
 
 درجة تحقيق الجامعات األهلية األردنية

 للمعايير الوطنية  
 

  بشير عربياتد.
 الملخـص

بهحفيتف جاألمت  تتل ا سدذ كرت   اركشت  عتو قا تل ارهم تيج اريتاألمل ا ذ تل   استهدفت  ذت ا ارفساست  
قألقاسنهدتتا  باالستته اد ىرتتد عتتفد ألتتو ألايتترات اءايتتات ا داه ار تتا ف  تيتتم  دسجتت  قحقيقتتم ر يمتتايير ار   يتت  

بيتا يحقته بمتو ج انتك اركءايت  اركييت   ايتا استهدفت  ارهيطتيت رهحقيته ذت ا اريمتايير  باريمتايير ار   يت  
 قار  عي  تيم.

اه أل تتش يتتاألا ريييتتل ارط ضتت  قئعتتتاه ذي تتات ق تتف قماأل تت  ارفساستت  ألتتل ااألتتا ارييهيتتل ا  تت ل بتت جر 
ارهتتفسيو قري تتاقات  اعتتات ارهتتفسيو قأل تتاقات ققتتفات ارقضتت ا قاره تتييا قأل تتاقات اريكهضتتات ارر ي تت   
قارءرعيتت  قىجيتتارل عتتفد اريقاعتتف تتتل اريكهضتتات ارر ي تت  قارءرعيتت  قر متتاأل يو تتتل ق تت  اريكهضتتات قري تتاقات 

ذ ل تل ا سدذ  ايا اسهيفأل  ارفساس  أليي ع  ألتو ا ستاريك ئساضل  جييل ألاس ات ارهم يج ارياألمل ا 
 اره ض ي  اريه اتق  ألل  ضيم  اريهغيرات قاره زيمات ارهل قماأل   ألمدا.

قاشء  ارفساس  عو ىخءتا  ارهم تيج اريتاألمل ا ذ تل عاألت  عتو قحقيته اركءايت  اريهم قت  بيميتاس ن تض      
( عتتت  ذي تت  قتتفسيو ىضتتاتل رك يتتات اودا  قارم تت   19عتتت  ذي تت  ارهتتفسيو   ارتتك قكرتت  بحاجهتتم ىرتتد  

ارطضيت   ( عت  ذي   قفسيو ر ك يات994قارزساع  ق  ( عت  ذي   قفسيو رك يات ارم    ارضحه  45اإلن اني  ق 
 ايا اشء  عو خ ا تل ذ ا اريمياس رفى غارضي  ارياألمات. قارد فسي  

عاأل  باسهث اه ثالث جاألمات تتل قحقيته اريميتاس ايا اشء  ارفاسس  عو ىخءا  ارهم يج ارياألمل ا ذ ل 
ار   ل اريهم ه بكءاي  أل اق   اعات قفسيو   ارك  تل قيو ققق  اا ارياألمات ا ذ ي  اريميتاس ارت   ل 
اريهم تته بكءايتتات أل تتاق  ئسم ارياألمتت    ارتتك قن تتض  عتتفد اريقاعتتف تتتل اريكهضتتات   ارتتك قن تتض  اهتتا   

  ارك.
يتت  ارالزألتت  ردتت ا اري تته ى ألتتو ارهم تتيج بيتتا دي ي  ر حاجتتات اإلن تتاني  قارياق تتفأل  ارفساستت  ققتتفيرات قء تت

 يء تتتتتتتتش ارييتتتتتتتتاا ره ستتتتتتتتيل دا تتتتتتتتر  ارقضتتتتتتتت ا تتتتتتتتتل بمتتتتتتتتو ارياألمتتتتتتتتات قتقتتتتتتتتا  ريتتتتتتتتا قتتتتتتتت ترا ألتتتتتتتتو اءايتتتتتتتتات
قىألكانات  قق جيم ارياألمات ا خرى ىرد قحقيته بمتو اركءايتات اريط  بت  قحقيقتا  ر يمتايير ار   يت  ارتتاأل   

 هرق  ارفساس  ق ظي  نها يدا تل قط ير ارهم يج ارياألمل ا ذ ل ا سدنل.ق ف ا  رر انهدا 
 

                                                           

 ،األردن. جامعة البلقاء التطبيقية، ،كلية العلوم الرتبوية د. بشري عربيات، أستاذ مساعد 



 د. بشير عربيات  ……………………………………درجة تحقيق الجامعات األهلية األردنية للمعايير الوطنية 
 

 
 
 

05 

 مقدمة -1
كددره ادد ا   ،يعددد التعلدديا ايددامعر ن األردن مطلبددال يسددعم  ليددا كددي مددي اسددتطا   ليددا سددبي ل 

الطلب مجلة مي العوامي الثقافيدة ااججتااعيدة االتشدريعية االسياسدية ااجدتةدادية الدامليدة م  دا 
 جية.ااخلار 

مددركال ااجتدا  ،لقد استجاب األردن حلاجتا الوط ية بتأسيس ايامعات الرمسيدة ااألاليدة فيدا
كاددا اددر  اددم مددي احلرمددان ن ا ددوارد الطبيعيددة مااددو علدد ،ل عتادداد علددم هرالددا البشددرية ا  الددة

كفيلدة ،  ليدةاأن هرالدا البشدرية ذات الافايدة العا ،ماهلة ن م ابع الطادة مي ال فط االغدا  اا عدادن
اادددد ا ربددددا يدددددر لوجيددددا األردن ، بددددأن لسدددد ا ن سددددد ااجالددددا اااجددددات بعدددد  الدددددا  العربيددددة

 كثدددري دراسدددات  ا ااددد ا مدددا أكدلددد ،االتعلددديا ايدددامعر بشددداي مدددا  ،جسدددتثاارالا ادددو التعلددديا
 ىل أن معدجت العائدد مدي التعلديا ن األردن مرلفعدة   ،فقد لوصي )الراابده( ،أجريت ن األردن

( ا أشددار )سدد ما(  ىل اجددود ع دددة ارلباطيددا دويددا 1891 ،اددي لديراددا ادتةدداديال )الراابدددهامي
امددي أن الرتبيددة كالددت العامددي الفعددا  ن ال اددو ا  دداد  ،اجدتةدداد  التطددوربددا التطددور الرتبددو  ا 

مثلادددددا لوصدددددي )ف ادددددر(  ىل ارلبدددددا  معددددددجت الددددددمو   ،(1891الفدددددر  الو يفيدددددة )سددددد ما 
ن اددددا ارلبطددددت الدددددمو  العاليددددة با سددددتويات العليددددا  ،توى ا دددد خف  للرتبيددددةا  خفضددددة با سدددد

 ن األردن اددددددددددد أاصدددددددددت الدراسدددددددددة  بدددددددددأن يسدددددددددتار اجلت دددددددددا  بدددددددددالتعليا ايدددددددددامعر ،للرتبيدددددددددة
( فضددد ل عددي أن التعلددديا  عاومددال االتعلددديا العدداش اايدددامعر م ددا بشددداي مدددا  1891،)ف اددر

ليشداي جوالدب ا تعدة ب عادة  ،راايدة االفاريدة ا األم ديدةيتجاا  الافايدة ا اديدة  ىل الافايدة ال
مغددددبى ابئهرائ ددددا لشخةددددية االسددددان  والب ددددا   احليددددا  ااجسددددتاتا  بوجددددود  لسددددا  اضددددار  ذ

 ا ختلفة.
ادددددا سدددددت ل مث  ،1891لقدددددد ي لأسددددديس ايامعدددددة األردليدددددة اادددددر األاىل ن ا الادددددة عدددددام 

ااسدددتجابة  ،1888لادددة كدددان عمرادددا عدددام جامعدددات رمسيدددة مو عدددة  علدددم ملتلددد  م ددداط  ا ا
بقدراره رددا   األرد للطلب ا تبايدد علدم اد ا ا سدتوى مدي التعلديا فقدد أددر للدس التعلديا العداش 

مسدت دفال للبيدة الطلدب  ،جامعة اكلية جامعيا أاليا  عشر  يتلرميص اه  1885( لس ة 195)
 األج بيدة،ن ايامعدات  ة دا  الطلبدالل دد مدي الت، علم ا ا التعليا مي القادريي علم لااليفدا

 .العرب ةللطلب ةالوفري فرص
ن اجستجابة للطلب اججتااعر علم التعليا ايامعر بئلاادة مبيدد مدي الفدر  للقبدو  فيدا  
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ج لعددب بأيددة اددا  التضدد ية بالافايددة الدامليددة أا اخلارجيددة   سسددالا بئادددا  ملددي ن معددايري 
أن لقدد  مددد    ال مدديلربويددد ال لظامددبوصددف ا لجامعدددة لة الرتبويددة ا ا. اب دداءل عليددا ج بدددد للعاليددئددأدا

لتبدددا مدددي م لدددا مسدددتويات  ،بغيدددا دديدددد اادع دددا أاجل  ،مسدددريوا ادفدددات لقومييدددة لاددددده مسدددتار 
ايددك كددان ذلددا متااددال امفيدددال لةددا   التعلدديا ايددامعر الرصددا، أدائ ددا مقارلددةل يسددتويات أداء
امددي مث لتو يدد   ذلددا ن عاليددات التخطدديط  ،عيددة باددي أبعاداددالطددوير العاليددة التعليايددة ايام

 .ا ستقبلر فاستشر للتعليا ايامعر ارسا لةورات اج
 
 مشكلة البحث -4

 يدةجامعدات ددد اسدتغر   ال  ن التطور الد   اققدا التعلديا ايدامعر الرمسدر اصدوجل  ىل  دا 
الددر ن عددام اااددد  ىل مددا يفددو   عامددال ن اددا لطددورت م سسددات التعلدديا ايددامعر األااه هدد

العديددد مددي ا خددااف ايددا  لددد  مسددتوى جددود  ادد ا ال ددو  مددي  األمددر الدد   الددد   ،ادد ا العدددد
)ن االدددة اةدددولا( علدددم ا االدددة الددديت  ظدددم  دددا التعلددديا  ال ييددد عاس سدددلبميادددي أن يدددا  ،التعلددديا

لددددا )دراسددددة بدددددر، اادددد ا مددددا أكد طويلددددة اشددددادة.الدددديت اقق ددددا عددددد مسددددري  ، ايددددامعر ن األردن
(، اا ا األمر خيل  احلاجة  ىل ضاان لوعية التعليا امرادبت ا ليأيت م سجاال مدع اددرتا  1881

( ابالتدداش لقدددا  جابددة مثبتددة ايددا  اادددع ايامعددات األاليددة ن األردن، 1889)دراسددة ال  ددار،
 دا ن معدايري اعتاداد ادديد درجة دقيق ا  عدايري كفايدات األداء للتعلديا ايدامعر ا  ةدو  علي

 . اب لا مياي صوغ مشالة الدراسة علم ال  و التاش: 1888( لس ة 1ايامعات ردا )
مدددا مددددى دقيددد  ايامعدددات األاليدددة ن األردن للاعدددايري الوط يدددةؤ ايتفدددر  مدددي اددد ا التسدددا   

 األسئلة الفرعية التالية:
 قال   شرات كفايات األداءؤما ا عايري الوط ية للتعليا ايامعر األالر ن األردن اف .1
مدددا ااددددع التعلددديا ايدددامعر األالردجامعدددة ن األردن افقدددال   شدددرات كفايدددات  .1

 ؤ1555د1888األداء السائد  فيا كاا ار عليا احلا  ن العام ايامعر 
 مدددا ااجدددات التعلددديا ايدددامعر األالدددر دجامعدددة ن األردن مدددي كدددي مدددي:   .3

 ا ادية للوصو   ىل ا عيار الوطبؤ أعضاء ايئة التدريس، ابع  ا ستلبمات
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 أهداف البحث  -3
اذلددا مددي األالددرد جامعددة ن األردن ايددامعر  لعددر ف اادددع التعلددياودددف ادد ه الدراسددة  ىل 

   :م  
  مدد   بعدد  م شدددرات. الاشدد  عددي اادددع التعلددديا ايددامعر األالددر ن األردندجامعددة مدددي 1

 .1555د1888ا  ن العام ايامعر كفايات األداء السائد  فيا كاا ار عليا احل
. دديدددد ااجددددات التعلدددديا ايددددامعر ن األردند جامعددددة  ىل أعضدددداء ايئددددات التدددددريس علددددم 1

 اسب أعداد ا لت قا فيا ااجملاوعات التخةةية للاليات افقال للاعيار الوطب.
علدددم  . دديدددد ااجدددات التعلددديا ايدددامعر ن األردند جامعدددة  ىل بعددد  ا سدددتلبمات ا اديدددة3

 اسب أعداد ا لت قا فيا افقال للاعيار الوطب.
 

 أهمية البحث -5
مددي ا تودددع أن لسدد ا لتددائب ادد ا الب ددك ن دديددد اادددع التعلدديا ايددامعر األالددر ن األردن 

يعدايري كفايددات األداء  ةذلددا مقارلدا، اسدت ادا  ىل عددد مدي م شددرات كفايدات األداء السدائد  فيد
سا مي م لا ايد  القائا لدى األاسا  الرتبوية ا  تادة، ايدا  ااددع  ُ ال    األمر ا عتاد ،

هنددا الدراسددة أالاتسددب ادد ه الدراسددة أميت ددا مددي  .ادد ه ايامعددات مددي ايددك رصددالت ا العلايددة
الددديت دددددد  ، ااألاىلاألاىل الددديت لاشددد  ال قددداب عدددي ااددددع التعلددديا ايدددامعر األالدددر ن األردن

  .ا ااجرلقاء ب وعيتائأدا يستوياتمستلبمات ال  وض 
 
 الدراسةمصطلحات  -4

 
 بألا  ف  جرائيال ر  يُعا  التعليم الجامعي -4-9

اال   ج لقي مد  الدراسة فيدا عدي هد   سد وات التعليا ال   يلر مرالة الدراسة الثالوية 
 ادال أدىن اي ت ر باحلةو  علم الش اد  ايامعية األاىل.

 
 بألا ف  جرائيال ر  يُعا  ليالتعليم الجامعي األه -4-4

هد   سد وات الد   ج لقدي مدد  الدراسدة فيدا عدي التعليا ال   يلر مرالة الدراسة الثالويدة 
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اي ت دددر باحلةددو  علدددم الدرجدددة ايامعيددة األاىل، االددد   لقدمدددا الددديره م سسدددة  دددري  ال أدىناددد
 ااومية.

 
 العرف  جرائيال بأهنا الجامعة األهلية -4-3

كليدددة ج لقدددي مدددد  الدراسدددة في دددا عدددي هددد   سددد وات أا مدددا  اأد عدددا  كدددي جامعدددة أا مع ددد
ل سس ا امتلا ا الديراا الشرف علي دا ج دة  ،امت ح الدرجة ايامعية األاىل علم األدي ايعادهل

  ري ااومية.
 

 ف  جرائيال بأهنااللعر  المعايير الوطنية  -4-5
احلدّد األدىن الواجدب لدوافره لضداان  متثدي ذات الدجلة ال وعيدة، لاوعة مي ا  شرات الااّية

  .لوعية التعليا ايامعر،اددوا يان متخةةة اأدروا لالس مس الة
 
 الدراسات السابقة -6

 
 الدراسات العربية -6-9

مدددع اجعدددرتاف با عوددددات الددديت لواج  دددا الدراسدددات التخطيطيدددة ا تعلقدددة بدددالتخطيط للتعلددديا 
أسددددباب يتعلدددد  بعضدددد ا  ىل  اخلةددددو ، االدددد   يعددددبىان الددددوطي العددددره علددددم اجددددا ، ايددددامعر

عددم  باحلاجت أا بسبفراا ن العديد مي االعدم لو  ،بةعوبة احلةو  علم البيالات اااةائية
ن اددداد علددا البااددك  -ار ددا ألددا لدديس  الدديت مدددم األ ددراض الب ثيددة، ةل ظيا ددا أا لبويب ددا بالايفيدد

تقيددديا التعلدديا ايدددامعر األالددر أا درجدددة دقيقددا للاعدددايري أا عربيدددة لتعلدد  ب -دراسدددة أردليددة  -ااط عددا 
اكتفدر  ا تعلقدة بدالتخطيط للتعلديا ايدامعر،  ج الدا أمادي احلةدو  علدم عددد مدي الدراسدات ا عتادد ،

 .درب م  ا  ىل موضو  الدراسةأبعرض ما كان 
ه ن التخطدديط ن مج وريددة مةددر العربيددة ادار » ( دراسددة بع ددوان1895فقددد أجددرى )السدديد،

ل اا  مي م هلا التعليا ايدامعر مدي ايدك ا ف دوم االفلسدفة  «الت اية اججتااعية ااجدتةادية
اجدتةدادية ااججتااعيدة، االتوسدع فيدا، امقددما خلطدة مقرتادة لتطدوير التعلديا ايدامعر  االو يفدة

يا ايددامعر لفدا  علددم التعلددان مةدر مددي ايددك أعددداد ا قبدولا ن اجملدداجت ا ختلفددة ادديددد ا
االب دددك العلادددر، اددددد أاصدددت الدراسدددة بدددالتوا   بدددا التعلددديا ال ظدددر  االعالدددر ابدددا ايوالدددب 
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 الااية االايفية.
دراسة او  مطديط التعلديا ن جامعدة اامدارات العربيدة ا ت دد   (1895اأجرى )القاسا، 

لةدفوف اجبتدائيدة الطلبة االتقاهلا عد مراادي ا تدام بب اء جدا  لدفقا  ذ 1555لغاية عام 
مث اسداب الطلدب علدم   ،1555اااعدادية االثالوية ااةوهلا علم الثالوية العامة اد  عدام 

كادا ددام  ،دام بتو يدع ا قبدولا علدم األدسدام العلايدة افقدال للتو يدع ال سد  ا ئدو ا  ،التعليا العاش
ن ايامعدة  رأه عال دا  أن ياولدوا علدمأعدداد الطلبدة اأعضداء ايئدات التددريس ا توددع  بتقدير
اددددد ادرتادددت   ،افقدددال جفرتاضدددات معياريدددة ددددام باعتاادادددا 1555د1888العدددام ايدددامعر  اددد 

( عضدددددو ايئدددددة 1395أبدددددر ت ااجدددددة ايامعدددددة  ىل )ا  ،الدراسدددددة افتتدددددا  أدسدددددام علايدددددة أمدددددرى
 .1555د1888ن العام ايامعر  يةلدريس
يط التعلدديا ايددامعر ن ايا وريددة أسددس مطدد :( دراسددة بع ددوان1891 ،أجددرى )ايايعددرا  

مسدددت دفة معايدددة مشدددالة ا ديددداد الفجدددو  بدددا الطلدددب علدددم  1555العربيدددة اليا يدددة اددد  عدددام 
)ادددد ادتةددرت الدراسددة علددم الشددطر الشددااش  ،التعلدديا ايددامعر االطادددة اجسددتيعابية للجامعددات

تعلقددة بالطلبددة اأعضدداء مددي الددياي( ادددد اسددتخدم البااددك أسددلوب الت ليددي ا اتدد  للبيالددات ا 
لأسيس ا ا  لاريخ  جنا  الب ك الد   كشد  عدي  دو  مي لاريخايئة التدريس  امعة ص عاء 

الت بدددد  بالطلددددب علددددم التعلدددديا ، ا امددددي مث دددددام بتطبيدددد  معادلددددة اخلددددط ا سددددتقيا بئعدددددادمامطددددرد 
ايدامعر امدي مث كاا دام بدراسدة القددر  اجسدتيعابية احلاليدة للتعلديا   ،1555ايامعر ا  عام 

 .افقدددال  عدددايري ددددام باعتاادادددا 1555أعضددداء ايئدددة التددددريس اددد  عدددام   ىلاجدددات اسددداب احل
جدات التعلديا ايدامعر مدي اااادرت  البااك فتح كلية للدراسات العليا ن جامعدة صد عاء لسدد 

 أعضاء ايئة التدريس.
للجامعددة األردليددة مطدديط القدددر  اجسددتيعابية »دراسددة بع ددوان  (1881 ، أجددرت )القضدداا 

 ب داء علدم لقددير القددر  اجسدتيعابية للجامعدة، ،«1551د1551-1883د1881لألعدوام 

ااسددداب سدددعة  دامدددت البااثدددة  ادددع بيالاودددا امدددي مث اسددداب سدددعة الاليدددات مدددي الطلبدددة،  ذ
ماتباوا اا اتبدة العامدة، ااسداب العددد األمثدي مدي الطلبدة ا اادي الت داد ا بايامعدة األردليدة 

اذلددددا بضددددرب ال سددددبة العا يددددة طالددددبد  1551د1551-1883د1881لياوددددا لألعددددوام اك
مدره ن عدد ا درسا ا ت بأ  ا  ألعوام الدراسة، ادد أشارت ال تدائب  ىل أن السدعة احلقيقيدة 

لعددددد األمثدددي ا اادددي اأمدددا  ،كدددد باثدددري مدددي العددددد ا لت ددد  بايامعدددة االيدددال أ للجامعدددة اكلياودددا
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الدت ال سدبة دليلدة مقارلدة بالطاددة اجسدتيعابية للجامعدة الد   يعدبى  ىل الد قص ن الت ادا فقد ك
ن اسدددابا علدددم عددددد ا درسدددا ن  يأعدددداد ايئدددة التددددريس ن ايامعدددة اجعتاددداد العددددد األمثددد
 ايامعة ألعوام اخلطة اال سبة العا ية للطالبد مدره.

 لداو  ن األردن باعتبداره لظامدال ( دراسة ادو  لقدوا التخطديط الرتبد1881 ،اأجرى )اداد
اأ  درت الدراسدة أن التخطديط الرتبدو  ن األردن يعطدر  ،راجعدةال يتدااعاليالا املرجالدا الغ  امدم ل
امدددي أن التخطددديط الرتبدددو  يعدددا  مدددي  ،يوالدددب الاايدددة علدددم اسددداب ايوالدددب الايفيدددة ىل ااجاتادددام 

ابدأن األمدر يسدتدعر ، البشرية ذات ا  ار  ااخلدد ضع  الت سي  با القائاا عليا القص ن الاوادر 
 ألعداد ا خططا الرتبويا. ال  مةمبيدال مي الع اية بدامب التدريب 

التعلدديا العدداش ن األردن بددا ا سدد الية »( دراسددة ماتبيددة بع ددوان 1881 ،ادددد أجددرى )بدددر
مراالددا  مبي ددال مدددرات  ايدع ل داا  م هلددا لطددور التعلدديا ن األردن « احلاوميدة االقطددا  اخلددا 

األردن امتطلبددددات لرميةدددد ا ااعتااداددددا كاددددا بي ددددت   لشدددداء ايامعددددات اخلاصددددة )األاليددددة( ن
 الثلددددددك اذلددددددا لغايددددددة العددددددام الدراسددددددرا  هلدددددد ه ايامعددددددات ج لتجدددددداا  غالدراسددددددة أن لسددددددبة ااشدددددد

ا ذلدددددا  ش لوعيدددددة الطلبدددددة ا لت قدددددا  ددددد ه ايامعدددددات امسدددددتواا ااددددددد عدددددب  ،1881د1883
 الرسوم ايامعية ا رلفعة الظر  سو  العاي جتاه مر ي ا.  ىلاجدتةاد  ااججتااعر ا 

التخطددددديط للتعلددددديا ايدددددامعر الرمسدددددر ن »( دراسدددددة بع دددددوان 1880عربيدددددات، اددددددد أجدددددرى )
بأصدددي  ىل التخطددديط الاادددر اال دددوعر فيدددا، اددددد م دددد لدددا بئطدددار لظدددر  عدددب  تاددددف «األردن
مث بدالتخطيط يوالبدا الاايدة  ،ره الطبيقالدا ا اذجدا عربيدال اعا يدال التخطديط الرتبدو  الطدو  مف وم

ددام باسددتخدام ا  ،مسدتخدمال دواعدد البيالدات الرمسيدة ا تاادة فضد ل عدي اسدتاار  يادع ا علومدات
دددددر أعدددداد الطلبدددة   ذا ةدددفوفة التعليايدددة امعادلدددة اجاددددار اخلطدددر اطريقدددة بقددداء الفدددو  ا عدلدددة 

-1880د1881 كدددددددي جامعدددددددة رمسيدددددددة افددددددد  بددددددددائي  تالدددددددة اللسددددددد وات ا توددددددددع دبدددددددوهلا ن
 ،ابالتخطيط يوالبدا ال وعيدة باجاتادام  ىل عددد مدي ا عدايري ال وعيدة السدائد  1555د1888

. ادددد كشدد  الب ددك عددي أن التعلدديا ايددامعر الرمسددر ا  ائدد لطددويره ا  ا عددايري اط يددة اادفددة  ىل
اعدي  ،احلداش اجتااعر  ذا ما ي التسليا يعدجت  ائدسيبقم داصرال دان اجستجابة للطلب اج

اجددددود ملددددي ن بعدددد  معددددايري كفايددددات األداء السددددائد  فيددددا مقارلددددةل با عددددايري الوط يددددة كاددددا ددددددم 
لطلدددب اججتاددداعر علدددم التعلددديا ايدددامعر  ىل احلاجدددات االسدددالية اا اديدددة ال  مدددة ل سدددتجابة ا

 فاية ال وعية للتعليا ايامعر الرمسر ن األردن. ىل دقي  الاا االضام ة ن  الودت لفس
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اسدتعرض في دا  «ضداان ال وعيدة ن التعلديا العداش»( دراسدة بع دوان 1889 ،أجرى )ال  ارا 
اجعتاداد العدام  عليات اذ  مي التجارب العا ية ن لا   جراءات ضاان لوعية التعليا العاش ا 

امدددي مث ل ددداا  التجربدددة  يدددات ا ت دددد  األمريايدددة،عدددي جتربدددة اجعتاددداد ن الوج ااخلدددا  مفةددد ل 
األردليدددة ن اددد ا اجملدددا  اددددد ملدددص الباادددك  ش أن مفددداايا ضددداان ال وعيدددة امرادبت دددا ادددر مدددي 
ا فدداايا احلديثددة علددم الةددعيد العددره اأهنددا لتدددامي ن الغالددب مددع مفدداايا أمددرى كددالرتاميص 

 العددره ش يشدد د لغايددة ا ن اركددة م ظاددة اأن التعلدديا العدداش ااجعددرتاف بالشدد ادات امعادلت ددا،
أن الددعوات احلديثدة ا التعلديا ااعتاداده امرادبتدا،  ةلتقييا لوعيد الغربيةلضاار مثي وا ن الدا  

ن الدددددا  العربيددددة لتقيدددديا لوعيددددة التعلدددديا كالددددت لتيجددددة مباشددددر  الشدددداء الاليددددات ن ايامعددددات 
مددددي ال ظددددام التعلياددددر لفسددددا لغايددددات  ال لابعدددد وعيددددال لط ذاليددددا  ل   جددددراءل األاليددددة )اخلاصددددة( اش لاددددي 

لظدام عدره م سسدر متاامدي  البااك العاي علدم لطدوير ادرت . ادد باستارارالت سا االتطوير 
لضاان ال وعية ن التعليا العاش اأن يشاي ذلا ا  سسات الرمسية ا ري الرمسية دامي كي بلدد 

 عره.
التعلددديا العددداش ن األردن: لظدددر  »كة بع دددوان ( دراسدددة مشدددرت 1889 ..أجدددرى )ال  دددار ابلددداا 

االتعلددديا العددداش  ،ل االددت لطدددور التعلددديا العددداش ن األردن «يةا سدددتقبل امشوليددة علدددم الواددددع اعفادددد
ا دار  لظام التعليا العاش امتويلا ادد لوصدلت الدراسدة  ىل  ،االب ك العلار ،اجات الت ايةاا 

ن العدام احلدا  ايامعات الرمسية ن األردن كاا ار عليدا بع  ا  شرات ال وعية لافايات أداء 
اعددددد  ،1501لسدددبة عضدددو ايئدددة لددددريسد طالدددب  ،( امدددي أبر ادددا1889د1881ايدددامعر )

 .10115اعدد الطلبة لاي مو    ،1015الاتبد طالب 
  

 الدراسات األجنبية -6-4
اجددددة بتطددددوير أ ددددوذ  للت بدددد  ح Roger & Ruchlin,1975)اراكلددددا ) راجددددرددددام 

ااشدددددتاي ال ادددددوذ  علدددددم  سدددددقا  مسدددددتقبلر جلت دددددا  الطلبدددددة ن  ،م سسدددددات التعلددددديا العددددداش
ا درسدددا اانيدددالا علدددم ايامعدددات الرمسيدددة اايامعدددات األاليدددة اافدددرتاض معدددد   اددد   لوفيدددات 

اأن معددددد   1011ادددددد أشددددارت ال تددددائب  ىل أن عدددددد الطلبددددة للاعلددددا  ،التقاعددددد ااخلددددارجا مددددي ا   ددددة
( عضددو ايئدددة 0095اكالددت لتيجددة لطبيدد  ال اددوذ  بتودددع احلاجددة  ىل ) %9ا فددرتض اددو  ااادد  

 .لدريس جديد م   الس وات العشر القادمة



 4005-العدد األول  -المجلد الثاني ………………………… مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس  
 
 
 

 

01 

 

دراسددة شدداره في ددا فريدد  مدددي  1819ان كليددة الطددب  امعددة لورلتددو ن ك دددا أجريددت عددام 
سددد ويال  ال لبددد( طا105(  ىل )110ا ختةدددا  ددددف لطدددوير أ دددوذ  لبيددداد  أعدددداد الطلبدددة مدددي )
ادددددد اسددددتطا  الفريدددد  أن يطددددور  ،ا يدددداد  األحددددا  ادسددددا اسددددائي التدددددريس ا يدددداد  االتاجيددددة

ضدع  مدا صدرف علدم الدراسدة  ةادد افرت الالية مبدال  لعداد  مئد ،ال اوذ  الرياضر ا طلوب
 (.1881،االدلامب. )ال قرش

ضدايا التقدوا ن التوسدع دراسة بع وان التخطيط االتطوير اد (Garza, 1990)جاسزا  أجرىا 
سد ة سدابقة مدي التخطديط أشددارت  15ي م هلدا مراجعدة  ،بتدوفري التعلديا ايدامعر ن ا اسديا

 ىل  دددددددددو الفجدددددددددار  ن أعدددددددددداد طلبدددددددددة التعلددددددددديا العددددددددداش ن ا اسددددددددديا مشدددددددددري   ىل أن العقدددددددددد 
( ألددد  طالدددب  ضدددان اكدددان عليدددا أن 955اادددده كدددان يرلدددب التعامدددي مدددع ) 1890د1810
كشدددفت الدراسدددة عدددي لدددد  أجدددور ا  ،( ألددد  عضدددو ايئدددة لددددريس ن سدددت سددد وات31ي يددد  )

ا درسددا  ىل ال ةدد  فضدد ل عددي اوفدداض ن متويددي احلاومددة ادعا ددا هلدد ا ا سددتوى مددي التعلدديا 
 1899دامت الدراسدة بدالت ب  ب ادو  ضدان مدي ا سدجلا للسد وات اخلادس القادمدة بعدد عدام ا 

 أل  عضو ايئة لدريس جديد لتلا الفرت . 11لدريس فض ل عي احلاجة  ىل  %35ديقدر ب
ىل التعلديا  للطلدب  أ وذجال  (9110عا   Brown & Johnsonبراقذ قج ن  ذ   اددم

ايتضدددداي الع دددددة مددددا بددددا ا سددددجلا ن ايامعددددة ، العدددداش باسددددتخدام طريقددددة ا ربعددددات الةددددغرى
ن لقليدي الرسددوم ا دفوعدة مددي أذ  االرسدوم الدراسدية ااايددراد احلدد . ااسددت تجا مدي لطبيد  ال اددو 

كاددا لوصدد   ىل أن البيدداد  ن   ،دبددي الطلبددة يدد د   ىل  يدداد  أعددداد الطلبددة ا سددجلا ن ايامعددة
 ((Brown&Johnson,1990التاالي  ستاون اكد مي البياد  ن اايرادات.

ا اججتاادات احلاليدة ادو مةخةدة التعلدي»بدراسدة ددت ع دوان  (Levy  9113   ادامت
كشدفت البااثدة عدي السدا  ردعدة التعلديا العداش اخلدا  ن أمريادا    ذ «ةالعاش ن أمرياا ال لي يد

ابي ت التوجا ادو  1881عدد ا لت قا لس ة  3د1 اال   بلغت لسبة اجلت ا  با ةال لي ي
ثدي القطا  اخلا  ن كثري مي بلدان العاش اخباصدة لتلدا الددا  اخلارجدة مدي ال ظدام الشديوعر م

أن  ي جامعددة ابي ددت البااثددة أيضددال ي( عشددر 15 ددا )فيراماليددا االدديت يبلدد  عدددد ايامعددات اخلاصددة 
العدداملا ن  الةددي يان ا ديدداد العتاددد ن متويل ددا علددم لدعددات ن الةددا عدددد ايامعددات اخلاصددة 

 (Levy, Daniel, 1993))) . اخلار  اعلم الرسوم ايامعية اليت يدفع ا الطلبة

بدراسدددة ادددو  دضدددايا التاويدددي ايدددامعر ن بلددددان ا  ظادددة  (Heyneman  9115  اددددام
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أن التعلددديا ايدددامعر عدددي كشدددفت الدراسدددة    ذاجشدددرتاكية األارابيدددة السدددابقة ادا  اسدددط عسددديا 
لركيدب دطدا  التعلديا  أعيدد  يواجا مطرال ن للا الددا  االدا باامادان جت دب اد ا اخلطدر  ذا مدا

اذلا عي طري  دسا لوعيدة التعلديا مدع جت دب  يداد   ،عة اال قيأسو  بقطاعات الة ة االبرا
العددبء ا دداش لل اومددة املةددت الدراسددة  ىل ضددرار  مشدداركة القطددا  اخلددا  ن دطددا  التعلدديا 

 .سي ق  دطا  التعليا العاش مي التداور هبقةد اجستثاار اال   بدار 
 ,Heynman).   ااااةداءاتالدراسة لشجيع التعاان الدداش ن لداجت األحدا ادرتات

Stephen, 1994) 
لقد استفاد البااك مي مراجعتدا للدراسدات العربيدة ااألج بيدة الديت عرضد ا ن لطدوير جالدب 
أا أكثدددر مدددي جوالدددب حثدددا سدددواء أكدددان ذلدددا مدددي مددد   اط عدددا علدددم أداات مجدددع البيالدددات 

يري كفايددددات األداء اا علومدددات أم علدددم أسددداليب معايت دددا كادددا اسدددتفاد مدددي اط عدددا علدددم معدددا
للتعلدديا ايددامعر الدديت اعتادددوا بعدد  للددا الدراسددات امددي ادرتاددات الدراسددات الداعاددة خلطددة 
التعلدديا العدداش  اايددامعر مفيضددال ألعبدداء القطددا  العددام االااددة اجملددا  للج ددود األاليددة ل سدد ام 

 متاامددي، ن ادد ا اجملددا  فضددد ل عددي دعددو  بعددد  الدراسددات  ىل لطدددوير لظددام عددره م سسدددر

لضاان ال وعية ن التعليا العداش اايدامعر امرادبت دا ابدان يشداي ذلدا ا  سسدات الرمسيدة ا دري 
 الرمسية دامي كي بلد عره االيت يأيت ا ا الب ك ن سياد ا ااستجابة  قرتااوا. 

 
 لطريقة واإلجراءاتا -7

 
 لعاملت ا ه الدراسة مع مجتمع الدراسة -7-9

الطلبدة اأعضداء ايئدة التددريس ن مجيدع م سسدات التعلدديا  لر لادي مدي:كامدي اجملتادع األصد
 ،ااسدددددراء ،جدددددرش ،في دلفيدددددا ،العلدددددوم التطبيقيدددددة ،ايدددددامعر األالدددددر ن األردن )عادددددان األاليدددددة

كاددا اددر عليددا العلددوم الرتبويددة(   ا،األردليددة للاوسدديق ،األمددري  مسيددة ،البددرتاء، ربددد  ،البيتولددة ،البرددداء
 .1555د1888 ساهن س ة األاحلا  

كادا لعاملدت مدع بعد  م شدرات كفايدات األداء ا اديدة ن اد ه ا  سسدات االديت اسدتلبمت 
  جراء مسح شامي لاي جامعة أالية ن األردن امشي ذلا :

 مسااات أراضر ايامعات. .1
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 مسااات داعات التدريس ن كي جامعة.   .1

 مسااة ااد  القبو  االتسجيي ن كي جامعة. .3
  اتبات الرئيسة االفرعية ن كي جامعة. مجاش مسااة ا .1
  مجاش عدد الاتب ن ا اتبات الرئيسة االفرعية ن كي جامعة. .0
  مجاش عدد ا قاعد ن ا اتبات الرئيسة االفرعية ن كي جامعة. .9

  مجاش عدد العاملا ن ا اتبات الرئيسة االفرعية ن كي ايامعة.  .1
 
 منهجية الدراسة -7-4

البيالدددددات اا علومدددددات ا تعلقدددددة  ت ذ اصدددددف ك ا ددددد  ب الوصدددددفر الت ليلدددددر،اسدددددتخدم البااددددد
 .اليت لعاملت مع ا االتو يعات دام بت ليي البيالات افقال لطبيعة ا تغرياتا  يتغرياوا،
 
 أداة جمع المعلومات -7-3

فر معلومددات موهقددة لدددى للددس التعلدديا العدداش أا أيددة ج ددة مركبيددة ن دامددي الظددرال لعدددم لددو 
دددددام الباادددددك بتةدددددايا  ،ادددددو  عدددددد مدددددي اجملدددداجت الددددديت يتطلب ددددا الب دددددك ،ردن أا مارجددددةاأل

ابعدد ذلدا  ، ضا   ا عّد  فقرات لتعل  يجاجت الدراسة،ياع ا ه البيالات ةة ال  مبالاجست
( مدددي األسدددال   ا ختةدددا مدددي أسدددال   ايامعدددات األردليدددة الرمسيدددة ااألاليدددة 10ُعرضدددت علدددم )
ادد أبدى انيااون بعد  ا  اظدات علدم   ن للس التعليا العاش األرد ، امديريي ملتةا

ددام الباادك بدئجراء التعددي ت ا طلوبدة ن ضدوء مدا دددم   بع  الفقدرات الدوارد  ن اجسدتاار ،
انيااددون مددي ادرتااددات لتطددوير اجسددتاار  امددي مث  عدداد  عرضدد ا علددم انيااددا  ذ اافدد  علي ددا 

ابد لا دقد   مدي ايئدة انياادا، %99أ  ما لسبتا اكثر مي  (  ااال،13بةفت ا احلالية )
 .صد  اجستبالة

يوجدددب كتددداب رمسدددر موجدددا مدددي دبدددي أمدددا عدددام للدددس التعلددديا العددداش األرد   ىل  تعاادددا 
 ،ادد أعيدت  البية اجسدتاارات مضدا ة ا علومدات ا طلوبدة رئيس كي جامعة أالية ن األردن،

 ايامعددات  اددك ادتددال طددوي ل لل ةددو  علددم ادد ه البيالددات مددي لدددن بعددن اددا أمضددم البا
 .األمر بسبب عدم لوافراا ن اي ا

 
 تنظيم البيانات وعرضها في جداول -7-5
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دددددام البااددددك بت ظيا ددددا ن جددددداا  ويدددد   ،البيالددددات مددددي مةددددادراا األاليددددة تمجعددددأن بعددددد 
ئلة الدراسددة ابالتدداش دقيدد  اددددف ا أسدد يالسددبيي  ىل معايت ددا للخددرا  ب تددائب دقدد  ااجابدددة عدد

 .الرئيس افياا يلر عرض لتلا ايداا 
 

 (9ريفقا س ج  ا
 بمو ألايرات اءايات ا داه ر هم يج ارياألمل ا ذ ل تل ا سدذ قتقا  ر يمياس ار   ل

 اريمياس ار   ل ألاير اركءاي 
 لسبة عضو ايئة لدريس د طالب

 .ججتااعيةكليات  ا داب االعلوم االسالية اا -
 .كليات العلوم الب تة االبراعة -

 .الاليات الطبية ااهل دسية -

 
35  :1  
15  :1 
10  :1 

 1م 30  .مسااة أرض جامعة د طالب
 1م1.0 .مسااة داعات لدريس د طالب
 .(1م 055طالب لغاية 1555طالب )ادي مي 155د1م15 .مسااة ااد  القبو  االتسجيي

 طالب مسجي (1555د 1م  955د طالب ) 1( م5.9) مسااة ا اتبات د طالب 
 كتب  15 كتاب دطالب 

 .مي لاو  الط ب اا درسا معال  %10استيعاب  عدد ا قاعد ن ا اتبات 
 .طالب مسجي 355مو   د  عدد العاملا ن ا اتبات 

ألالدددرد (  ايتضددداي  مجددداش أعدددداد الطلبدددة ا لت قدددا ن التعلددديا ايدددامعر ا1ايددددا  رددددا )
 .اجملاوعات التخةةية اف مو عا  مجيع ا ستويات، جامعة،
 .كليات ا داب االعلوم االسالية ااججتااعية   –أ 

  .كليات العلوم الب تة االبراعة  –ب 
 .الاليات الطبية ااهل دسية  –  

ن العددددددام ايددددددامعر احلددددددا  امددددددا يقابل ددددددا مددددددي أعضدددددداء ايئددددددة لدددددددريس كاددددددا اددددددر عليددددددا 
 .1555د1888

 (4يفقا س ج  ار
 ارهفسيو    قئعتاه ذي ىجيارل اري هحقيو تل ارياألم    ارهم يج ارياألمل ا ذ ل تل ا سدذ 

                                                           
 1888( لس ة 1معايري اجعتااد العام للجامعات اخلاصة ردا ) ،للس التعليا العاش ،ا الاة األردلية اهلامشية. 



 4005-العدد األول  -المجلد الثاني ………………………… مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس  
 
 
 

 

91 

 

 4000 9111 :تل ارما  ارياألمل م ارحااايا ذل ع ي   ق ك ارييي عات ارهي  ي  ر ك ياتع د أل زعيو 
اري هحقيو بك يات ارييي ع  

 ج

اري هحقيو بك يات ارييي ع  
  

ىجيارل  يات ارييي ع  ئاري هحقيو بك 
ئعفاد 
ئعتاه 
ذي   
 ارهفسيو

ىجيارل 
ئعفاد 
ارط ض  
 اري هحقيو

 ارياألم 
% 

ئعتاه 
ذي   
 قفسيو

 %   ض   %   ض 
ئعتاه 
ذي   
 قفسيو

   ض 

 العلوم التطبيقية 1118 131 1131 01 91.39 1111 93 18.1 1111 111 18.19

 عاان 1513 199 1095 98 31.1 919 08 15.1 191 09 13.11

 في  دلفيا 3901 103 1191 11 01.11 981 90 15.01 183 11 13.19
 جرش 3933 131 3180 153 31 039 19 18.11 - - -

 ااسراء 1110 139 1195 08 18.99 119 18 11.80 918 95 13.90

 البرداء 1911 158 1519 10 11.31 901 19 13.19 151 9 11.93

 البيتولة 3111 110 1819 18 10.51 911 11 11.93 033 18 19.50

 اربد 1801 155 1550 15 10.11 1315 38 31.39 951 11 19.85

 البرتاء 3391 111 1918 91 18.0 311 31 15 1111 18 10

 األمري  مسية للتا ولوجيا 1511 31 - - - 919 13 19.10 389 13 35.91

 اية للاوسيقاألكادميية األردل 91 19 91 19 3.11 - - - - - -

 )اجالراا( كلية العلوم الرتبوية 190 31 190 31 13.58 - - - - - -
 لتاعال  التعليا ايامعر األالر 30180 1150 11111 939 33.01 1593 381 19.51 1180 391 18.11

 ا ةدر : استاار  الب ك ا جراءالا.
 (3س ج  اريفقا 

 بمو اءايات ا داه اريادي  تل ارهم يج ارياألمل ا ذ ل  جاألم  ئذ ي  تل ا سدذ
 4000 9111ايا ذل ع يم تل ارما  ارياألمل 

 أل اق  ققف 
ارقض ا 
 قاره ييا

 عفد ارماأل يو
 تل اريكهضات
ارر ي   
 قارءرعي 

 عفد اركهك
 تل اريكهضات
 ارر ي   قارءرعي 

 عفد اريقاعف
 تل اريكهضات

 ر ي   قارءرعي ار

أل اقات اريكهضات 
 4ارر ي   قارءرعي   

 أل اق   اعات
 4قفسيو  

 أل اق  ئساضل
 4ارياألم   

  عتتن
 اي تتتاركء
 
  تتتارياألم

 العلوم التطبيقية 318555 9591 9153 1090 89188 13 1555
 عاان 158181 99111 1899 1180 90555 15 -

 دلفيافي  319198 1193 3991 855 11093 19 335
 جرش 101191 1589 3155 855 00555 19 115
 ااسراء 355555 0555 1155 055 19055 15 351
 البرداء 305555 3055 1931 101 15555 10 181
 البيتولة 190105 3109 3115 155 15995 19 115
 اربد 153555 3891 1191 155 39113 10 301
 اءالبرت  191555 3111 1910 155 10555 13 110
 األمري  مسية للتا ولوجيا 90555 091 1195 115 09555 9 110
 ااألكادميية األردلية للاوسيق 055 055 95 11 1131 1 05

 (اكلية العلوم الرتبوية )أجالرا  151555 155 855 355 35555 1 109
 اجملاو  1159553 159539 31119 9189 099988 191 3159

 ا ةدر : استاار  البااك ااجراءالا.
 هاإجراءات معالجة البيانات وأساليب -8
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ااسددتااا  ل ظيا ددا الةدد يف ا  بعددد أن متددت  جددراءات مجددع البيالددات مددي مةددادراا األاليددة،
أسدئلة الدراسدة اصدوجل  ىل دقيد  اددف ا الدرئيس  يعدالتااا الباادك مدي ااجابدة  ن جداا ،

 يلر :فقد دام البااك يا 
الةددادر ، 1888( لسدد ة 1دليددي  تددوى معددايري اجعتادداد العددام للجامعددات اخلاصددة ردددا ) -9

ا عاددو  بددا  1889( لسدد ة 9د ( مددي دددالون التعلدديا العدداش ردددا )1باجسددت اد  ىل ا دداد  )
مث دديددددد عدددددد مددددي م شددددرات كفايددددات األداء للتعلدددديا امددددي  ،1555د1د1 اعتبددددارا مددددي

اددد عدرض لاوعدة مطولدة مدي اد ه  ،ايامعر األالدر ذات الدجلدة الاايدة القابلدة للقيداه
ا  شرات علم لاوعدة مدي اخلدداء مدي أسدال   ايامعدات األردليدة الرمسيدة ااألاليدة اأعضداء 

مجدع أة م شدرات كفايدات األداء الديت ي امتيدار لاوعد ،  ذمدي للدس التعلديا العداش األرد 
 .(1علم اعتااداا اخلداء كاا ار مبي ة ن ايدا  ردا )

 .جامعدة عدد مدي م شدرات كفايدات األداء السدائد  ن التعلديا ايدامعر األالدرد  جستخرا  -4
( فقدددد ي اسدددتخرا  لسدددبة عضدددو ايئدددة 1اباجسدددت اد  ىل البيالدددات ا بي دددة ن ايددددا  رددددا )

لادي جامعدة اعلدم مسدتوى التعلديا ايدامعر  ،لب ضاي كي لاوعدة مةةديةلدريسد طا
 األالر افقال للاعادلة ا لية :

 لسبة عضو ايئة لدريسد طالب لاليات اجملاوعة التخةةية ه =         
 رالة الباالوريوه عدد ط ب ايامعة دالتعليا ايامعر الرمسر ا لت قا باليات اجملاوعة التخةةية ه 

 د 1555د1888عام ايامعر لل
    ---------------------------------------------------- 

 عدد أعضاء ايئة لدريس ن ايامعةد التعليا ايامعر الرمسر لاليات اجملاوعة التخةةية ه     
 1555د1888للعام ايامعر 

 ما يلر : ( ي استخرا 3اباجست اد  ىل البيالات ا بي ة ن ايدا  ردا ) -3
لسددبة مسددااة أرض جامعددةد طالددب لاددي جامعددة أاليددةد التعلدديا ايددامعر األالددر افقددال  -أ

 للاعادلة عجلية:
  مجاش مسااة أراضر ايامعةد ايامعات األالية             

 -------------------------------- لسبة مسااة أرض جامعةد طالب =         
 ة ا لت قا ن ايامعةد ايامعات األالية مجاش أعداد الطلب      

مدددددي معيددددددار مسددددددااة  دامسدددددااة أرض األكادمييددددددة األردليدددددة للاوسدددددديق اسددددددتث يت)اددددددد 
 .لتواف (ا ايامعات األالية بسبب عدم

 لاي جامعةد التعلديا ايدامعر األالدر افقدال  ،لسبة مسااات داعات التدريسد طالب-ب
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 للاعادلة ا لية:
 ات التدريس ن ايامعة دايامعات األالية مجاش مسااة داع   
 -------------------------------  لسبة مسااة داعات التدريسد طالب =

  مجاش أعداد الطلبة ا لت قا ن ايامعة د ايامعات األالية  
جامعدددة اجملادددي التعلددديا ايدددامعر األالدددر افقدددال  دلسدددبة مسدددااات ا اتبدددات د طالدددب  - 

 ية:للاعادلة عجل
  مجاش مسااة ا اتبات الرئيسة االفرعية ن ايامعة دايامعات األالية    
 --------------------------------------  لسبة مسااة ا اتباتد طالب = 

  مجاش أعداد الطلبة ا لت قا ن ايامعة د ايامعات األالية            
لاددي جامعددةد التعلدديا ايددامعر األالددر افقددال ن ا اتبددة د طالددب   عدددد ا قاعددد لسددبة -د

 للاعادلة ا لية:
  مجاش عدد ا قاعد ن ا اتبات الرئيسة االفرعية            

 ن ايامعة د التعليا ايامعر األالر                  
 ------------------------------- لسبة عدد ا قاعد ن ا اتبةد طالب =        

 مي  مجاش أعداد الطلبة اأعضاء ايئة التدريس  10%         
 ن ايامعةد التعليا ايامعر األالر                  

 كتابد طالب افقال للاعادلة عجلية :  لسبة -ا
  مجاش عدد الاتب ن ا اتبات الرئيسية االفرعية

 ن ايامعةد ايامعات األالية          
 ---------------------------------ب =  لسبة كتابد طال            
  مجاش أعداد الطلبة ا لت قا ن ايامعةد ايامعات األالية                     
ن كدددي جامعددة د التعلددديا ايدددامعر األالدددر  ،لسددبة عددددد العددداملا ن ا اتبدداتد طالدددب -ا

 افقال للاعادلة ا لية : تاستخرجفقد 
 ن ايامعةد التعليا ايامعر األالر عدد الط ب ا لت قا    
 --------------------------------- لسبة عدد العاملا ن ا اتباتد طالب =

 ن ايامعةد التعليا ايامعر األالر           عدد العاملا ن ا اتبات الرئيسة االفرعية                
كددددي جامعددددةد التعلدددديا ايددددامعر لسددددبة مسددددااة ااددددد  القبددددو  االتسددددجييد طالددددبد ن   - 

 افقال للاعادلة عجلية : تاألالر فقد اسب
 مسااة ااد  القبو  ا التسجيي ن ايامعة                                                             

 ---------------------------د طالب = 1القبو  االتسجيي م ااد  لسبة مسااة
 عدد الط ب ا لت قا ن ايامعة                                                                      

 التعليا ايامعر األالر                                                                           
 لية:ا ا عادلة  تمي أعضاء ايئات التدريس فقد طبق ةاجات ال  محلر ادلتقدي -5
 

 

 د الطلبة ا لت قا باليات اجملاوعة التخةةية أداأع  
--------------------- 
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 مي أعضاء ايئات التدريس ةجات ال  محلاا -أ
 - أ =لاليات اجملاوعة التخةةية 
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ددددام  اجدددات التعلددديا ايدددامعر األالردجامعدددة مدددي بعددد  ا سدددتلبمات ا اديدددة فقددددالت ديددد  -4

 ا يلر:البااك ي
 :ةافقال للاعادلة ا لي اددتاجات مي أراضر ايامعة فقد حللغايات دديد ا -أ 

 لت قددا ن )أعددداد الطلبددة ا –مددي أراضددر ايامعددة = ا سددااة احلاليددة ألرض ايامعددة  جدداتحلاا 
 ا عيار الوطب  سااة أرض ايامعةد طالب(× ايامعة 

افقددال للاعادلددة  اددددتاجددات مددي داعددات التدددريسد جامعددة فقددد حللغايددات دديددد ا -ب
 عجلية:

)أعدداد الطلبدة ا لت قدا  –مي داعات التددريس = ا سدااة احلاليدة لقاعدات التددريس  جاتحلاا
  سااة داعات التدريسد طالب(. ار الوطبدا عي × ةدن ايامع

 افقال للاعادلة عجلية:اددت لغايات دديد مسااة ا اتبات الرئيسية االفرعية فقد  - 
= ا سدااة احلاليدة  سددااات ا اتبدات الرئيسددية  1مدي ا اتبددات الرئيسدة االفرعيددة م جداتحلاا   

)عددددددددد الطلبدددددددة ا لت قدددددددا ن  –االفرعيدددددددة 
ب  سااة ا اتباتد ا عيار الوط×  ايامعة
 طالب(.

افقدال للاعادلدة ادددت لغايات دديد عدد ا قاعد ن ا اتبات الرئيسة ا الفرعيدة فقدد  -د
 ا لية:

 
  

 عدد الطلبة ا لت قا +عدد ا درسا 
 --------------------  -اجات مي ا قاعد ن ا اتبات الرئيسية ا الفرعية = عدد ا قاعد ا وجود  ن ايامعة احل

                                                                                                               1   
 افقال للاعادلة ا لية:  اددتعدد الاتب ن ا اتبات فقد  لغايات دديد - ا

 بد الطلبة ا لت قا باليات اجملاوعة التخةةية داأع  
--------------------- 

15 

اجملاوعة  ت كليا أعضاء ايئا التدريس ن
أ ن س ة األساه التخةةية 

 1555د1888
 
 
 
 
 

 

 مي أعضاء ايئات التدريس ةجات ال  محلاا -ب
 - ب =لاليات اجملاوعة التخةةية 

  د الطلبة ا لت قا باليات اجملاوعة التخةةية داأع  
--------------------- 

10 

اجملاوعة  ت كليا أعضاء ايئا التدريس ن
التخةةية أ ن س ة األساه 

 1555د1888
 
 
 
 
 

 

 مي أعضاء ايئات التدريس ةجات ال  محلاا - 
 -   =لاليات اجملاوعة التخةةية 



 4005-العدد األول  -المجلد الثاني ………………………… مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس  
 
 
 

 

90 

 

)عدد –ا اتبات الرئيسة االفرعية  عدد الاتب ن جات مي الاتب ن ا اتبات الرئيسة االفرعية =حلاا
 (15× الطلبة ا لت قا ن ايامعة 

افقدال للاعادلدة  ادددتفقدد ، لغايات دديد عدد العاملا ن ا اتبدات الرئيسدة االفرعيدة -ا
 ا لية: 

 ن ايامعةعدد الطلبة ا لت قا  
 ---------------  - ن ا اتبات الرئيسة االفرعية العاملان ا اتبات الرئيسية ا الفرعية = عدد  العاملامي  احلاجات

                                                                                                               355   
لغايدددات دديدددد مسدددااة اادددد  القبدددو  االتسدددجيي ن ايامعدددةد التعلددديا ايدددامعر األالدددر  - 

 قال للاعادلة ا لية :اف اددتفقد 

مسااة ااد   =1جات مي مسااة ااد  القبو  االتسجيي ن ايامعةد التعليا ايامعر األالر محلاا 
  5.1× ن ايامعة  أعداد الطلبة ا لت قا –قبو  االتسجيي ن ايامعةد التعليا ايامعر األالر ال

 
 النتائج ومناقشتها -1

 ،مدددددي مةدددددادراا األاليدددددة ةالبيالدددددات ال  مددددد  ادددددع ددددددام الباادددددكلت قيددددد  اددددددف الدراسدددددة 
مةد فة  عدرض ل تدائب الت ليدي اا عايدة اد ه، رافيادا يلد امدي مث دليل دا امعايت دا، ،اجددالت ا

 .أسئلة الدراسة اف 
 
مددددا ا عددددايري الوط يددددة مددددي بعدددد  م شددددرات كفايددددات األداء للتعلدددديا : الســــاال األول -1-9

 ايامعر األالر ن األردنؤ
 ( مددي لعليادددات معددايري اجعتادداد العددام للجامعددات األاليدددة ن األردن 9دت ا دداد  )لقددد اددد

لاوعة مي ا عايري اليت مي شدأهنا  ن دققدت أن لةدبح ايامعدة األاليدة  1888( لس ة 1ردا )
م الدددة للتددددريس لدددأاي ل عامدددال، اددددد اصدددفت اددد ه ا عدددايري ادددا صدددداراا بأهندددا صدددعبة امعقدددد  

  جّ أن( 115البددة بتطبيدد  ادد ه ا عددايري علددم ايامعددات الرمسيددة ذاوددا )بدددر،طا العالددت أصددوات 
كشددددفت عدددي أن ايامعددددات األردليددددة الرمسيدددة دددددد اققددددت   1881عددددام  عربيددداتدراسدددة أجرااددددا 

 ذ بل  معد  ا عيار السائد لددى ايامعدات  ،ا ه ا عايري، ان ااجت ادرتبت مي دقي  الاثري
لاليددات العلددوم االسددالية ااججتااعيددة  ال طالبدد 31.9لدددريسد طالددب الرمسيددة  عيددار عضددو ايئددة 

  ،لاليدات العلدوم الطبيدة ااهل دسدية ال طالبد 19.9لاليات العلوم الب تدة االبراعدة ا  ال ( طالب19ا)
ايامعددددات الرمسيددددة ا عددددايري ا تعلقددددة يسددددااة ارض ايامعددددةد طالددددب اعدددددد  مجيددددعكاددددا اققددددت 
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طالدددب ن اددددا أمفقددددت ابقددددر دليددددي كدددي مددددي ايامعددددة  الاتدددبد طالددددب امسدددااة ا اتبدددداتد
األردلية اجامعة م لة مي دقيد  ا عيدار ا تعلد  يسدااة داعدات لددريسد طالدب اذلدا كلدا افقدال 

 ،أمدا دراسدة)هنار ابلدا ،1881د1883عليا احلا  ن للدا ايامعدات ن سد ة األسداه  ر ا ا
 ردن ددد اققدت ان اداجت لفوددت في دا( فقد أشدارت  ىل أن ايامعدات الرمسيدة ن األ1889

أا دريبددة  أهنددا متاهددي مثي وددا مددي ايامعددات العربيددة ااألج بيددة الرصددي ة علددم للددا ا عددايري كاددا لبددا
األمدر الد   ي كدد اادعيدة اد ه ا عدايري اسد مة مقاصدداا ماهلدة ن لايدة التعلديا مي ا ا التااهي 

  .ايةايامعر األالر الاريس رصالتا اماالتا العل
مدددا ااددددع التعلددديا ايدددامعر األالدددر ن األردند جامعدددة مدددي بعددد  : الســـاال الثـــاني -1-4

 1555د1888ن العدام ايدامعر  عليدا احلدا كادا ادر   ؤائد  فيادم شرات كفايات األداء الس
( يبي دددددان 0( ا)1ن )ايدددددداجف ا بي دددددة سدددددابقال  -راءات انيددددددد  بشدددددأهنا دت ااجددددددابعدددددد أن طبقددددد

  ب.ال تائ
 (5يفقا س ج  ار

 بمو ألايرات اءايات ا داه ار ا ف  تل ارهم يج ارياألمل ا ذ ل تل ا سدذ  جاألم  
  4000 9111ايا ذل ع يم ارحاا تل ارما  ارياألمل 

 ألايرات ىن اني -ئ
 ن ع اركءاي  ن ض  عت  ذي   قفسيو    ارك                       

 ارياألم  ا يات اودا  قارم    اإلن اني     ارضحه  قارزساع ا يات ارم  ا يات ارم    ارطضي  قارد فسي 
 العلوم التطبيقية 91.1 18.1 18.19
 عاان 31.1 15.1 13.11
 في دلفيا 01.1 15.0 13.0

 جرش 31 18.1 -
 اجسراء 18.1 13 13.1
 البرداء 11.3 13.0 11.9
 البيتولة 10 11.9 19
 اربد 10 31.1 18
 اءالبرت  18.0 15 10

 اجمري  مسية للتا ولوجيا - 19.1 35.9
 اجردلية للاوسيقا 3.11 - -
 العلوم الرتبوية 13 - -

 معيار ا عد  السائد ن التعليا ايامعر األالر 33.9 19.1 18.9
 

 (4اريفقا س ج  
 بمو ألايرات اءايات ا داه ار ا ف  تل ارهم يج ارياألمل ا ذ ل  جاألم  ئذ ي  تل ا سدذ 

 4000 9111يا ذل ع يم ارحاا تل ارما  ارياألمل ا
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 اريايرات اريادي - 
أل اق  ققف  

ارقض ا قاره ييا  
   ارك4 ارك  

عفد ارماأل يو 
تل اريكهضات  
  ارك عاألا

 اها    ارك
 اها 

 عفد ألقاعف
 تل اريكهضات 

    ارك ألقمف
أل اق  ألكهضات  

 4 ارك  
أل اق   اعات 
قفسيو   ارك 

 4 
أل اق  ئسم 

 4 ارك   جاألم  
  عتتن
 اي تتتاركء
  تتتارياألم

 العلوم التطبيقية 11.91 1.50 5.93 5.91 11.0 339 5.13
 عاان 01.91 19.83 1.13 1.19 19.59 151 

 في دلفيا 91.90 1.11 1.51 5.83 11.39 111 5.58
 جرش 99.11 1.51 5.81 5.81 11.30 113 5.50
 اسراءا 131.93 1.10 1.11 5.85 11.95 113 5.11
 البرداء 111.11 1.11 5.81 1.51 11.11 199 5.15
 البيتولة 08.15 1.15 1.15 5.85 13.51 180 5.50
 اربد 31.85 1.30 5.93 5.80 11.11 181 5.11
 البرتاء 01.50 5.81 5.05 5.19 13.31 108 5.51
 األمري  مسية للتا ولوجيا 93.19 5.00 1.10 5.81 09.91 119 5.11
 ااألكادميية األردلية للاوسيق *9.59 9.59 1.18 1.00 99.18 91 5.91
 (اكلية العلوم الرتبوية )أجالرا  118.81 5.98 1.10 1.03 39.11 111 5.15
 اجملاو  11.19 3.11 1.50 1.51 11.11 189 5.15

 *مستث ا  مي ا عد  بسبب عدم التواف . 
ت األداء السدددددائد  ن التعلددددديا اكشدددددفت ال تدددددائب عدددددي اجدددددود ملدددددي ن بعددددد  معدددددايري كفايدددددا

ايددامعر األالددر ن  األردن مقارلددة با عددايري الوط يددة،  ذ ي اددم أن لسددبة عضددو ايئددة لدددريسد 
طالددددددب لبيددددددد علددددددم مددددددا اددددددو مقددددددرر ن ا عيددددددار الددددددوطب ن كليددددددات ا داب االعلددددددوم االسددددددالية 

ليددة  ذا أمدد ت طالبددالد عضددو ايئددة لدددريس لدددى ايامعددات األا 33.9 ذ بلغدت  ااججتااعيدة،
 ددددري أل ددددا  ذا ددق دددا ن احلدددداجت الفرديددددة  ( طالبدددال ادددددده ا عيددددار الدددوطب،35لتاعدددة مقابددددي )

للجامعددات اجدددلا ملدد ل بي ددال ن ادد ا ا عيددار، فقددد سددجلت جامعتددا العلددوم التطبيقيددة افي دلفيددا 
 ت طالبد عضو ايئة لدريس )علم التواش( ن اا اققت، بي جتداا  01.1،  91.1لسبة 

اددد ا ا عيدددار سدددبع جامعدددات أاليدددة ادددر ااسدددراء االبردددداء االبيتولدددة ا ربدددد االبدددرتاء االعلدددوم الرتبويدددة 
 ..ايدا  -فض ل عي األردلية للاوسيقا 

الشدددددري ال تدددددائب  ىل  مفدددددا  أربدددددع جامعدددددات أاليدددددة ن دقيددددد  ا عيدددددار الدددددوطب عضدددددو ايئدددددة 
 اققدت سدت جامعدات اد ا ا عيدار  لدريسدطالب ضاي كليات العلوم الب تة االبراعة ن اا

( ادددد اقدد  التعلدديا ايددامعر األالددر  ذا أُمدد  لتاعددال ا عيددار 1كاددا اددو مبددا ن ايدددا  ردددا )
 .الوطب ا طلوب

ش دقددد   ج جامعتددددا عاددددان اااسددددراء ا عيددددار الددددوطب عضددددو ايئددددة لدددددريس د طالددددب ا تعلدددد  
ر ايامعددات األاليددة عددي معددد  ا عيددار باليددات العلددوم الطبيددة ااهل دسددية ن اددا أمفقددت بدداد

السددائد لدددى ايامعددات األاليددة  ذا أُمدد  لتاعددال عددي بلددوغ ادد ا ا عيددار األمددر الدد   ي كددد اجددود 
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 ملي ن كفايات األداء السائد .
ااققت كُي ايامعات األالية ن األردن ا عيار الوطب ل سبة مسدااة أرض جامعدةد طالدب 

 األمددر الدد   يفسدره اددر  ادد ه ايامعدات علددم التوسددع ا سددتقبلر يفدو  ا عيددار ا طلددوب باثدري
ن ا بددا  االاليددات االتخةةددات  ددري أن التعلدديا ايددامعر األالددر يجالددا يعددا  مددي لقددص ن 
مسدددااات داعدددات التددددريس  ذ ش دقددد   جّ هددد   جامعدددات أاليدددة ا عيدددار الدددوطب ا طلدددوب ن 

 19.8مدا جامعدة عاددان فقدد سدجلت لسدبة بلغددت ادا أمفقدت بدادر ايامعدات عددي بلو دا. أ
د طالدددب ااددددر لسدددبة مرلفعددددة جددددال لشددددري  ىل مطدددة طاواددددة ااسدددتعدادات كبددددري  مدددي دبل ددددا 1م

 .جستيعاب أعداد كبري  مي الطلبة

ااقدددد  التعلدددديا ايددددامعر األالددددر لتاعددددال ا عيددددار ا طلددددوب ا تعلدددد  ب سددددبة عدددددد ا قاعددددد ن 
ا عيددددار أا ادددددرتب مددددي دقيقددددا  البيددددة ايامعددددات األاليددددة ا اتبدددداتد طالددددب، مثلاددددا اقدددد  ادددد ا 

 .باستث اء جامعة البرتاء فقد لدلت في ا ا ه ال سبة
اج يشداو التعلدديا ايددامعر األالددر يجالددا اج أ  مددي م سسددالا مددي لقددص ن كفايددة لسددبة  

معر كتابد طالب فقد جتاا ت مجيع ا ا عيار ا طلدوب اعلدم ال قدي  مدي ذلدا فدالتعليا  ايدا
األالر يعا  مي لقص ن كفاية  عداد العاملا ن ا اتباتد طالب مثلاا لعا  مدي ذلدا كدي 

 .جامعالا باستث اء جامعة العلوم التطبيقية اليت اققت ما يبيد علم ا عيار ا طلوب
ااقدد  التعلدديا ايددامعر األالددر لتاعددال الافايدددة ا تعلقددة يسددااة ااددد  القبددو  االتسدددجييد 

ري أل دا  ذا ددق ددا ن احلداجت الفرديددة للجامعدات لوجدددلا لةدف ا دددد اقد  ادد ا ا عيددار طالدب،  دد
 ..ايدا  –أا  اد عليا، ن اا لراجع لةف ا ا مر عي بلوغ ذلا 

اب ددداءل علدددم مدددا لقددددم فدددان لقةدددال جليدددال يبددددا ن العديدددد مدددي كفايدددات أداء التعلددديا ايدددامعر 
  .ااجرلقاء  ا اضاان لوافراا س ويال  األالر لستدعر ج ودال اموارد لت سي  ا

مددددا احلاجددددات مددددي بعدددد  ا سددددتلبمات البشددددرية اا اديددددة للتعلدددديا الســــاال الثالــــث:  -1-3
ايدددددددددامعر األالددددددددددر ن األردند جامعددددددددددة، افقدددددددددال ألعددددددددددداد ا لت قددددددددددا في دددددددددا للعددددددددددام ايددددددددددامعر 

 اللاعيار الوطب االاليات التخةةية عجلية : 1555د1888
 .ب االدراسات االسالية ااججتااعيةكليات ا دا  -أ  
 .العلوم الب تة االبراعة -ب
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 .الطبية ااهل دسية -    
ا بي ددة سددابقال، يبددا ايددداجن التاليددان ال تددائب   -ابعددد أن طبقددت اججددراءات انيدددد  بشددأهنا 

  كاا يلر:
 الحاجات البشرية -1-3-9

 لقدير احلاجات ال  مة مي أعضاء ايئات التدريس. 
 (6فقا س ج  اري

 ققفير قاجات ارهم يج ارياألمل ا ذ ل  جاألم  ألو ئعتاه ذي ات ارهفسيو 
 قم ل قاج ( -قته اريمياس ار   ل قارييي عات ارهي  ي  ر ك يات      + قم ل قتر (  

 االقهياجات االقهياجات جاتاالقهيا ارياألم  ا يات اودا  قارم    اإلن اني  قاالجهياعي  ارم    ارضحه  قارزساع  ارطضي  قارد فسي 
- + - + - + 
 العلوم التطبيقية  98- 5.9+   31.9-

 عاان  19.3- 19.1  9.99+ 
 في دلفيا  30.13- 15.3+   11.99-

 جرش  9.93- 1.1+   
 اجسراء 15.33+  9.1+  0.1+ 

 البرداء 9.13+   1.90-  1.13-
 البيتولة 13.59   3.00-  19.03-
 اربد 9.0+   19-  18.19-
 البرتاء 1.53+  15.10+   31.9-
 اجمري  مسية - -  19.3-  13.03-

 األردلية للاوسيقا      
 العلوم الرتبوية 1.93+     

 التعليا ايامعر األالر 81.19-  01.1-   110.90-

ء ايئدة امي م   استعراض ا حلاجات التعليا ايامعر األالر ن األردند جامعدة مدي أعضدا
التددددريس ا توافقددددة مددددع أعددددداد ا لت قددددا في دددا اافقددددال للاعيددددار الددددوطب لاليددددات ا داب االعلددددوم 
االسالية ااججتااعية جند أن اكثدر ايامعدات األاليدة دقيقدال للاعيدار الدوطب ادر جامعدة البدرتاء 
 ن اددددددددددددا سددددددددددددجلت جامعددددددددددددة ااسددددددددددددراء أعلددددددددددددم فددددددددددددائ  مددددددددددددي أعضدددددددددددداء ايئددددددددددددة التدددددددددددددريس 

 .طالبد عضدو ايئدة لددريس 8.11و ايئة لدريس متجاا يي ا عيار الوطب ( عشريي عض15)
ن اددددا سددددجلت جامعددددة العلددددوم التطبيقيددددة أدىن معيددددار  ذ بلغددددت ااجاوددددا مددددي أعضدددداء ايئددددة 

  .( عضوال 98التدريس )

افيادا يتعلد  باليدات العلددوم الب تدة االبراعدة فقددد كالدت جامعدة العلددوم التطبيقيدة األكثدر بددا 
قيقددال للاعيددار الددوطب للت ددا جامعددة جددرش ن اددا سددجلت جامعددة في دلفيددا ا رلبددة ايامعددات د

( عضدددو ايئدددة لددددريس، بي ادددا 15.3األعلدددم بفدددائ  يبيدددد علدددم مدددا يتطلبدددا ا عيدددار الدددوطب ب )
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 ( عضو ايئة لدريس.19سجلت جامعة أربد ا رلبة األدىن ب قص مقداره )
امعدة البردداء األددرب  ىل ا عيدار الدوطب ن ادا أما الاليات الطبية ااهل دسية. فقد كالت ج

جتددداا ت  ا عيدددار  يددداد  علدددم مدددا ادددو مطلدددوب جامعتدددا عادددان اااسدددراء ن ادددا اققدددت ا رلبدددة 
 األدىن با ايامعات كي مي جامعيت العلوم التطبيقية االبرتاء.

يالدددا مجيع دددا اددددد لوصدددلت الدراسدددة  ىل أن التعلددديا ايدددامعر األالدددر  ذا أُمددد  لتاعدددال فدددئن كل
لقص ن الافاية ا تعلقة ب سبة عضو ايئة لدريس د طالب  األمر ال   ي كدد ضدرار  اجاتادام لعا  مي 

  ..مي التعليا با عايري الوط ية اهلادفة  ىل دقي  الافاية ال وعية ال  مة هل ا ا ستوى
 الحاجات المادية -1-3-4
الدوطب اكدي مدي أعدداد األالرد جامعدة افد  ا عيدار لقدير احلاجات ال  مة للتعليا ايامعر  -ب

ا لت قدددددا االقددددددر  اجسدددددتيعابية لقاعدددددات التددددددريس في دددددا كادددددا ادددددر عليدددددا احلدددددا  للعدددددام ايدددددامعر 
 لعب ااجة(. -)+ لعب افر ( )  1555د1888

 (7جفقا س ج  
ا ألو ئعفاد اري هحقيو قارقفس  ار   ل قاارحاجات اريادي  ارالزأل  ر هم يج ارياألمل ا ذ ل  جاألم  قته اريمياس 

 قم ل قاج ( - + قم ل قتر (    4000 9111االسهيمابي  رقاعات ارهفسيو تيدا ايا ذل ع يم ارحاا ر ما  ارياألمل 
أل اق  ققف  
 ارقض ا قاره ييا

عفد ارماأل يو 
 تل اريكهضات

 عفد اركهك 
 تل اريكهضات

عفد اريقاعف 
 تل اريكهضات

أل اق  
 اريكهضات

 اعات 
ىعفاد اري هحقيو تل ارهم يج  ئسم ارياألم  سيوارهف

 ارياألمل ا ذ ل
 ن ع اركءاي 
 ارياألم 

 العلوم التطبيقية 1118 09930+ 3011.0- 111.9+ 151.10- 183.8+ 1.13- 119.1+
 عاان 1513 91881+ 91319.0+ 1101.9+ 131.10 11015+ 9.01+ -
 في دلفيا 3901 181891+ 1013.0- 953.1+ 151- 8513+ 0.19+ 00.1-
 جرش 3933 115931+ 1903.0- 933.9+ 81- 19915+ 0.11+ 113.3-
 اجسراء 1110 111110+ 1991.0+ 815+ 85.10- 19105+ 1.09+ 91.0+
 البرداء 1911 101095+ 119- 391.1+ 13.10+ 11995+ 0.93+ 15.9+
 البيتولة 3111 19195+ 811- 811.1+ 111.10- 8115+ 0.08+ 111.1-
 اربد 1801 555315- 111- 151.1+ 09.10- 9153 0.19+ 09.9+
 البرتاء 3391 91100+ 1918.0- 1519.9- 111.10- 11335 1.19+ 111.1-
 اجمري  مسية 1511 18195+ 810- 195.9+ 10.10- 11195 1.08+ 11.9+
 اجردلية للاوسيقا 91 551915- 151+ 35.1+ 1+ 3911 - 13.9+

 العلوم الرتبوية 190 11010+ 111.0- 111+ 80.10+ 11105 1.39+ 18.0
 التعليا ايامعر األالر 31119 1113513+ 01381 9193.9+ 195.10- 111118 00.81 31.9-

اكشفت ال تدائب عدي أّن ايامعدات األاليدة ن األردن، ج لعدا  مدي لقدص يد كر ن كفايدات 
مشدددية، األمدددر الددد   ي كدددد لدددوافر مسددااات األراضدددر ايامعيدددة مدددع اجدددود اسدددتث اءات طفيفدددة ااا

استعدادات اااتياطات مباره لتوسعات مستقبلية لتلا ايامعدات سدواء أكدان ذلدا ن أعدداد 
 ا قبولا أم التوسع ن ا با  اا راف  االتخةةات.

 دددري أن  البيدددة ايامعدددات األاليدددة لعدددا  مدددي لقدددص ن مسدددااات داعدددات التددددريس يسدددبب 
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معدددايري كفايدددات األداء لتلددا ايامعدددات، فقدددد سددجلت جامعدددة العلدددوم  لقاصدد ا ملددد ل رئيسددال ن 
 –التطبيقيددة أعلدددم لقدددص في دددا ل اددا كدددي مدددي جامعدددات البددرتاء فجدددرش افي دلفيدددا علدددم التدددواش 

ن اددا سددجلت جامعددة عاددان أعلددم افددر ن داعددات التدددريس لشددري بدد لا   – 1ايدددا  ردددا 
 عة. ىل ااتياطات لتوسعات مستقبلية ن ا ه ايام

اش دقدد  كددي ايامعددات األاليددةد التعلدديا ايدددامعر األالددر متطلبددات الافايددة ا تعلقددة بعددددد 
 –ا قاعددددد ن ا اتبددددات باسددددتث اء جامعددددة عاددددان االعلددددوم الرتبويددددة االبرددددداء ااألردليددددة للاوسدددديقا 

ا ايدددا يسدددتدعر احلاجدددة  ىل لدددوفري ا قاعدددد ا بي دددة أعدددداداا ن ايددددا  لتدددأم – 1ايددددا  رددددا 
 .اخلدمات االتس ي ت ا اتبية ا طلوبة

ادددد اققددت كددي ايامعددات األاليددةد التعلدديا ايددامعر األالددر متطلبددات كفايددة عدددد الاتددب 
ن ا اتبدداتد طالددب دان أن لشدداو أ  م  ددا مددي لقددص ن ادد ه الافايددة، مثلاددا اققددت كددي 

 تعلقددة بعدددد العدداملا ن ايامعددات األاليددةد التعلدديا ايددامعر األالددر أيضددا متطلبددات الافايددة ا
 .ا اتباتد طالب باستث اء لقص بسيط لدى جامعة العلوم التطبيقية

بي اددددا يعددددا  التعلدددديا ايددددامعر األالددددر  ذا أُمدددد  لتاعددددال مددددي كفايددددة مسددددااة ااددددد  القبددددو  
االتسجييد طالب يركب معظا ا لقةال لدى كي مي جامعات جرش االبيتولة فالبرتاء افي دلفيدا 

واش، ن ادددا اقددد  اددد ا ا عيدددار كدددي مدددي جامعدددات العلدددوم التطبيقيدددة اااسدددراء فدددالعلوم علدددم التددد
 الرتبوية اادرتب مي دقي  ا عيار ا طلوب مي الافاية أا  اد علي ا البادون.

ا ذا مدا لظرلددا  ىل معدايري كفايددات األداء ا اديدة لتاعددة لوجددلا أن جامعددة عادان دددد ااتلددت 
ل اددددا ن ذلددددا كددددي مددددي جامعددددات ااسددددراء ااألردليددددة  .ق ددددا لتلددددا ا عددددايريا رلبددددة األاىل ن دقي

للاوسددديقا االبردددداء االعلدددوم الرتبويدددة ، ن ادددا سدددجلت جامعدددة البدددرتاء اكدددد عددددد مدددي احلاجدددات 
 .ال  مة لت سا مستوى كفايات األداء ايامعر في ا

اء ايددددامعر افقددددال  ددددا  ن م ادشددددت ا جملاددددي احلاجددددات ا اديددددة ال  مددددة لل  ددددوض بافايددددات األد
يتطلبا ا عيار الوطب مي شألا أن  يقدم دلدي ل ااضد ال علدم بلدوغ العديدد مدي ايامعدات األاليدة 
أا ادرتاب بعض ا مي بلوغ الافاية ال وعية ا طلوبة هلد ا ا سدتوى مدي التعلديا، امدي ج دة أمدرى 

أاليدة  دب أن لعادي  داروددا  ف دو يقددم  اةداءل باحلاجدات ا اديدة االبشدرية ال  مددة لادي جامعدة
علدم لأمي  ددا األمددر الدد   مددي شددألا أن يردددم يعددايري كفايددات األداء في ددا مثلاددا يتدديح اجملددا  أمددام 
ايامعددات الدديت لفودددت معددايري األداء في ددا علددم مددا اددو مطلددوب مددي أن يةددر  هلددا بتوسدديع دائددر  
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 .القبو  في ا يا يتواف  الوفرياا هل ه ا عايري
 
 رحاتالمقت -90

 بال ظر  ىل لتائب الب ك لقرت  الدراسة ما يلر:
أن  ظم ا ا الب دك بااتادام ا سد الا عدي التعلديا ايدامعر األالدر ن األردن، اأن  دد  -1

مددي ع ددايت ا مددا  علددا موضددوعال   ادشددة مستفيضددة ااجسددتفاد  مددي لتائجددا، مطددة يسرتشددد 
 .ا ست دفة مي جوالب السياسة الرتبويةلبال  ا لتطوير التعليا ايامعر األالر يا  ق  جا

التوسددع بتطددوير مبيددد  مددي معددايري كفايددات األداء للتعلدديا ايددامعر األالددر بلو ددال  بيددد  مددي الافايددة  -1
 .الداملية اهلادفة  ىل دقي  الافاية اخلارجية ا  شود  هل ا ا ستوى مي التعليا

لتعليا ايامعر  والبا ال وعية ا ختلفدة يادون أن ل شأ ن كي جامعة ااد  ماصة لتطوير ا -3
ارلباط دددا بدددرئيس ايامعدددة مباشدددر  يع دددد  لي دددا مرادبدددة مسدددتويات ايدددود  التعليايدددة امتابعت دددا 

 .ااجرلقاء  ا علم الداام
أن مضددع مجيددع م سسددات التعلدديا ايددامعر لتقيدديا سدد و  لعتاددد لتائجددا مددي لدددن للددس  -1

د القدر  اجستعابية ا تااة لاي جامعة س ويال افقدال  دا لدوفره مدي التعليا العاش لغايات ددي
 كفايات ا ماالات.

العاي علم لوفري ا ستلبمات االسالية اا ادية ال  مة لادي جامعدة دقيقدال للافايدة ال وعيدة  -0
 ا طلوبة.

علددم لطددوير  اجدددرتا  علددم للددس التعلدديا العدداش األرد  اا ركددب الددوطب للاعلومددات للعاددي -9
داعددددد  بيالددددات لفةدددديلية لاددددي مدددددم ت اكددددي األداء اادار  االفددددب ن كددددي ايامعدددداتد 

يددا يتدديح للاختةددا ن التخطدديط الرتبددو  مددي لو يدد  ذلددا لتطددوير  الاليددات ايامعيددة،
 لوعية التعليا، بلو ال  بيد مي الافاية الداملية االافاية اخلارجية ا  شود .

ايامعات العربية لتوفري داعدد  بيالدات امعلومدات موهقدة عدي ايامعدات  التوصية لدى اداد -1
علدددم أسدددس علايدددة  بي  دددا العربيدددة الرمسيدددة م  دددا، ااألاليدددة يدددا يتددديح عقدددد ا قارلدددات ال  مدددة

دديقة، كشفال لل قيقة االوادع، يا يتيح اجملدا  للت دافس انيادود بي  دا، بلو دال  عدايري الرصدالة 
 .العلاية ا  شود 
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 المراجع العربية

، دراسدددة االدددة، ألمتتتفالت عا تتتف االستتتهثياس ارهربتتت   تتتتل ا سدذ(، 1881أبدددو ديدددة، ف ادددر )
 )رسالة دكتوراه  ري م شور ( جامعة أر ون، الوجيات ا ت د  األمريكية.

 ،ارهم تتتيج ارمتتتارل تتتتل ا سدذ بتتتيو اري تتتاقري  ارحك أليتتت  قارقطتتتاع اريتتتا بددددر، ماجدددد، 

 .عاان ت ااألحا  عي الشر  األاسط ا عاصر،م شورات مركب الدراسا
أسددس مطدديط التعلدديا ايددامعر ن ايا وريددة »(، 1899)  ايايعددر، فدد اد  اددد عبددد ا دد عا
، ا  متر العدام السداده جدداد ايامعدات العربيدة ا  عقدد «1555العربية اليا ية ا  عام 

، ارياألمتات ارمربيت  ألي   اقحتاد( 1899د1د 19-19ن جامعة ص عاء للفرت  مي )
 ( متو  .1عدد متخةص )

، الدددار ا ةددرية للتددألي  اال شددر، ارهيطتتيت ر هربيتت  قارهم تتيج(، 1890 اددد علددر ) اددافم،
 القاار . 
، رسددالة ماجسدتري  دري م شدور ، ققت يتج ارهيطيت ارهربت   تل ا سدذ(، 1881ادداد، أميي )

 ايامعة األردلية، عاان.
الوجيدات   ،اريمتفالت اريا ت  رما تف ارهربيت  تتل ا سدذ(، 1891)موسدم عقيدي  الراابدد ،

ا ت دددد  األمريايدددة، جامعدددة سدددرياركو ، رسدددالة دكتدددوراه  دددري  م شدددور  ن سلسدددلة الب دددو  
االدراسات ا تعلقة بالتعليا األساه ن األردن، ايبء الثا ، عاان ا ركب الوطب للب دك 

 .االتطوير الرتبو 
الوجيددات  ، دساستت  ر هربيتت  قارهطتت ير ارتت   ل تتتل ا سدذ(، 1891) سدد مة،  سددان رمضددان

رسدالة دكتدوراه  دري م شدور ، الوجيدات ا ت دد  األمريايدة، ن سلسدلة  ا ت دد  األمريايدة،
ايددبء الثددا   عاددان: ا ركددب  الب ددو  االدراسددات ا تعلقددة بددالتعليا األسدداه ن األردن، 

 .1881 الوطب للب ك االتطوير الرتبو ،
ارهيطتتتيت تتتتل جيد سيتتت  أل تتتر ارمربيتتت  قدقسا تتتتل  (،1895السدديد، عبدددد ايدددواد عبدددد ا  )

جامعدددة  ، رسدددالة دكتدددوراه  دددري م شدددور ، كليدددة الرتبيدددة،اره ييتتت  االجهياعيتتت  قاال ه تتتادي 
 أسيو ، مج ورية مةر العربية.
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 ا  قيطتتتيت ارقتتتفس  االستتتهمابي  ر ياألمتتت  ا سدنيتتت  ر عتتت(، 1881بتدددو  مةدددلح ) القضدددا ،
، رسدددالة ماجسدددتري  دددري م شدددور ، ايامعدددة األردليدددة، 4004 9113-4009 9114
 عاان. 

، (9ألمتتتايير االعهيتتتاد ارمتتتا  ر ياألمتتتات اريا تتت  س تتتج   (،1888للدددس التعلددديا العددداش )
 ا الاة األردلية اهلامشية.

لقريددر  ، بيتت استتهراقييي  قطتت ير ارهربيتت  ارمر (، 1818ا  ظاددة العربيددة للرتبيددة االثقافددة االعلددوم )
 ..، لولس1ي ة اضع اسرتاليجيات لتطوير الرتبية العربية،  

دريتا أل ديتل ر هقت يج (، 1889اداد ايامعات العربية ) ا  ظاة العربية للرتبية االثقافة العلوم،
 لولس. ،ار اقل رياس ات ارهم يج ارياألمل قا ذ ل

رياألمتتتتات اررستتتتيي  تتتتتل قا تتتل ارهيطتتتتيت ارهربتتتت   تتتتتل ا(، 1881ال قدددرش،  اددددد طالددددب )
 ، ايامعة األردلية، عاان. ، رسالة دكتوراه  ري م شور ا سدذ

، ا ركدددب الدددوطب لت ايدددة ا دددوارد ضتتتياذ ار  عيتتت  تتتتل ارهم تتتيج ارمتتتارل(، 1889ال  دددار، ليسدددري )
 عاان، األردن. البشرية،

عادددان،  ،9118( ر تتت   1 تتتان ذ ارياألمتتتات ا سدنيتتت  ا ذ يتتت  س تتتج  ا ار  التعلددديا العددداش، 
 .األردن

، رسدددالة ارهيطتتتيت ر هم تتتيج اريتتتاألمل اررستتتيل تتتتل ا سدذ(، 1880عربيدددات، بشدددري  ادددد )
 دكتوراه  ري م شور ، جامعة بغداد، بغداد.
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