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 1- المستوى التعليمي واألهرامات الثالثة
 
 
 

 بكالوريوس
 أو أعلى 
 47.15% 

أقل من البكالوريوس 
6.75% 

 أقل من الثانوي 
46.1% 

 
 

 بكالوريوس
 %21فأعلى  

 

 دبلوم متوسط
8.3% 

 %17.7ثانوي 

 %53أقل من ثا نوي 

 أعلى
من  

بكالوريوس 
2.5% 

بكالوريوس 
14% 

 %9.6دبلوم 

 %16ثانوي 

 %  57.8أقل من ثانوي 

 القوى العاملة  تعليم السكان التعليم
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 التعليم والبطالة -2

النسبة المئوية    األردن وبريطانيا

 للبطالة



 3- البطالة بالنسبة لعدد السكان في بريطانيا
 من سن 20 الى 24

)2015( 

بكالوريوس 
 فأعلى

 الجميع أقل من الثانوي ثانوي فوق الثانوي

11%  24%  33%  الجميع 29 49 

9%  20%  29%  40%  الذكور  25 

12%  27 38%  58%  االناث 32 
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 4- القوى العاملة 

 حسب مستوى التعليم 

غياب 

االنسجام بين 

 التعليم والعمل

 النسبة المئوية
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 5- اإلشكالية 

 بطء النمو االقتصادي•

بطء التحول التكنولوجي •
 (لزيادة القيمة المضافة)

بطء إنشاء مراكز اقتصادية •
 جديدة

التوسع في االستيراد على •
 حساب اإلنتاج المحلي

 المنافسة اإلقليمية الدولية•

 عمالة وافدة ومهاجرة •

 غياب المشاريع الكبرى•

 المياه والطاقة والتصحر •

 تزايد أعداد الخريجين•

 تكرار التخصصات•

غياب الجانب التطبيقي في •
 البرامج

 غياب المعاهد العليا•

 غياب المعاهد التطبيقية•

غياب مركز البحث والتطوير •
 التكنولوجي واإلبداع

ضعف االهتمام بالمهارات •
 لدى المؤسسات التعليمية

 ضعف برامج التدريب•

 غياب الريادية •

 ضعف االهتمام بالتوظيفية•

 المجتمع

صعوبة 

 التشغيل

 االقتصاد التعليم

 دور الجامعة؟

 دور التخصصات؟



 6- اشكالية التعليم العالي

 توسع متواصل ومتسارع مع الزمن

7 

خريج 

القرن 
 الماضي

خريج 

طالب 

 المستقبل
خريج 

 اليوم

المستوى 

 المعرفي



 7- المتغيرات ا لمتواصلة

 الجامعة

الطالب   

االكاديمي   

 العلوم

 المعرفة

 المهارات

 األسواق

 المشاريع

 التكنولوجيا
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 متسارعة التغير

 بالغة التنوع

 متسارعة النمو

 متزايدة

 متنوعة

 متطلبات معقدة
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 8- الفضــــــاءات المتاحة

 ألفا  ( 180) منشآت عاملة

 ألفا  ( 152) منشآت فردية

 آالف( 9500) منشآت تضامن

 %92 عمال 5أقل من 

  %0.2 عامل   20أكثر من 

منشآت بدخل أقل 

 دينار 5000من 

35.2% 

منشآت بدخل أكبر 

 مليون( 0.5)من 

 1.4% 

 تكوين القطاع الخاص في األردن

سوق العمل 
 الدولي

سوق العمل 
 اإلقليمي

سوق العمل 
 المحلي

 سوق االنتاج

 (المشاريع)
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 9- مكونات سوق العمل المحلي

    

العمالة المحلية          رجال*     

عمالة اللجئين          نساء*     

العمالة الوافدة *      

العمالة المتعطلة *     

العمالة اإللكترونية *     

( شبكات ، المواقع)     

2 

 القطاع العام 

38 % 

 من القوى العاملة

القطاع 

 الخاص

62% 

 من 

 القوى العاملة

 الخدمات

83% 

 الصناعة

15% 

 توزيع قوى العمل 

 حسب القطاعات اإلقتصادية

 توزيع قوى العمل 

 بين القطاع العام 

 الزراعة  والقطاع الخاص

2% 
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 10- خصائص سوق العمل األردني

 مليون ( 2.65)حجم العمالة المتاحة    •

 مليون ( 1)عمالة وافدة ومهاجرة    •

 ضآلة المشاريع اإلنتاجية الجديدة •

 ضآلة المشاريع الكبرى •

 تضخم الجهاز اإلداري الحكومي •

 اقتصاد غير صناعي •

 قطاع خدمات كبير •

 %3.5الى % 3نمو اقتصادي متواضع •

 تزايد متسارع في عدد السكان •

 



 11- ما العمل؟

 الدولة•

 تصنيع االقتصاد•

التشارك مع •

 الجامعات

 المشاريع الكبرى•

 الجامعة

 االهتمام•

 بالتوظيفية

 المعرفة•

 التطبيقية

  لوظائف اإلعداد•

 “االعمال”

 النقدي التفكير•

 المهارات•

 المجتمع

 ثقافة االنتاج•

ثقافة العمل •
 والمخاطرة

12 
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 12- مرتكزات المواءمة

 تكامل التعليم العالي مع السياسات اإلقتصادية•

 التوظيفية كعامل أساسي في تصميم البرامج األكاديمية•

دراسات مستقبلية لسوق ) خصائص المهارات المطلوبة•

 (  االنتاج والعمل 

 التشبيك الدائم بين األكاديميا والقطاع اإلقتصادي •

اقتصادية، اجتماعية، سياسية، )الريادية لجميع التخصصات •

 (علمية

 المهارات التخصصية•

 ثقافة االنتاج•



 13- المعرفة التطبيقية

 التركيز على المشاريع •

 (مشاريع سنويا   5) 

 العمل بمجموعات•

 مشاريع بتخصصات مختلفة•

 تصميم    قانون     لغة           صيدلة    عمارة    

 فنون      لغة       إعلم         علوم      مدني    

 اعمال     أعمال    تنمية          إدارة      فنون   

 الخبرات التطبيقية والتعليمية لدى اعضاء هيئة التدريس•
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 employabilityالتوظيفية  -14

 القابلية لخلق عمل أو الحصول عليه•

15 

 علم

 قدرات

 مهارات

 استعدادات

 رؤى

 ابداعات

 كيف تستطيع الجامعة المساهمة بذلك

يحتاج 

الخريجون 

 لتحقيق ذلك



 15- أعلى الجامعات في دليل التوظيفية
Employability Index 2015 

أفضل  150من  39 –العشرة االوائل : الجامعات االمريكية•

 جامعات

 :  بريطانية•

 أفضل جامعات 150من  10جامعة،  25من أول  3: فرنسية•

 تورنتو: كندية•

 جامعة ميونخ التكنولوجية: المانية•

 (11)الترتيب : يابانية•
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 16- التوظيفية

 التخصص

 اساتذة متميزون•

 تخريج طلبة متميزون•

شخصيات أكاديمية وتطبيقية •
 مرموقة

التواصل مع القطاعات •
 والمؤسسات

 متابعة الخريجين•

 التركيز على مجاالت ومهارات •

 تفهم سوق العمل واالنتاج•

 الريادية واالعمال•

 المشاريع•

 متابعة البدائل والتغيرات•

 لغة التخصص•

 مهارات التخصص•

 تطبيقات التخصص•

 مشاريع التخصص•

 

 

 الجامعة

 اإلسم•

 الطابع•

 الحضور المجتمعي•

 المؤتمرات•

 النشاط العلمي الوطني•

 نوعية التعليم•

 االنضباط•

 المظهر العام•

 الهيئة التدريسية•

التواصل مع •
 القطاعات المختلفة

التعاون والتشبيك •
 الوطني والدولي

 الخدمات الطلبية•

 الكلية

 اساتذة متميزون•

 المشاركة في المؤتمرات•

النشاطات الداخلية •
 والخارجية

 الحضور الوطني والدولي•

 تخريج طلبة متميزون•

التواصل مع القطاعات •
 والمؤسسات

 التركيز على مجاالت معينة•

 الريادية واالعمال•

 المهارات العامة•

 مهارات التواصل•

المشاريع العابرة •
 للتخصصات
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 الترتيب العالمي حسب التوظيفية -17

2015Global Employability University Ranking  
 جامعة 150أعلى 

 ستانفورد

7 
MIT 

6 
 ييل

5 
معهد 

كاليفوريا 

 التكنولوجي

4 

 اكسفورد

3 
 كمبردج

2 
 هارفارد 

1 

هونج كونج 

للعلوم 

 والتكنولوجيا

ايكول 

نورمال 

 فرنسا)

ميونيخ  طوكيو

 التكنولوجي
 كولومبيا برينستون تورنتو 

8 

 معهد الهند ماجيل

 IISللعلوم 
سنغافورة  ديوك كاليفورنيا

 الوطنية
 امبيلاير بيجين

 سان باولو

81 
 ستوكهولم

66 
الصينية هونج 

 كونج

60 

 شنغهاي

57 
 كوبنهاغن

52 
 زيورخ

37 
 ملبورن

33 

 سيئول

117 
 اليدن

104 
 العبرية

92 
IIT بومباي 

90 
 معهد كوريا

 88العالي 
 لوند

84 

 الملك سعود

150 
 فينا

149 
باومان 

  147موسكو 
جامعة العلوم 

والتكنولوجيا  

 147الصين 

 تل ابيب

146 
لومونوسوف  

 127موسكو 
 اوساكا

122 
18 
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 18- آليات المساعدة

 مؤسسات تدريب وتأهيل •

 (جميع المحافظات)

 

 مؤسسات إرشاد وتوجيه •

 

 مؤسسات توظيف •

 

 مؤسسات دراسة السوق•

 

 مؤسسات خدمات توظيف •

 

 تشجيع اإلستثمار •

 اإلهتمام بالبرامج المختلطة •

 والبرامج التطبيقية 

Sandwich & applied 

 

 التخصصات المتداخلة •

Interdisciplinary 

 

 دراسات وبرامج تطوير•

 بيئة العمل 

 

 المراكز المتخصصة والبحثية •

 والمشتركة 

 (الخ..الفوسفات ، اإلتصاالت ) 

 

 الحاضنات التكنولوجية •

   المهارات •

 التواصل مع األكاديميا •

 

 االستثمار في التعليم •

 

 اإلستثمار المشترك في•

•  

 برامج التطوير التكنولوجي

 

 الحاضنات •

 

 التصنيع •

  القطاع الخاص   نظام التعليم العالي الحكومة 

  االريادية والمشاريع الجديدة
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 19- المهارات 

 المهارات األساسية •

 مهارات التعليم •

 منظومة المهارات المتخصصة •

 مهارات التحليل والتركيب •

 مهارات اإلبداع واالختراع والتجديد •

 الريادية 

  واإلبداع في المشاريع
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 20- طبيعة سوق العمل 
 ) منظور اقتصادي(

 ثر وات وطنية محدودة •

 ثروات وافدة كبيرة •

 العمالة الوافدة والمهاجرة كبيرة•

 تواضع معدل النمو اإلقتصادي  •

 ارتفاع معدل النمو السكاني •

 أزمات حادة في المياه والطاقة  •

 واألراضي الزراعية 

 تواضع درجة التصنيع للقطاعات •

 اإلقتصادية 

 استثمار الثروات الوافدة في  •

   العقار واألسواق الثانوية

 ثروات طبيعية ضخمة  •

 فرص عمل متنوعة جدا   •

 المهارات اإلضافية  •

 المهنية العالية  •

 التنافس مع مدى واسع  •

 من أصناف التعليم 

 معدالت نمو متزايدة *  

  قوى عمل محلية وعربية* 

 تنوع هائل •

 فرص عمل متنوعة جدا   •

 منافسة حادة  •

 مهارات ومهنية عالية  •

 قوى العمل المحلية منافسة  •

  اقتصادات صناعية متقدمة •

 

   اإلقتصاد العالمي   اإلقتصاد اإلقليمي   اإلقتصاد الوطني

  فرص عمل جيدة  فرص عمل متزايدة %3فرص العمل متواضعة 
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 21 - تصنيع اإلقتصاد 

 العلم -

 التكنولوجيا-

 اإلنتاج -

 اإلستثمار -

 المهنية -

 المهارات المتقدمة -

 العلقات االقليمية والدولية -

 التسويق -

 اإلبداع -

 البنية التحتية المتقدمة -

 الريادية  -

 

 تعليم 

 عالي 

 متميز 

 

 علقات بين 

 األكاديميا 

 والصناعة 

 

 

 التنوع 

 والتخصص 

 وتداخل 

 التخصصات 

 فرص عمل 

 جديدة 

 عالية المستوى 

 نمو اقتصادي

 مولد لفرص

 العمل 

 مجاالت 

 ابداعية لجميع االمكانات

 القدرة على 

 تمويل التعليم العالي

 والبحث العلمي 
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 22- المسؤوليات
 الحكومة                                    السوق )القطاعات االقتصادية(

 

التفاعل والتواصل مع •

 األكاديميا

االفصاح والبيانات من خالل •

 الغرف واالتحادات النوعية

 نوعية المهارات المطلوبة•

 االرتقاء ببيئة العمل•

دفع وتعزيز البرامج •

والتخصصات ذات الُبعد 

 االستراتيجي

اصالح حالة التبعثر •

 وانخفاض الكفاءة

الدفع باتجاه التنويع االفقي •

 والعمودي

 الرؤية المستقبلية•

االستثمار وتشجيع االستثمار •

 في التعليم العالي

 تطوير بيئة العمل•

 التعليم العالي

 جذب مزيد من الطلبة•

 زيادة الكفاءة في جميع البرامج•

 التجاوب مع احتياجات السوق•

 االهتمام بالنوعية والمستوى •

 المهارات التخصصية•

 االستقاللية  الكاملة•
 

 المهارات العامة•

 المهارات الشخصية•

  اإلنتاج واالنتاجية



 شكراً على حسن االستماع
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