديم طلباتها لإلدراج المؤسسي إلى مركز االعتماد وضبط الجودة )هو اآلن جزء من هيئة تنمية 

على مؤسسات    وتطويرالمهارات المهنية والتقنية(. وباإلضافة إلى ذلك، ومن أجل تسكين مؤهالتهم الممنوحة في اإلطار، يتوجب
التدريب والتعليم المهني والتقني تقديم طلباتها إلى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها من خالل مركز االعتماد 

 وضبط الجودة. 

كثب الدعم الفني لبرنامج المهارات للتشغيل واإلندماج اإلجتماعي" لالتحاد األروبي قد عمل عن وكما ذكر أعاله، فإن مشروع "
المؤهالت المهنية والتقنية، ونتج عن هذا زيادة  مع مركز االعتماد وضبط الجودة لتحسين عملية تسجيل المؤهالت في إطار

 .2018في عام  32إلى  2014في عام  1كبيرة في أعداد المؤهالت المسجلة من 

 وتحديث محتوى التعليم والتدريب المهني إعداد 4-3-د

برامج التدريب والتعليم المهني والتقني من مؤسسة ألخرى. ففي مؤسسة التدريب المهني، تتولى  تختلف عملية تصميم وتحديث
مديرية البرامج، واالختبارات ومصادر التعلم مسؤولية تصميم وتحديث برامج التدريب. ووفقا للمنهجية المتبعة من قبل المديرية، 

ك المراد تحديثها بناًء على المالحظات والتوصيات الواردة من مديرية يتم تحديد برامج التدريب الجديدة المراد تصميمها، وتل
 ضبط الجودة ومديريات التدريب في األقاليم. ومع ذلك، تعطى األولية في عملية تحديث البرامج التدريبية للبرامج القديمة.

( 2008التصنيف العربي المعياري للمهن )، أو 58يتم تطوير مناهج البرامج التدريبية بناءا على منهجية ديكم لتطوير المناهج 
أو المعايير المهنية التي تم تطويرها  تحت مظلة مركز االعتماد وضبط الجودة. ويتم تطوير المواد التعليمية بشكل رئيسي 

ناك لجنة كوحدات تدريبية؛ كل وحدة تغطي مهمة أو كفاية، وتتضمن المعارف الفنية، والتدريبات العملية، واختبارات التقيم. وه

 
58  DACUM : يات الالزمةلتحديد الكفا من العاملين في المهنة/ العمل مجموعة تركيزتتضمن مشاركة ج "عملية امنهالاختصار لتطوير 
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في المؤسسة تتولى مسؤولية تقييم المناهج والمواد التعليمية المعدة/ المحدثة. ومن الجدير ذكره أن برامج التدريب )المناهج 
 .59ما بمشاركة من مختصين وفنيين من القطاع الخاص  والمواد التعليمية( يتم تطويرها إلى حدٍ 

دارة المناهج إمج التعليم المهني ضمن مسؤوليات تطوير المناهج والمواد التعليمية لبرافي وزارة التربية والتعليم، كانت عملية 
 10إلى  5والكتب المدرسية. حيث تتم عملية تحديث المناهج والمواد التعليمية لمختلف فروع مسار التعليم المهني الثانوي كل 

 مؤسسات ي التخصص المستهدف بالتحديث، وأغلبيتهم منسنوات. وتتم عملية التحديث من خالل لجان فنية تتكون من خبراء ف
التدريب والتعليم المهني والتقني والجامعات. وتعرض المناهج والمواد التعليمية )الكتب النظرية، وأدلة العملي( المطورة على  

 مجلس التربية في الوزارة إلقرارها. 

ناهج والمواد التعليمية إلى المركزمع استمرار التنسيق مع إدارة بعد إنشاء المركز الوطني للمناهج، تم نقل مسؤولية تطوير الم
حاليا عملية تطوير المناهج والمواد التعليمية للتعليم المهني من خالل عطاءات   الكتب المدرسية في الوزارة. وتتمالمناهج و 

ليمية المطورة تتطلب الموافقة عليها مفتوحة )حيث تستطيع الجهات الخاصة والعامة المشاركة(. ومازالت المناهج والمواد التع
الكورية للتعاون الدولي و  من الوكالة بدعمٍ  وإقرارها من قبل مجلس التربية في الوزارة قبل تطبيقها في المدارس. وقد تم  مؤخراً 

 .60تخصصات مختلفة في التعليم المهني 6برامج تدريبية ل  6الوكالة األلمانية للتعاون الدولي تطوير 

مشروع"الدعم الفني لبرنامج المهارات للتشغيل واإلندماج اإلجتماعي"/ االتحاد األوروبي تطوير عمليات معينة   م أيضاً وقد دع
 لتطوير المناهج. وتتوقع هذه العمليات مشاركة القطاع الخاص من البداية.

، بدأت جامعة البلقاء التطبيقية برامج التعليم التقنيلتوصيات اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بالتوسع في استجابة 
للخطط   البدء بتطبيق اإلطار المطور حديثاً  عملية تطوير للخطط الدراسية والبرامج في كليات المجتمع. وقد كان مخططاً  مؤخراً 

. على كِل، ال توجد آلية معتمدة للتطوير/ 2018/ 2017الدراسية، والبرامج، والتخصصات في أول فصل للعام الدراسي 
التحديث المنتظم للخطط الدراسية والبرامج في  كليات المجتمع في جامعة البلقاء التطبيقية، حيث أن مبادرات التطوير تبدأ عادة 

على مالحظات أصحاب العمل وتغذيتهم الراجعة. وال توجد حاجة   مبنياً  معني، ويكون التطوير أحياناً من قبل الكادر التعليمي ال
 ان يحدد كتاب/ مرجع  ليغطي المنهاج المعتمد. الدراسية، إذ يمكن لمعلم المادة لتطوير الكتب

زودة المهني والتقني كمؤسسات م ، فإن تسجيل مؤسسات التدريب والتعليموفقًا لإلطار الوطني للمؤهالت المعتمد مؤخراً 
عليه، يتوقع انتقال  بمخرجات التعلم للتتطابق مع واصفات المستوى المطلوب. بناءاً  عن برامجهاللمؤهالت، يقتضي التعبير 

 المحتوى التعليمي/ التدريبي المبني على المخرجات.  مؤهالت التدريب والتعليم المهني والتقني في المستقبل نحو 

 ايات األساسية/ االتحاد األوروبيالكف 5-3-د

مستوى المهني في مؤسسة التدريب المهني التدريب على المهارات  د المهني لمستوى العامل الماهر و تضمنت برامج اإلعدا
ات المهنية، وتسويق الذات، وحل التواصل الفعال، واستكشاف المسار الحياتية، وريادة األعمال، والتشغيل الذاتي )اإلتصال و 

المشكالت والنزاعات، وإنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة، والمواطن اإللكتروني، والمصطلحات اإلنجليزية األساسية للتخصص(  
 (.2019ساعة تدريب فعلية )مؤسسة التدريب المهني،  75ل

امة )اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والتاريخ، والثقافة يتضمن التعليم المهني الثانوي في وزارة التربية والتعليم: مباحث ع
الفيزياء، والعلوم الحياتية، والكيمياء، حثين اختياريين من )الرياضيات، و ساعات/اسبوع، ومب  9اإلسالمية، واإلرشاد التربوي( بواقع 

 
 لقاء مع مدير البرامج، والمناهج واالختبارات  59
 لقاء مع مدير التعليم المهني واإلنتاج  60
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التعليم العالي الذي يريد أن يسلكة الخريج  للفرع المهني ومسار ساعات/اسبوع وفقاً  8-2والجغرافيا، واللغة الفرنسية( بواقع 
 . وبذلك، فإن التعليم المهني ال يتضمن التدريب على ريادة األعمال والمهارات الحياتية.61)الجامعة أو كليات المجتمع(

الدراسات  و ية، كليات المجتمع في جامعة البلقاء التطبيقية لدبلوم الكليات المتوسطة: التربية الوطن تتضمن الخطة الدراسية في 
والمهارات الحياتية، والرياضيات، والفيزياء، واللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والمهارات   ،المواطنة اإليجابيةو اإلسالمية، 

 . 62الحاسوبية، و مهارات ريادة األعمال 

 ت، والفيزياء، واللغة اإلنجليزية.وتتضمن الخطة الدراسية لمستوى الفني: المواطنة اإليجابية والمهارات الحياتية، والرياضيا

 ضبط الجودةل الداعمةسياسات ال 6-3-د

مخرجات التعلم وضبط الجودة   يتوقع أن يدعم إقرار اإلطار الوطني للمؤهالت ونظامه تطوير مرجعية متكاملة وموحدة  لجودة
من قبل مجالس   ية على معايير مهنية تم تطويرها لكافة مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني. ويجب أن تكون المؤهالت مبن 

المهارات القطاعية بقيادة القطاع الخاص. ويتطلب تسكين المؤهالت وتسجيلها في اإلطار الوطني للمؤهالت في مستويات  
إلطار أن تلبي الواصفات الخاصة بمستوى المؤهل المستهدف )المعارف، والمهارات، والكفايات(. وبناءا عليه، يفترض محددة ل

ببرامج التدريب والتعليم المهني والتقني التي تؤدي إلى مؤهالت مسجلة في اإلطار أن تكون أكثر مواءمة وتلبية إلحتياجات 
 سوق العمل. 

رفت من قبل قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية هي مجالس ارات القطاعية كما ع  من جانب آخر، فإن مجالس المه
الحكومة . ويهدف المجلس القطاعي إلى اقتراح  يمثلون أصحاب العمل، والعمال، و  استشارية وطنية تتكون من أعضاء ذوي خبرة

ت األولوية وفقًا لمتطلبات سوق العمل. ويتوقع من هذه السياسات العامة للقطاع، وتحديد المهارات واحتياجات التدريب ذا
حسن أيضا جودة ومالئمة مخرجات  تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، أن ت   مجلسالمجالس، والتي ستشكل من قبل 

 التدريب والتعليم المهني والتقني.

تشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بدعم من وقد تم بالفعل إنشاء بعض مجالس المهارات القطاعية خالل فترة مجلس ال
البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير( وذلك من خالل  )الوكالة األلمانية للتعاون الدولي، ومنظمة العمل الدولية، و الدوليةالمنظمات 

طاعات التالية: المياه والطاقة،  في الق 7مشاريعهم في األردن. ويبلغ عدد مجالس المهارات القطاعية المشكلة )أو قيد التشكيل( 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واللوجستيات، والسياحة، وصناعة المالبس، واألثاث، والصناعات الكيماوية )رواشده/ 

 (.2019يونسكو، 

 الملخص واإلستنتاجات التحليلية 

ال زالت الطرائق التقليدية في التعليم والتعلم هي السائدة غالبا في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني، حيث تستخدم طريقة  
المحاضرة في تعليم المعارف النظرية والمشاهدة والتقليد في التدريب على المهارات العملية. وتحتوي كافة برامج التدريب والتعليم 

التدريب الثنائي بشكل رئيس في  ي على جانبي النظري والعملي ولكن بنسب متفاوتة . وتطبق التلمذة المهنية/ المهني والتقن 

 
 2018/2019 لتعليم المهني الثانوي الشامللالخطة الدراسية   61
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مؤسسة التدريب المهني، كما وهناك أيضا بعض مزودي التدريب اآلخرين الذين يطبقون نوعا من أنواع التدريب بالعمل في تنفيذ 
 برامجهم التدريبية. 

عليم المهني والتقني من قدم المناهج والمواد التعليمية. وبالنسبة للتسهيالت التدريبية بما فيها المباني يعاني قطاع التدريب والت 
والتجهيزات وبخاصة في المعاهد، والمدارس، والكليات القديمة فهي ليست بحالة جيدة وتحتاج إلى تجديد وتطوير بشكل دوري 

لمثال ال الحصر بالتطور التكنولوجي. وقد تم مراجعة عمليات تطوير لتواكب تغيرات سوق العمل فيما يتعلق على سبيل ا
المناهج والتحقق منها من خالل مشروع االتحاد األوروبي "الدعم الفني لبرنامج المهارات للتشغيل واإلندماج اإلجتماعي"، وتم 

 في مشاركة القطاع الخاص بما في ذلك اتالعملي في هذه توقع ي رها للمؤهالت المعتمدة حديثًا. و تجريب هذه العمليات واختبا
 التحقق من المعدات والمواد التعليمية.

وتتضمن العوامل الرئيسية التي تساهم في تحديات سياسة بيئة التعليم والتعلم المذكورة أعاله: نقص فرص التدريب لرفع مستوى 
ي وسائل ومصادر التعلم، والمعيقات التي تواجه مهارات المدربين/ المعلمين على استعمال وسائل تعليم/ تعلم متطورة، ونقص ف

التوسع في التدريب بالعمل/ المبني على العمل، وضعف مشاركة القطاع الخاص في تحديد احتياجات التدريب وعمليات تطوير 
 المناهج، ونقص الموارد المالية الالزمة ألعمال الصيانة المستمرة وتطوير المرافق حسب الحاجة. 

- دوتضمنت اإلجراءات المتخذة لمعالجة هذه التحديات على المستوى الوطني: إنشاء مجالس المهارات القطاعية )رجاء انظر 
 (.3- 1-د(، واعتماد دورتي تدريب تربوي العتماد المدربين المهنيين والمدربين في الشركات )رجاء انظر 3-6

التوسع في التدريب بنظام التلمذة تنمية الموارد البشرية "الوطنية لعلى المستوى المؤسسي، وتماشيا مع هدف اإلستراتيجية 
مؤخرًا بتطبيق نظام التلمذة المهنية بدأت جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية/ كلية السلط التقنية وجامعة الحسين التقنية  المهنية"،

 في برامجهم الجامعية المتوسطة في التعليم التقني. 

مكنة للصعوبات المرتبطة بتطوير المناهج، والمواد التعليمية، والمباني، والتجهيزات، فقد تم وضع حلول وبخصوص الحلول الم
 جزئية مع غياب خطة شاملة ومتفق عليها على المستويات الوطنية والمؤسسية. 

والخبرات العملية لديهم،  بالنسبة لمعلمي ومدربي التدريب والتعليم المهني والتقني، تشمل التحديات الرئيسية: نقص المهارات
من معلمي ومدربي/ التعليم المهني والمدربين في الشركات، ونقص في أعداد  وعدم كفاية المهارات التربوية/ التعليمية لكلٍ 

المعلمين والمدربين في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني، وضعف اإلهتمام بالتطوير الذاتي من قبل المعلمين 
 والمدربين.

وتشتمل العوامل الرئيسية التي تساهم في هذه التحديات: تشريعات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية التي ترتكز على 
التعليمية، وعدم توافر نظام تدريب جيد التصميم وشامل للمعلمين والمدربين قبل وأثناء الخدمة بما يشمل   المؤهالت /الشهادات

ة وبشكل دوري، وغياب نظام موحد إلعتماد ورتب معلمي ومدربي التدريب والتعليم المهني إلحاقهم بفترات تدريبية في الصناع
الرقابة على أداء  ، وضعف آلية المتابعة ووأيضا للمدربين في الشركات، وانخفاض رواتب المعلمين/ المدربين نسبياً  ،والتقني

والمالحظات، والنصائح لتحسين أدائهم، وغياب الحوافز المرتبطة بالتطوير المعلمين والمدربين لغايات تزويدهم بالتغذية الراجعة، 
 الذاتي.

قيد التنفيذ للتحديات المذكورة أعاله في إطار رزمة إصالح رسمية. وعلى الرغم من ذلك،  ال يوجد لغاية اآلن حلول متفق عليها
شكل جزئي مع بعض هذه التحديات. ومن األمثلة تم تنفيذ بعض اإلجراءات من قبل بعض المؤسسات بصورة فردية للتعامل ب 

على هذه اإلجراءات: رفع كفاءة المهارات العملية لمعلمي/ مدربي التدريب والتعليم المهني والتقني بالتعاون مع القطاع الخاص  
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للمدربين المهنيين  ضمن برنامج االتحاد األوروبي لدعم الموازنة، وتطوير دورتي تدريب مدربين لرفع مستوى الكفايات التربوية
دورات تدريب مدربين تجريبية لمشاركين من مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني ومن  3والمدربين في الشركات، وتنفيذ 

مدرب من خالل عقود شاملة تقدم  30الشركات في القطاع الخاص، والموافقة على طلب مؤسسة التدريب المهني بتوظيف 
أعلى، وتوظيف مدربين مؤقتين على حساب العمل اإلضافي لتعويض  على استقطاب مدربين بسويةٍ رواتب أعلى بما يساعد 

النقص في المدربين، والزيادة األخيرة على رواتب معلمي وزارة التربية والتعليم التي ستبدأ مع بداية العام القادم وتشمل معلمي/ 
 ما. إلى حدٍ مدربي التعليم المهني جاعلة مهنة التعليم أكثر جاذبية 

أخرى، يتوقع من إنشاء هيئة تنمية وتطويرالمهارات المهنية والتقنية ومهامها المتعلقة ب "معايير اختيار المدربين،  ومن ناحيةٍ 
 لبعض التحديات المذكورة أعاله. وتصنيفهم، ورتبهم، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم"  المساهمة في تقديم حلولٍ 

ة في التدريب والتعليم المهني والتقني، يتمثل التحدي الرئيس بضعف مواءمة مخرجات التدريب وبالنسبة للجودة وضبط الجود
تشتت الحاكمية لقطاع  تجزؤ/ والتعليم المهني والتقني الحتياجات سوق العمل. وتشمل العوامل المساهمة في هذا التحدي: 

لقطاع مما أدى إلى نظام جودة وضبط جودة ضعيف ومجزء،  التدريب والتعليم المهني والتقني، وعدم وجود مؤسسة مشرفة قائدة ل
ضعف أو غياب آليات فعالة للقياس المستمر لمدى مواءمة مخرجات برامج التدريب والتعليم المهني والتقني الحتياجات سوق  و

ني والتقني، وعدم توافر العمل، والمشاركة غير الكافية ألصحاب العمل في تصميم، وتنفيذ، وتقييم برامج التدريب والتعليم المه
 إطار وطني للمؤهالت لضمان جودة برامج التدريب والتعليم المهني والتقني المقدمة.

 تنمية وتطوير التقني المتعلقة بصدور قانون من المتوقع أن تقدم التطورات األخيرة في إطار إصالح التدريب والتعليم المهني و 
لتحدي ضعف مواءمة مخرجات التدريب والتعليم المهني  حلوالً  الوطني للمؤهالتالمهارات المهنية والتقنية، ونظام اإلطار 

في قطاع التدريب  قيادياً  الممثل بأغلبية من القطاع الخاص دوراً  مجلسالوالتقني مع احتياجات سوق العمل. إذ ستلعب الهيئة و 
ف والتقييم على مزودي التدريب والتعليم المهني والتعليم المهني والتقني مع سلطات وصالحيات اإلعتماد، والترخيص، واإلشرا 

هه أخرى، سيوفر اإلطار الوطني للمؤهالت واصفات مرجعية موحدة )المعارف، والمهارات جلتقني وفقًا لمعايير محددة. ومن وا
تسكينه وتسجيله في راد والكفايات( لمستويات المؤهالت والتي يتوجب أن تبنى عليها مخرجات كل برنامج تدريب وتعليم مهني ي  

 اإلطار الوطني للمؤهالت.

تنمية وتطويرالمهارات المهنية والتقنية، وإصدار بعض األنظمة ذات العالقة،   داد هذا التقرير، تشكيل مجلسلقد تم لغاية تاريخ إع
صدار التعليمات ومازال البعض اآلخر والتعليمات التنفيذية لم تصدر بعد. كما ويتطلب تطبيق اإلطار الوطني للمؤهالت إ

 التنفيذية الالزمة من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضبط جودتها.

 وفيما يلي التوصيات المقترحة للتعامل مع تحديات الكفاءة الداخلية وتشغيل/ عمل قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني:

 بالعمل/ المبني على العمل. تبني مفهوم مدربي الشركات المعتمدين لتطوير فعالية التدريب ▪
تطوير خطط استراتيجية طويلة األمد الستدامة/ تطوير تسهيالت مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني )مباني  ▪

وتجهيزات( باستخدام مصادر تمويل مختلفة )الموازنة العامة، ومشاريع الدعم الدولية، وصندوق التشغيل والتدريب 
 (.والتعليم المهني والتقني

 المشاغل/ المرافق التدريبية. /ات اإلستثمار المشترك في المعاهدتطوير شراكات مع القطاع الخاص لغاي  ▪
أنواع وبرامج التدريب  يب بالعمل/ المبني على العمل إلىالتدر أنماط  التوسع في تطبيق نظام التلمذة المهنية وغيره من ▪

 والتعليم المهني والتقني األخرى.
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مخططات تدريب لما قبل الخدمه وخاللها مرتبطة مع نظام رتب وترقيات لمعلمي/ مدربي التدريب والتعليم تطوير  ▪
 المهني والتقني.

إلحاق مدربي/ معلمي التدريب والتعليم المهني والتقني بشكل دوري ومنتظم في الشركات العاملة في سوق العمل  ▪
 . التكنولوجيةلمواكبة آخر التطورات 

مل لضبط الجودة لتطبيقه من قبل جميع مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني بمتابعة وإشراف من تبني نظام شا ▪
 هيئة تنمية وتطويرالمهارات المهنية والتقنية.

تنفيذ دراسات متابعة لخريجي مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني بشكل دوري من قبل جهة متخصصة بإشراف   ▪
 هارات المهنية والتقنية.هيئة تنمية وتطويرالم

 ه: حاكمية وتمويل التعليم والتدريب المهني والتقني وحدةال

 : الترتيبات المؤسسية 1-ه

 فعالية الترتيبات المؤسسية واإلدارية  1-1-ه

المزمنة التي ميزت حاكمية/ إدراة قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني بالرغم من إنشاء  التشتت التجزؤ/  لقد استمرت حالة
مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لتحقيق الترابط في القطاع. وتقع مسؤوليات سياسات وتقديم التدريب والتعليم 

وزارة التربية و فة لمزودي التدريب الرئيسيين )مؤسسة التدريب المهني، المهني والتقني بيد وزارات متعددة وخطط استراتيجية مختل
 جامعة البلقاء التطبيقية/ كليات المجتمع(.التعليم المهني و  والتعليم/

ولكن في  أن التحدي ليس في التنوع الكبير في مزودي التدريب،"االستراتيجية الوطنية للتشغيل:  لرغم من ذلك، فقد جاء فيبا
( 2025 -2016. لذا، فقد كان أحد مشروعات اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية )"ضعف حالة حاكمية القطاع

"إنشاء آلية جديدة مشتركة من القطاعين العام والخاص بقيادة أصحاب العمل مفوضة بالسلطة الالزمة للعمل كجهة تنسيقية 
 لمهني والتقني.واحدة لقطاع التدريب والتعليم ا

 اكميةمن جانب آخر، ما زال أسلوب اإلدارة شديد المركزية في مختلف مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني يمثل عائق ح
إلى معاهد التدريب والتعليم   تطور تقديم التدريب الفعال على المستوى المحلي. فهناك سلطات محدودة مفوضة حالياً يعترض 

لى المستوى المحلي في األمور المالية والفنية مثل توقيع اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ دورات المهني والتقني ع
( 2025 -2016تدريب جديدة، وشراء المواد....إلخ. وفي الواقع، فقد تضمنت اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية )

سيين في مؤسسة التدريب المهني، والمدارس المهنية، وكليات المجتمع، إضافة إلى  نشاطات لبناء قدرات المدراء والموظفين الرئي 
التوجه نحو الالمركزية في إدارة مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني عبر تفويض المزيد من الصالحيات للعمل بإستقاللية 

 أكبر.

التدريب والتعليم المهني  حاكمية  قطاع مؤخراً  الصادرقنية من المتوقع أن يطور قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والت 
والتقني على المستوى الوطني من خالل هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، والتي ستقوم كهيئة مستقلة بالعمل كجهة  

المهني قيادية وتنسيقية لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني. ويتوقع من مشاركة الوزراء المعنيين بمؤسسات التدريب والتعليم 
تنمية وتطوير  لعالي/ أعضاء( في إدارة مجلسوالتقني الرئيسة )وزير العمل/ رئيس المجلس، ووزيري التربية والتعليم والتعليم ا

التدريب. كما وأن وجود  تزويدو  التعاون والتنسيق بين هذه المؤسسات على مستوى السياسات ت المهنية والتقنية أن يفعلالمهارا
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عضو بما فيهم رئيس المجلس( سيعطي دورا أكثر فعالية   15من أصل  8المجلس تمثل القطاع الخاص )غالبية من أعضاء 
 للقطاع الخاص في حاكمية قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني.

 ضبطالمساءلة، والقيادة، وال 2-1-ه

حدة قوية وفعالة على المستوى الوطني وذلك بسبب إلى قيادة مو  خالل الفترة السابقة قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني افتقر
تشتت الحاكمية، وعدم نجاح مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني في تحقيق الكثير بخصوص تنسيق السياسات بين 

ي والتقني تنفرد مؤسسات التدريب والتعليم المهن من التقني. وحقيقة األمر، أن كالً مختلف مزودي التدريب والتعليم المهني و 
 بآليات خاصة للمساءلة، والقيادة، والضبط. 

لناحية الجهات المستفيدة  وال يتوفر نظام مساءلة شامل ومنرابط في أي من مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني سواءاً 
لى قضية المساءلة وبخاصة  الذي يؤثر ع ل التمويل الحكومي العامل الرئيسضمن المؤسسة ذاتها. ويمث  الخارجية أو داخلياً 

بالنسبة لناحية الجهات المستفيدة الخارجية من برامج التعليم والتدريب المهني والتقني. فبما أن توزيع المخصصات المالية  
السنوية لمزودي التدريب الحكوميين ال ترتبط بالمخرجات والتائج المتوقعة، وإنما تعتمد على أرقام اإلنفاق/ المخصصات في  

ات السابقة فلن يساهم ذلك في تحسين  فعالية المساءلة. كما وأن نقص توفر بيانات ودراسات دورية موثوقة حول خريجي السنو 
 على تطوير آلية مساءلة منهجية. مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني ومدى مواءمتهم الحتياجات سوق العمل تؤثر سلباً 

المتبع في  حاكمية وإدارة مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني قد أضعف   المركزيةنب آخر، فإن طبيعة نظام ومن جا
لضعف االستقاللية في قضايا رئيسة  كالمناهج، وإدارة  إمكانية المساءلة إلدارات المستوى المحلي في هذه المؤسسات. فنظراً 

 إلدارات المحلية في موضع المساءلة حول النتائج المتحققة.، فمن الصعب وضع  االشؤون المالية، والموظفين التي تدار مركزياً 

وتتأثر المساءلة أيضًا بآليات ضبط الجودة المطبقة في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني والتي تختلف من مؤسسة  
ودة عملية التدريب من ألخرى. ففي مؤسسة التدريب المهني، يقوم منسقو مديرية ضبط الجودة بمتابعة وتقديم التقارير عن ج

زارة التربية التعليم المهني في في مديريات التعليم في و  ريب المهني. ويتحمل مشرفو/ ميسروخالل زيارات منتظمة لمعاهد التد
عداد التقارير حول عملية التدريب في المدارس المهنية. وال يوجدة في جامعة البلقاء/ كليات المجتمع آليات إ مسؤولية المتابعة و 

ية لإلشراف الفني/ زيارات المتابعة للعملية التدريبية/ التعليمية في الكليات، وإنما يقوم الطلبة بتقييم أداء معلميهم/ مدربيهم في نها
 كل فصل دراسي. 

أنشأ مركز االعتماد وضبط الجودة ليعمل كسلطة وطنية العتماد ومؤهالت مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني باإلضافة 
من  متدربين، ولكن تأثيره الرئيس اقتصر على مجاالت التدريب والتعليم المهني والتقني الخاضعة لوزارة العمل. إذ أن كالً لل

المدارس المهنية والكليات التقنية/ جامعة البلقاء التطبيقية تخضع لقوانين، وتعليمات، ومعايير  ناظمة من قبل وزاراتهم المعنية ) 
 (.2025 -2016والبحث العلمي )اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية  ووزارة التعليم العالي ،يموزارة التربية والتعل

 إصالح الحاكمية 3-1-ه

في إطار إصالح حاكمية قطاع التعليم  2019لسنة  9رقم  يأتي إنشاء هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وفقا للقانون 
تقني. ويتوقع من الهيئة تحسين ترتيبات المؤسسية والحاكمية في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني والتدريب المهني وال

 بخاصة من خالل المهام التالية المنوطة بها:
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اعتماد وترخيص مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني باإلضافة إلى تنظيم عملهم، وتقييم أدائهم، واإلشراف على  ▪
التلمذة المهنية، والتعليم المهني، والتعليم  برامج التدريب والتعليم المهني والتقني بما يشمل: التدريب المهني/تزويد 

 التقني والفني، والتدريب المستمر، وأية برامج مهنية أخرى ال تمنح درجات علمية.
 ر المعتمدة من قبل مجلس الهيئة.الموافقة على ميزانيات برامج التدريب والتعليم المهني والتقني وفقًا للمعايي  ▪
 إعداد المعايير المهنية. ▪
 تسجيل المؤهالت في اإلطار الوطني للمؤهالت. ▪
 بناء شراكة مؤسسية مع القطاع الخاص لتطبيق البرامج. ▪

والتعليم المهني ومن المتوقع ايضًا، أن يلعب مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية دورًا فعااًل في حاكمية التدريب  
 والتقني وباألخص من خالل سلطاته/ صالحياته التالية:

 إقرار استراتيجيات، وسياسات وخطط تطوير القطاع التي تعدها وزارة العمل. ▪
 اقتراح مشروعات القوانين واألنظمة المتعلقة بالقطاع. ▪
 ة.التنسيق مع المجالس التعليمية، واإلقتصادية، واإلجتماعية والموارد البشري ▪
 تشكيل مجالس المهارات القطاعية.  ▪

وعلى الرغم من ذلك، فإنه ما زال من المبكر الحكم على فاعلية إصالح الحاكمية المذكورة حيث أن بعض األنظمة والتعليمات 
 المتعلقة بها لم تصدر بعد، وكما أن الهيئة لم تمارس دورها بشكل كامل.

 مشاركة الجهات غير الحكومية   2-ه

 المسؤوليات بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في التدريب والتعليم المهني والتقنيتوزيع  1-2-ه

 7في مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ) لقد كان تمثيل الجهات غير الحكومية على المستوى الوطني غير كافٍ 
كانت مشاركتهم غير فاعلة فيي حاكمية القطاع. وقد تم  يتم تعيينهم من قبل الوزير(، ونتيجه لذلك فقد  4، منهم 15من أصل 

حيث أصبح عدد ممثلي القطاع  2019لعام  9تغيير ذلك مؤخرا بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 
 2الرئيسية و  يمثلون القطاعات االقتصادية 6) 8أصحاب العمل في مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية  الخاص/

. وبالتالي، 14من المختصين  في التدريب والتعليم المهني والتقني من القطاع الخاص يتم تعيينهم من قبل الوزير( من أصل 
من ممارسة دور رئيس في رسم استراتيجيات وسياسات  ص وعبر غالبية أعضائه في المجلس يتوقع أن يتمكن القطاع الخا

 القطاع. 

ومن جانب آخر، فقد أصبح تشكيل مجالس المهارات القطاعية جزءًا من  مسؤوليات مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية 
أو قيد اإلنشاء بدعم من مشاريع لمنظمات دولية في األردن )الوكالة  مجالس مهارات منشأة/ 7آلن، هناك والتقنية. ولغاية ا

مل الدولية، والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية(. وتتم قيادة المجالس المشكلة من قبل األلمانية للتعاون الدولي، ومنظمة الع
القطاع الخاص، وهي وتهدف بشكل رئيس إلى اقتراح السياسات العامة، وتحديد المهارات المطلوبة، وتطوير المعايير المهنية 

 (.2019واشدة/ يونسكو، للتدريب والتعليم المهني والتقني في القطاعات المستهدفة )ر 

وعلى المستوى المؤسسي، هناك تمثيل للجهات غير الحكومية في مجالس إدارة كل من مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية 
%( يمثلون القطاع الخاص  45عضو في مجلس إدارة المؤسسة ) 11من أصل  5للتشغيل. ففي مؤسسة لتدريب المهني، 
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% من أعضاء مجلس  80(. وفي الشركة الوطنية للتشغيل فإن ما نسبته 2019واشدة/يونسكو، ومؤسسات المجتمع المدني )ر 
 (.2018اإلدارة هم من القطاع الخاص )المجلس اإلقتصادي واإلستشاري، 

تصميم برامج التدريب وتنفيذها، تتمثل مشاركة القطاع الخاص في تعاونهم في عملية تطوير المناهج  بمنهجية  وعلى مستوى 
هذا النوع من التعاون بشكل رئيسي في برامج تدريب التلمذة  المبني على العمل/الميداني. ويتمم، وفي تنفيذ التدريب بالعمل/ ديك

عادة اتفاقيات بين مزودي التدريب والتعليم المهني  المهنية في مؤسسة التدريب المهني وفي الشركة الوطنية للتشغيل. وتوقع
 التدريب بالعمل. كات الكبيرة(، لتنفيذ تدريب التلمذة المهنية/والتقني وأصحاب العمل )الشر 

كلية مجتمع  15وبالنسبة لدور الجهات غير الحكومية في إنشاء وتشغيل معاهد التدريب والتعليم المهني والتقني،  يوجد هناك 
اء التطبيقية )المجلس اإلقتصادي نروا  تعمل تحت اإلشراف الفني لجامعة البلقو لأل )قطاع خاص( وكليتا مجتمع تابعتانخاصة 

مركز تدريب مهني  268، رخص مركز االعتماد وضبط الجودة 2019. وباإلضافة لذلك، بحلول عام (2018واإلستشاري، 
 . 63تابع للقطاع الخاص

محدودة بالنسبة التي التدريب والتعليم المهني والتقني، فهي في دعم تمويل قطاع  وفيما يتعلق بمساهمة الجهات غير الحكومية
والتدريب  التشغيل من رسوم تصاريح العمال الوافدين التي تدفعها الشركات عن العمالة الوافدة لديها إلى صندوق  يتم تحويلها

والتعليم المهني والتقني. إال أنه يجب اإلشارة هنا إلى الدعم العيني الذي تقدمه بعض المؤسسات/ الشركات للتعليم والتدريب 
ي والتقني. فهناك بعض اتفاقيات التعاون بين طرفين أو أكثر من جهات حكومية وغير حكومية للتعاون في تنفيذ مشاريع/ المهن 

 (:2019مبادرات تدريب/ تشغيل.وفيما يلي أمثلة على هذه اإلتفاقيات )رواشدة/ اليونسكو،

لى أعمال صيانه الهواتف الخلوية. وقد االتفاقية ما بين مؤسسة التدريب المهني وشركة زين لالتصاالت للتدريب ع ▪
الكوري للتدريب المهني في الزرقاء. وتنفذ الشركة بعد أن  -في المعهد األردني زودت مؤسسة التدريب المهني مشغالً 

 عمال الصيانة للمشاركين الملتحقين بالتدريب.أ دورات تدريب على  قامت بترميم وتجهيز المشغل
المهني والجمعية األردنية لصناعة األدوية لتأسيس وإدارة مركز التميز للتدريب على االتفاقية بين مؤسسة التدريب  ▪

صناعة األدوية. ووفقًا لالتفاقيه، تشمل مشاركة الجمعية: تطوير المناهج التدريبية الالزمة، وإدارة المركز، وتوفير 
الشركات األعضاء في الجمعية. وقد تم  فرص التدريب بالعمل/ المبني على العمل والتشغيل للمتدربين والخريجين لدى

دعم إنشاء مركز التميز للتدريب على صناعة األدوية أيضا من قبل مشروع االتحاد األروبي "المساعدة الفنية لبرنامج 
وباألخص في تطوير المناهج والكتب الدراسية. وكذلك تم  ،يب والتعليم المهني والتقني"دعم التشغيل وإصالح التدر 

عم  من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني الذي مول شراء التجهيزات المطلوبة للمركز تقديم الد
 ورواتب الوظائف الرئيسة فيه.  

بين مؤسسة التدريب المهني وغرفة صناعة االردن والتي تمكن الغرفة من تشغيل  2017توقيع مذكرة تفاهم في عام  ▪
لمؤسسة التدريب المهني في كل من مجاالت الطباعة، والصناعات الكيماوية،  مشاغل/ مواقع تدريب مهني 4وإدارة 

مذكرة التفاهم الموقعة إلى اآلن، وذلك نتيجه   ال الجلدية. ولم يتم تفعيل تنفيذواألعمال الخشبية/ األثاث، واألعم
عاون الدولي في األردن تقوم لمعيقات مالية. علمًا بأن غرفة صناعة األردن، وبدعم من مشروع الوكالة األلمانية للت 

للبدء بتدريب تجريبي ليصار إلى استخدامه كنموذج لتشجيع  بعملية تطوير منهاج لبرنامج األعمال الخشبية/ األثاث
 أعضاء غرفة الصناعة على المساهمة بدفع الدعم المالي المطلوب في حال نجاحه. 
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لحصن مع شركة اتحاد المقاولين ومجموعة  مورجنتي )شركة توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية ا ▪
. اتحاد المقاولين/ مورجنتي( وبرنامج التنمية االقتصادية في األردن)سابك( التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 بانه ما زال  علماً  2009مذكرة التفاهم، فقد تم البدء بتنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "مشرف أنابيب" في عام ووفقا ل
للتدريب، ومعلمين/ مدربين، ومختبرات إنجليزي وحاسوب   المرافق/ المساحات الالزمة عاماًل. وقد قدمت كليه الحصن

للتدريب على المهارات التشغيلية )المعززة لقابلية التشغيل(. وقدمت شركات اتحاد المقاولين/ مورجنتي تجهيزات  
ة، والمدربين. وأعدت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/ سابك مذكرة التفاهم، ورتبت التدريب، والمناهج، والمواد التعليمي 

 إلجتماعات منتظمة بين الشركاء، وراقبت وقيمت التقدم في العمل. 

االتفاقيات  ظم هذه اتفاقية موقعة مع القطاع الخاص. وتهدف مع  25وباإلضافة إلى ذلك، لدى جامعة البلقاء التطبيقية حوالي 
 تدريب ميدانية في مواقع العمل لطالب الدبلوم في كليات المجتمع. إلى توفير فرص

وبالنسبة للتعليم المهني في وزارة التربية والتعليم، فإن التعاون مع القطاع الخاص محدود حيث أن التعليم المهني بجزئيه النظري 
 حتى التدريب الصيفي للطالب ينفذ غالبًا في مشاغل المدارس المهنية.والعملي ينفذان داخل مباني المدرسة المجهزة لذلك، و 

 السياسات التي تدعم مشاركة الجهات غير الحكومية 2-2-ه

التدريب والتعليم المهني لقد تم التركيز على السياسات المتعلقة بمشاركة الجهات غير الحكومية/ القطاع الخاص في قطاع 
(، 2020 -2011ية ذات العالقة التي تم إعدادها مؤخر كاإلستراتيجية الوطنية للتشغيل )والتقني ضمن خطط التنمية الوطن 

 -2016(، واالستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية )2020 -2014واستراتيجية التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني )
اع الخاص في تطوير التدريب والتعليم المهني والتقني، (. وقد أكدت االستراتيجيات الوطنية على أهمية ودور القط2025

مشاركة وشراكة  أكبر معه في حاكمية، وتمويل، وتنفيذ التدريب والتعليم المهني والتقني في األردن  ووجهت بخاصة نحو
 (.2019)رواشده/ يونسكو، 

والتقني والمتعلقة بإقرار قانون تطوير المهارات  ومن المتوقع أن تعزز التطورات األخيرة الخاصة بقطاع التدريب والتعليم المهني
الوطني للمؤهالت دور القطاع الخاص ومشاركته في حاكمية، وتطوير استراتيجيات وسياسات التدريب  المهنية والتقنية واإلطار

 والتعليم المهني والتقني، وفي اإلعتراف بالمهارات والخبرات السابقة.

مطبقة حاليا والهادفة إلى تفعيل مشاركة الجهات غير الحكومية في التدريب والتعليم المهني ومن جانب آخر، تشمل السياسات ال 
 والتقني ما يلي:

إنشاء مجالس المهارات القطاعية بقيادة القطاع الخاص لغايات تحديد اإلحتياجات التدريبية القطاعية وتطوير المعايير  ▪
 المهنية.

ن مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني والقطاع الخاص في مجاالت تنفيذ توقيع اتفاقيات التعاون/ الشراكة ما بي  ▪
 التدريب، وتطوير المناهج والمواد التعليمية، وتزويد التجهيزات، وإدارة العمليات/ المرافق التدريبية  وغيرها.

بمشاركة فعالة من مهنيين استخدام منهجية ديكم في تطوير المناهج من قبل مؤسسة التدريب المهني بشكل رئيس  ▪
 ممارسين من القطاع الخاص.

 اعتماد مراكز التدريب الخاصة، وبرامجها التدريبية من قبل مركز االعتماد وضبط الجودة.  ▪
التدريب بالعمل لتشمل برامج المستوى التقني )دبلوم كليات المجتمع( في جامعة   التوسع في تطبيق التلمذة المهنية/ ▪

 جامعة الحسين التقنية.البلقاء التطبيقية و 



100 
 

في إطار تفعيل مشاركة الجهات غير الحكومية في التدريب والتعليم المهني  بالرغم من اتخاذ بعض الخطوات الجيدة مؤخراً 
ومشاركة فعالة لهذه الجهات. ومن ذلك: تطوير التشريعات الالزمة، وتقديم  والتقني فما زال هناك حاجة لفعل المزيد لتحقيق دور

لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التدريب والتعليم المهني والتقني، وبناء قدرات مؤسسات أصحاب العمل للمشاركة في  الحوافز
التدريب والتعليم المهني والتقني، وتطبيق الالمركزية في إدارة مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني لتمكين المعاهد على 

 مع القطاع الخاص. المستوى المحلي من إنشاء شراكات  

 

 : موازنة التعليم والتدريب المهني والتقني 3-ه

 تخطيط اإلنفاق، وإعداد موازنة التدريب والتعليم المهني والتقني وتنفيذها 1-3-ه

يبنى التقدير األولي للنفقات ابتداءًا على حاجات كل معهد/ مدرسة/ كلية على المستوى المحلي في كٍل من مؤسسات التدريب 
والتعليم المهني والتقني. ويشمل تقدير النفقات المطلوبة عادة تغطية تقديرات نفقات الرواتب/ األجور، والمواد التدريبية، 

والتجهيزات )اآلالت، واألدوات والمركبات(، والتجديد والصيانة، وتكاليف النفقات التشغيلية )الكهرباء، والماء، واإلنترنت...إلخ(. 
ة لكل مزود تدريب على حدة ال لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني بكامل مؤسساته الحكومي على ويتم إعداد الموازن 

المستوى الوطني. كما ويراعى أن يكون إجمالي الموازنة لكل مزود تدريب مشابهة لما كانت عليه في السنوات السابقة  
 وباختالفات قليلة. 

اإلنفاق السنوي بناءًا على احتياجات التخصصات/ األقسام لديه وذلك باستخدام نماذج  يقوم كل معهد/ مدرسة/ كلية بتقدير
محددة، ومن ثم رفعها للمديرية/ الإلدارة الفنية المعنية في مؤسسته )مؤسسة التدريب المهني، ووزارة التربية والتعليم، وجامعة 

ومناقشتها قبل الموافقة المبدئية عليها أو تعديلها. من ثم يتم تجميع البلقاء التطبيقية...إلخ(. ويتم مراجعة النفقات المقدرة فنيا 
النفقات السنوية المقدرة معًا للمعاهد التدريبية/ المدارس المهنية/ كليات المجتمع. ويتم في مؤسسة التدريب المهني ووزارة التربية 

لتعليم المهني إلى الموازنات السنوية المقترحة لمؤسسة والتعليم ضم النفقات السنوية المقدرة لمعاهد التدريب المهني/ مدارس ا
الموافقة  قبل صدورها ضمن   /التدريب المهني/ وزارة التربية والتعليم على الترتيب، ورفعها إلى دائرة الموازنة العامة للمناقشة

وعادة يراعى عند الموافقة على الموازنة قانون موازنة الوحدات الحكومية/ قانون الموازنة العامة عبر القنوات التشريعية الالزمة. 
المطلوبة أرقام موازنات السنوات السابقة، ومدى توافر الموارد المالية الالزمة المالية. وبالتالي، تخضع الموازنات المطلوبة  

نة المقترحة القتطاعات تؤثر على مخصصات النفقات المقدرة للعناصر المختلفة. في جامعة البلقاء التطبيقية، تناقش المواز 
 .في ضوء توافر الموارد المالية الالزمة،   لكليات المجتمع داخليا في الجامعة، وتتم الموافقة أو التخفيض

على اإلدارة المالية في كٍل من مؤسسات التدريب والتعليم المهني  ق من الموازنة السنوية بشكل رئيستقع مسؤولية مراقبة اإلنفا
المخصصة قبل كانون األول من كل سنة، وإال سيتم إعادتها إلى الخزينة وليس تدويرها للسنة والتقني. ويجب صرف النفقات 

 التالية. ويمكن تحويل مخصصات مواد معينة إلى أخرى في الموازنة وفقًا لشروط وتعليمات ناظمة محددة. 

ات الموازنة والموافقة عليها ال يتمثل النقص/ العيب الرئيس في عملية إعداد الموازنة الموضحة أعاله، أن تحديد مخصص
 يرتبطان بالنتائج/ المخرجات. وبالتالي، التوجد معايير مناسبة موضوعة تسمح بالمساءلة كأداة أساسية لتحسين األداء وفعاليته.
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 سياسات تحسين تخطيط اإلنفاق وإعداد الموازنة في التعليم والتدريب المهني والتقني 2-3-ه

(، بأن "التمويل غير المبني على النتائج لمؤسسات التدريب 2025 -2016نية لتنمية الموارد البشرية )أشارت اإلستراتيجية الوط
ضمن مجال   والتعليم المهني والتقني الحكومية" المتبع حاليًا قد يديم األداء الضعيف لهذه المؤسسات. وحددت االستراتيجية

علومات في صنع السياسات والقرارات" والذي نص في أحد أهدافه على  المساءلة  المشروع المسمى "تعزيز/ تسهيل استخدام الم
"متابعة ومراقبة كفاءة اإلنفاق لدى مزودي التدريب )مثل كلفة الخريج، ومعدالت استخدام مزودي التدريب للمساحات والموارد 

 المتوفرة، وغيرها(. 

خصيص التمويل لمزودي التدريب والتعليم المهني والتقني على أي حال، لم يتم تطبيق المشروع المذكورلغاية اآلن، وما زال ت 
 العام كما تم وصفه أعاله.

 

 : توفير مصادر التمويل للتعليم والتدريب المهني والتقني 4-ه

 مصادر وآليات التمويل للتعليم والتدريب المهني والتقني 1-4-ه

مؤسسة التدريب المهني ووزارة التربية والتعليم. ويتم حاليًا تحويل تبقى الموازنة العامة هي المصدر الرئيسي للتمويل لدى كل من 
اإليرادات المتحققة من النشاطات الذاتية في كل من معاهد مؤسسة التدريب المهني ومدارس التعليم المهني في وزارة التربية 

ية. والواقع أن اإليرادات الذاتية المتحققة والتعليم إضافة إلى رسوم المتدربين في حالة مؤسسة التدريب المهني إلى وزارة المال
% 7-6ألف دينار أردني في مؤسسة التدريب المهني مشكلة ما نسبته  900 -750متواضعة جدًا، فهي مثاًل تتراوح ما بين 

 .64من موازنتها السنوية فقط 

ل يأتي من نفس الجامعة )رسوم الطالب،  وبالنسبة لجامعة البلقاء التطبيقية/ كليات المجتمع، فإن مصدر التمويل الرئيس ال زا 
والتي رفعت مؤخرا لبرامج الكليات المتوسطة(، وذلك باإلضافة لتمويل إضافي من الموازنة العامة من خالل وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي.

درات مقترحة ألي من مزودي ويعتبر صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني مصدر محتمل أخر لتمويل مشاريع/ مبا
التدريب والتعليم المهني والتقني. وفي الواقع، فإن الشركة الوطنية للتشغيل كانت األكثر استفادة بين مؤسسات التدريب والتعليم 

الموارد  المهني والتقني من تمويل الصندوق تلتها مؤسسة التدريب المهني في المقام الثاني. ووفقًا لإلستراتيجية الوطنية لتنمية
% من تمويل صندوق التشغيل والتدريب والتعليم 18.2% و12.7%، و24.3%، و44.8( فإن 2025 -2016البشرية )

كانت من نصيب الشركة الوطنية للتشغيل، ووزارة العمل، ومؤسسة التدريب المهني  2015 -2005المهني والتقني خالل 
 وجهات أخرى على الترتيب.

في  قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني، وقد  دم من الجهات المانحة الخارجية مشاريع تطويريةيستهدف الدعم المالي المق
يستهدف المشروع الواحد مؤسسة واحدة أو أكثر في القطاع. إال أنه تتوجب اإلشارة هنا، بأن هذا المصدر غير دائم أو متوفر 

 على مدار السنوات ولكافة مزودي التدريب.
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تختلف حصة مساهمة كٍل من مصادر التمويل المذكورة في موازنة التدريب والتعليم المهني والتقني من مؤسسة إلى أخرى ومن 
 سنة إى أخرى. 

لقد تم إلغاء مساهمة القطاع الخاص في تمويل التدريب والتعليم المهني والتقني من خالل ضريبة التدريب التي كانت مفروضة 
. ولذلك، فإن مساهمة 2009عام اللضريبة في جديد لقانون وذلك عندما تم إقرار  لشركات الخاصة% من أرباح ا1بنسبة 

ين لديها، تقتصرعلى الشركات التي تدفع رسوم لتصاريح للعمال الوافد ،القطاع الخاص في تمويل التدريب والتعليم المهني والتقني
 التعليم المهني والتقني.لتمويل صندوق التشغيل والتدريب و والتي تحول نسبة منها 

ولكن يوجد أيضا مساهمات أخرى لبعض الشركات الخاصة تتمثل في توفير فرص تدريب ميداني للمتدربين/ الطالب في برامج 
التلمذة المهنية وغيرها من برامج التدريب بالعمل/ المبني على العمل. كما وتقوم بعض الشركات أيضا بتقديم دعم عيني 

 ، والمواد التدريبية، وتوفير الفنيين للتدريب.كتجهيزات التدريب

تشمل مشاكل التمويل التي يواجهها قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ما يلي: إعداد الموازنات غالبا على أساس تشغيلي 
بالكاد لتغطية سنوي ال على أساس خطط استراتيجية لعدة سنوات، وعدم كفاية المخصصات المالية لجوانب التطوير ولكن 

الرواتب والمصاريف التشغيلية األساسية، وضعف الصالحيات المالية المفوضة إلدارات التدريب والتعليم المهني والتقني على 
 المستوى المحلي بما يعيق الكفاءة في األداء والتطوير في العمل. 

 تنويع وتوفير التمويل للتعليم والتدريب المهني والتقني 2-4-ه

( ضمن مجال االبتكار 2025 -2016في اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ) 4لهدف االستراتيجي رقم لقد نص ا 
على "اتباع وسائل تمويل وتعليم مبنكرة من خالل تحويل صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، والشراكات بين 

عليم/ التدريب المبتكرة". ومن ضمن المشاريع المحددة لتحقيق المخرجات  القطاعين العام والخاص والتوسع في طرائق الت 
المرجوة: تأسيس مشروع صندوق تطوير المهارات بإدارة القطاع الخاص يعتمد في إيراداته على اقتطاع نسبة مئوية من رسوم 

تدريب على الشركات والتوسع في برامج تصاريح العمالة الوافدة، والمخصصات المباشرة من وزارة المالية، وإعادة فرض ضريبة ال
 التلمذة المهنية.

قد تضمن إنشاء صندوق    2019لعام  9وما تم تحقيقه لغاية اآلن، أن قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الجديد رقم 
نفس المصادر التي كانت يدعى "صندوق دعم أنشطة التدريب والتعليم المهني والتقني وتطوير المهارات"، والذي يمول من 

لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني أي نسبة مئوية من رسوم تصاريح العمالة الوافدة، والمخصصات المباشرة من 
وزارة المالية، والتبرعات الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء. وبذلك، لم يتم إعادة فرض ضريبة التدريب على الشركات التي تم 

 التوصية بها من قبل االستراتيجية.

وبالنسبة للتوسع في برامج تدريب التلمذة المهنية، فقد قامت مؤخرًا كل من جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية السلط التقنية، وجامعة  
 وسط.سنوات( للدبلوم  المت 3 -2الحسين التقنية بتبني نظام تدريب التلمذة المهنية في برامجهما للتعليم التقني )
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 : توزيع واستخدام المخصصات المالية في التعليم والتدريب المهني والتقني 5-ه

 أنماط توزيع المخصصات المالية 1-5-ه

توزع المخصصات المالية لمؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني الحكومية لكل مؤسسة على حدة، حيث ال توجد جهة  
مخصصات اإلنفاق لكل مؤسسة أو تحديد أولويات اإلنفاق للقطاع بعامة. وكما شرح  توزيع مركزية مسؤولة عن اتخاذ قرارات

مسبقًا، فإن وزارة المالية هي المصدر األساسي لتمويل التدريب المهني في مؤسسة التدريب المهني، والتعليم المهني كجزء من 
 ات المجتمع فإن مصدر التمويل الرئيس هو جامعة البلقاء التطبيقية.موازنة وزارة التربية والتعليم. وبالنسبة للتعليم التقني في كلي 

تشكل المصاريف الجارية )الرواتب، والمواد التدريبية، وأعمال الصيانة، والكهرباء، والماء...إلخ( عادة نسبة عالية من نفقات 
تفاصيل  1بناء، والتجهيزات(. ويبين الجدول ه مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني مقارنة مع النقات الرأسمالية )أعمال ال

ما على جهات التدريب والتعليم المهني والتقني  والذي ينطبق إلى حدٍ  2016النفقات الفعلية لمؤسسة التدريب المهني لعام 
ع % من مجمو 90.1الحكومية األخرى كنسب إنفاق )ال كأرقام(. كما يمكن مالحظته من الجدول، تشكل النفقات الجارية 

 %(.76.5التفقات، وحيث نسبة الرواتب هي األعلى من بينها )

 

 

 

 2016: نفقات مؤسسة التدريب المهني في عام 1جدول ه 

 %  الدينار األردني   النفقات 

 76.5 8,844,095 الرواتب الجارية 

 0.7 79,025 المواد اتدريبية

تكاليف تشغيلية أخرى )كهرباء، ما، 
 ....الخ(

1,494,832 12.9 

 90.1 10,417,952 المجموع

المباني/ المرافق )التجديد،  الرأسمالية 
 والصيانة...الخ(

947,906 8.2 

 1.5 174,252 التجهيزات 

 0.2 22,136 أخرى )األثاث، والدراسات...الخ(
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 9.9 1,144,294 المجموع

 100 11,562,246 المجموع الكلي 

 مقابلة مع المدير المالي/ مؤسسة التدريب المهني  /2020 -2016لعام  المصدر: المخلص اإلجمالي للنفقات الجارية والرأسمالية

ة والموافق عليها لكل لالحتياجات المطلوب  يتم إعادة توزيع المخصصات في مؤسسة التدريب المهني بين المعاهد المختلفة وفقاً 
أخرى. ويتم  ةسسة التدريب المهني من جه، وتوافر الموارد الالزمة المخصصة من قبل وزارة المالية لموازنة مؤ ةمعهد من جه

من  مؤسسة التدريب  للمدارس المهنية في وزارة التربية والتعليم. و في كلٍ  نفقاتس اآللية في توزيع مخصصات التطبيق نف
المهني ووزارة التربية والتعليم، يتم إدارة اإلنفاق من المخصصات المحددة لمعاهد التدريب في مؤسسة التدريب المهني، والمدارس 

 المهنية في وزارة التربية والتعليم مركزيًا. 

التطبيقية، يتم الموافقة على توزيع المخصصات المالية بين الكليات من قبل الجامعة نفسها، ولكن تبقى  بالنسبة لجامعة البلقاء
 هنا أيضًا إدارة اإلنفاق مركزية بشكل رئيسي.

طا إن توزبع المخصصات المالية ليس مرتب  -1إلى حد كبير:  وتنطبق مالحظتان على كافة مزودي التدريب في القطاع العام
نقص التمويل  -2أو الكلية.  ،احتياجات النفقات المحددة في خطة العمل السنوية للمعهد، أو المدرسةب األداء ، وإنما  بالنتائج/

نتيجة للتخفيضات في الموازنة المقترحة والذي ينعكس بشكل رئيس على نشاطات/ مبادرات التطوير في مؤسسات التدريب  
 والتعليم المهني والتقني.

 

 ن كفاية المصادر المالية للتعليم والتدريب المهني والتقني والعدالة في توزيعهاسياسات ضما 2-5-ه

ب: اعتماد موازنات برامج التعليم  2019لعام  9لقد ف وضت هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وفقًا للقانون رقم 
على صرفها". وهذا يعني وجود جهة مركزية  مسؤولة عن  والتدريب المهني والتقني وفق المعايير التي يقرها المجلس، واإلشراف

توزيع مخصصات اإلنفاق لمؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني يتوقع أن يقود إلى عدالة أكثر في توزيع الموارد المالية بين 
وتنمية المهارات )بديل  مؤسسات القطاع. كما ويتوقع أيضا من إنشاء صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني

صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني( ضمن الهيئة زيادة مصادر التمويل المتوفرة لتنفيذ برامج التدريب والتعليم 
 المهني والتقني.

التطبيقية/ كليات المجنمع من جانب آخر، تضمنت الخطة اإلستراتيجية لكل من مؤسسة التدريب المهني، وجامعة البلقاء 
مشروعا/  إجراءًا يهدف إلى زيادة الموارد المالية لبرامج التدريب المهني/التعليم التقني. فقد تضمنت الخطة االستراتيجية لمؤسسة 

( 2019 -2015التدريب المهني مشروعًا يسمى "تحسين المصادر المالية لمؤسسة التدريب المهني" ليتم تنفيذه خالل الفترة )
دينار أردني. علمًا بأنه لم يالحظ وجود أي دليل على تنفيذ هذا المشروع في التقارير السنوية  580,000وبكلفة إجمالية قدرها 

لزيادة الدعم المالي طتها االستراتيجية إجراءًا "األخيرة لمؤسسة التدريب المهني. وبالنسبة لجامعة البلقاء التطبيقية، فقد تضمنت خ
ي، وبناء شراكة بين الكليات التقنية والقطاع الخاص". وقد تم تحديد المؤشرات التالية ضمن اإلستراتيجية لهذا للتعليم التقن 

اإلجراء: إقرار آلية للدعم الحكومي المستمر،  ومقدار الدعم الحكومي للتعليم التقني، والزيادة في حجم استثمار القطاع الخاص  
قعت جامعة البلقاء التطبيقية اتفاقيات مع القطاع الخاص للتعاون في التعليم التقني في التعليم التقني. وفي هذا الصدد، و 

 وبخاصة في تزويد فرص التدريب للطلبة في مواقع العمل في الشركات. 
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 قضايا أخرى  /المساحة المفتوحة

عدم من  تخوفم. ونتيجه لذلك، هناك يشكل التعليم المهني جزءًا بسيطا من مسؤولية وزارة التربية والتعليم مقارنة بالتعليم العا
تلقيه العناية واإلهتمام المطلوبين، مع األخذ بعين اإلعتبار أن متطلباته أكثر من التعليم العام من حيث التسهيالت والكلفة 

ليم المهني مدارس التع  عادة من خلفيات تعليمية أكاديمية. من جانب آخر، ترتبطأن متخذي القرار في االوزارة هم التشغيلية، و 
بمديرية التعليم العام في المحافظات دون وجود متابعة منتظمة لسير عملية التعليم المهني في هذه المدارس من قبل اإلدارة  

 المعنية بالتعليم المهني في الوزارة )إدارة التعليم المهني واإلنتاج (، مما قد يؤثر سلبا على جودة التعليم المهني.

التقني. وبالتالي  المتوسط البلقاء التطبيقية، تقوم كليات المجتمع بتقديم برامج البكالوريوس إلى جانب برامج التعليموفي جامعة 
 التقني. المتوسط على حساب التعليمعلى برامج الدراسة الجامعية  بأن يتم التركيز أكثر تخوفهناك أيضا 

زارة التربية والتعليم وجامعة البلقاء التطبيقية/ كليات المجتمع لضمان لذلك، يجب اتخاذ ترتيبات حاكمية مناسبة في كل من و  
 فاعلية وكفاةة تنفيذ برامج التعليم المهني/ التقني.

 الملخص واالستنتاجات التحليلية 

المهني تتميز حاكمية قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني في األردن بالتجزؤ/ التشتت حيث يتبع مزودو التدريب والتعليم 
. والتقني لوزارات مختلفة )وزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي(، وال يوجد تنسيق فعال بينهم

على تطوير قائدة وقد استمر هذا التشتت حتى بعد إنشاء مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ليعمل كجهة 
 ية للقطاع، وتحسين التنسيق بين مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني.السياسات الوطن 

قوي ومتماسك وآليات للمساءلة في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني.  كما وأن عملية المساءلة ضعيفة لعدم وجود نظام
وجود قيادة متمكنة لقطاع التدريب والتعليم وتؤدي عوامل عدة إلى ضعف المساءلة في القطاع، تشمل: تجزؤ الحاكمية وعدم 

المهني والتقني على المستوى الوطني، وتوزيع الموارد/ المخصصات المالية على مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني وفقًا 
ت التدريب ألسس غير مبنية على النتائج، ونقص في بيانات ومعلومات التغذية الراجعة الموثوقة حول خريجي برامج مؤسسا

كليات التدريب والتعليم  والتعليم المهني والتقني ومدى مالءمتهم لحاجات سوق العمل، والمركزية في إدراة معاهد/ مدارس/
 والمسؤوليات المرتبط بآليات متابعة وضبط ضعيفة.تحديد الواضح لألدوار، والمهام، المهني والتقني، وعدم ال

في حاكمية قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني على المستوى الوطني ومستوى دور الجهات غير الحكومية وبالنسبة ل
بالرغم من تمثيلهم في مجلس التدريب والتعليم المهني  لهذا الدور  ضعف وعدم فاعلية ، فقد كان هناكمؤسسات مزودي التدريب

ل. وتتضمن العوامل المؤثرة على ضعف دور  والتقني، ومجلسي إدارة كل من مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغي 
الجهات غير الحكومية في حاكمية التدريب والتعليم المهني والتقني: نسبة األعضاء الممثلين للجهات غير الحكومية في مجالس  

ر الحكومية في  الحاكمية/ اإلدارة  لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ومؤسساته، وقدرات هؤالء األعضاء )ممثلي الجهات غي 
 مجالس الحاكمية/ اإلدارة( الالزمة للمشاركة الفعالة في هذه المجالس. 

وعلى مستوى التنفيذ، هناك بعض المشاركة من القطاع الخاص في التدريب والتعليم المهني والتقني فيما يتعلق بتطوير المناهج، 
ي برامج مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل.  والتدريب بالعمل/ المبني على العمل، ولكنها محصورة بشكل رئيس ف

وتوجد مشاركة محدودة جدًا للقطاع الخاص في اإلدارة والعملية التدريبية في معاهد التدريب على المستوى المحلي. وتشمل 
م المهني والتقني وتشغيلها، العوامل التي تساهم  في هذا الوضع: التشريعات واألنظمة التي تحكم إدارة مؤسسات التدريب والتعلي 
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والحوافز المعززة لمشاركة القطاع الخاص في التدريب والتعليم المهني والتقني، وقدرة المعاهد على المستوى المحلي على التفاعل 
 مع القطاع الخاص. 

لي: تتعامل كل مؤسسة  وتتضمن المالحظات الرئيسة المتعلقة بتمويل مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني الحكومية ما ي 
التعليم المهني( مع وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة بشكل مباشر ومنفصل بخصوص  )التدريب المهني، ووزارة التربية/

موازناتهم السنوية، وتبنى موازنات مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني على خطط سنوية لكٍل منها ال على خطة تطوير 
متكاملة للقطاع، ويأتي مصدر التمويل الرئيس من الموازنة العامة لكل من التدريب المهني، والتعليم المهني، ومن  استراتيجية

موازنة جامعة البلقاء التطبيقية للتعليم التقني، وال يتم تحديد الموازنات بناءًا على النتائج/ المخرجات، وتشكل النفقات الجارية 
%(، وإإليرادات الذاتية لكل من وزارة التربية 90 -%80من الموازنة المخصصة لكل مؤسسة ) )وخصوصا الرواتب( نسبة عالية

تتم متابعة وضبط صرف المخصصات   والتعليم  ومؤسسة التدريب المهني متواضعة جدا ويتم تحويلها إلى وزارة المالية، و
 مركزيًا.

العوامل تشمل: عدم وجود موازنة شاملة لقطاع التدريب والتعليم مجموعة من  وتساهم في تحديات السياسات المذكورة أعاله
المهني والتقني مبنية على خطة تطوير استراتيجية، وضعف اإلدارة/ الحاكمية المالية في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني 

لقطاع ومؤسساته بعامة، وعدم كفاية حيث التوجد جهة مركزية مسؤولة عن تحديد األولويات واتخاذ قرارات توزيع الموازنات ل
الدعم الحكومي المتوفر لمؤسسات قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني، ومحدودية مشاركة القطاع الخاص في تمويل التدريب 

لتي والتعليم المهني والتقني، وعدم وجود نظام مساءلة يربط المخصصات المالية بمؤشرات أداء، ونقص التعليمات التنظيمية ا
تعزز كفاءة إدارة الموارد المالية ومبادرات توليد اإليرادات الذاتية على المستوى المحلي في معاهد مزودي التدريب والتعليم 

 المهني والتقني.

أن المصادر المالية اإلضافية من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لم تصرف بشكل   ا،ذكره هن  ومن الجدير
بين مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني. فقد كانت الشركة الوطنية للتشغيل ثم مؤسسة التدريب المهني األكثر إستفادة  متساٍو 

من تمويل الصندوق بين مؤسسات القطاع. ويمكن أن يعزى ذلك لعدم وجود إستراتيجية طويلة المدى توجه دعم الصندوق 
، وأيضًا لسبب اإلفتقار إلى االستقاللية في اتخاذ قرارات الدعم المالي، حيث يعمل لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني

الصندوق تحت إشراف مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني الذي يرأسه وزير العمل وغالبية أعضائه من القطاع  
 العام.

ت المهنية والتقنية( الذي تم إقراره مؤخرًا حلواًل لمعظم تحديات  ) قانون تنمية وتطوير المهارا 2019لسنة  9قد يحمل القانون رقم 
السياسات المذكورة أعاله. إذ ستلعب هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية كهيئة وطنية مستقلة مع مجلسها )مجلس  

ب والتعليم المهني والتقني من خالل مهام تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية( أدوارًا أساسية بما يخص حاكمية قطاع التدري 
وسلطات الهيئة والمجلس المتعلقة ب: إقرار استراتيجيات وسياسات القطاع، وترخيص واعتماد معاهد وبرامج التدريب في 
عليم القطاع، وتطوير المعايير المهنية، وتسجيل المؤهالت في اإلطار الوطني للمؤهالت، واعتماد موازنات برامج التدريب والت 

 المهني والتقني، ومراقبة وتقييم برامج التدريب والتعليم المهني والتقني، وتشكيل مجالس المهارات القطاعية.

 برئاسة وزير العمل مع أغلبية األعضاء من جانب آخر، يتوقع أن يؤدي  تكوين مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية
عزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في حاكمية القطاع. كما ويتوقع من مشاركة ( إلى ت 14من أصل  8من القطاع الخاص )

الوزراء المعنيين بمؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني الرئيسة في المجلس )وزير العمل كرئيس للمجلس، ووزيري التعليم 
لك، يجب تحديد األدوار وعالقات التنسيق  والتعليم العالي كأعضاء(، تسهيل التعاون/ التنسيق بين هذه المؤسسات. ومع ذ
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بوضوح بين مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الجديد ومجالس قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني األخرى 
لتعليم )مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني، ومجلس التربية، ومجلس التعليم العالي( لتجنب الوضع السابق لمجلس التشغيل وا

 والتدريب المهني والتقني حيث لم يكن هناك تعاون وتنسيق فاعل مع المجالس المذكورة.   

في هذه المرحلة المبكرة بعد إقرار قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، فإن التقدم المتحقق محدود بتشكيل مجلس  
بعض األنظمة الالزمة لتطبيق القانون، إال أنه ما زالت هناك بعض تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وأيضا إصدار 

األنظمة/ التعليمات قيد اإلعداد. ولكن، في إطار مشاركة القطاع الخاص في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني، فقد تم 
مجالس مهارات   7الحصر: إنشاء تحقيق بعض التقدم في السنوات األخيرة. وقد تم  ضمن هذه المشاركة على سبيل المثال ال 

التدريب بالعمل إلى برامج مستوى التعليم التقني في كل  قطاعية بقيادة القطاع الخاص، والتوسع في تطبيق نظام التلمذة المهنية/
طلب من جامعة البلقاء التطبيقية وجامعة الحسين التقنية، وتطوير المناهج باستخدام عملية تطوير المناهج )ديكم( والتي تت 

مشاركة فنيين ذوي خبرة من القطاع الخاص، وتنفيذ مبادرات/ مشاريع تدريب مشتركة بين القطاع الخاص ومزودي التدريب 
 والتعليم المهني والتقني.

 توصيات مقترحة للتعامل مع تحديات الحاكمية والتمويل:

دامها كأساس في إعداد أنظمة مراقبة،  تطوير معايير أداء موحدة لمؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني الستخ ▪
 وتقييم، وتوزيع المخصصات، والمساءلة لهذه المؤسسات. 

على المستوى المحلي باتجاه  تعديل التشريعات لتفويض مزيد من الصالحيات إلدارات التدريب والتعليم المهني والتقني ▪
 الخاص في المناطق المحيطة. التحول أكثر نحو الالمركزية في اإلدارة وتعزيز الشراكات مع القطاع 

بناء القدرات لمديري التدريب والتعليم المهني والتقني على المستوى المحلي لتطبيق اسلوب اإلدارة الالمركزية والتفاعل  ▪
 بشكل فعال مع القطاع الخاص. 

لبلقاء التطبيقية/ كليات تطوير ترتيبات الحاكمية للتعليم المهني في وزارة التربية والتعليم، والتعليم التقني في جامعة ا ▪
 المجتمع لضمان فاعلية وكفاءة إدارة وتنفيذ التعليم المهني، والتعليم التقني.

تشكيل لجان استشارية/ توجيهية لمعاهد التدريب/ المدارس المهنية/ كليات المجتمع تضم ممثلين عن القطاع الخاص   ▪
 دها.  والشركاء اإلجتماعيين اآلخرين، أو تفعيل عملها في حال وجو 

 تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في الدعم المالي للتدريب والتعليم المهني والتقني. ▪
 تقديم حوافز لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التدريب والتعليم المهني والتقني. ▪
 والتعليم المهني والتقني.بناء قدرات جمعيات/ مؤسسات اصحاب العمل للمشاركة الفعالة في حاكمية وتنفيذ التدريب  ▪
خرى  التوسع في تطبيق نظام التدريب بالعمل/ المبني على العمل ليشمل برامج التدريب والتعليم المهني والتقني األ ▪

 مثل التعليم التقني والمهني.
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