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 موقفورقة 

 النساء في التعليم والتعليم العالي

مليون نسمة، فيما بلغ عدد  78827بحدود  8102بلغ عدد السكان األردنيون حسب التقديرات السكانية في نهاية عام هذا و
مليون ذكر، وذلك وفقاً ألرقام  8817مليون أنثى و  8880مليون نسمة منهم  98724عاماً فأكثر  01األردنيين الذين أعمارهم 
 8دائرة اإلحصاءات العامة

عاماً فأكثر متعلمون، وأن نسبة  01من األردنيين الذين أعمارهم % 4984اكد على أن " 8102األردن باألرقام "كتاب  واكد
 (1808)أعلى من األمية بين األردنيين %( 788)األردنيات فقط، إال أن األمية بين % 180األمية 

العالمي قد  اإلقتصادي المنتدى والصادر عن 8102 للعام الجنسين بين الفجوة لمؤشر العالمي التقريروعلى الرغم من أن 
ى ذات المؤشر دولة، إال أن ترتيب األردن عل 094من بين  012األردن في ذيل الترتيب العالمي، حيث إحتل المركز  وضع

دولة، ويغطي التقرير أربعة مجاالت لقياس  094من بين  91في محور التعليم كان في مركز متقدم حيث إحتل الترتيب 
 8الفجوة بين الجنسين، وهي المشاركة االقتصادية، المشاركة السياسية، التعليم والصحة

 لكن أي تعليم؟...األردنيون متعلمون

من % 9282)منهم مستواهم التعليمي أقل من الثانوي % 1181في المستويات التعليمية لألردنيين تظهر بأن  التدقيق إن
% 784، و (من الذكور% 0980من اإلناث و % 0184)يحملون شهادة الثانوية % 0984، و (من الذكور% 12اإلناث و 

% 0283)يحملون شهادة البكالوريس فأعلى  %0283، و (من الذكور% 381من اإلناث و % 481)يحملون دبلوم متوسط 
 (8لكال الجنسين

مليون أردني  8817، و (ألف أردني 74ألف أردنية و  074)ألف أردني  899وبتحويل النسب الى أرقام، فإن األمية تطال 
شهادة الثانوية ألف أردني يحملون  701، و (مليون أردني 0894مليون أردنية و  0812)مستواهم التعليمي أقل من الثانوية 

، (ألف أردني 031ألف أردنية و  808)ألف أردني يحملون دبلوم متوسط  171، و (ألف أردني 138ألف أردنية و  118)
 (8ألف لكل من الجنسين 991)ألف أردني  241فيما بلغ عدد األردنيين الذين يحملون شهادة البكالوريس فإعلى 

 4152ألف شاب وشابة عام  531وبعدد ( عاما   43-51)معدل البطالة بين الشباب األردنيين % 34

مقارنة مع ( لإلناث% 91للذكور و % 91% )9181ذكوراً وإناثاً ( عاماً  89-01)بلغ معدل البطالة بين الشباب األردنيين 
قوة العمل  ، وذلك وفقاً لبيانات مسح8102خالل عام % 0283والبالغ ( عاماً  01)+ المعدل العام للبطالة بين جميع السكان 

 81028لعام 

 (8شابة 12230شاب و  010971)يعانون من البطالة ( عاماً  89-01)شاب أردني  091119وبلغة األرقام أيضاً فإن 

 الشباب يشكلون ثلث سكان األردن ويواجهون تحديات على جبهات متعددة

بالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة ( OECD)أكدت دراسة حديثة صادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية كما 
، على أن الشباب يشكلون ثلث سكان األردن وهي أعلى نسبة من السكان 8102التخطيط والتعاون الدولي خالل شباط 
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للشباب شهدها األردن مما يوفر فرصة فريدة للتنمية االجتماعية واالقتصادية، إال أن الشباب في األردن يواجهون تحديات 
 8عددةعلى جبهات مت

على أن العديد من الشباب األردنيين ال ، "إستعراض سياسات رفاه الشباب في األردن"عنوان  التي حملت الدراسةأكدت و
لم يكونوا ملتحقين بالتعليم، بالعمل، أو  8101من الشباب خالل عام % 84يحصلون على فرص عمل جيدة، فحوالي 

 8ن ذلك بشكل أكبر الشباب في الحضر واألقل تعليماً واإلناث الشاباتبالتدريب، ويعاني م

، %(0981مقابل % 9182)أضعاف معدل الشبان  1إن معدل الشابات غير الملتحقات بالتعليم أو العمل أو التدريب هي 
تقاليد ومهام الرعاية وأرجعت الدراسة سبب ذلك الى اإلنخفاض الشديد في مشاركة النساء في قوة العمل بسبب ما تمليه ال

المنزلية، والى ظروف العمل السائدة بما يتضمنه من تحرش ومخاوف متعلقة بالسالمة وتكاليف التنقل والوصمة االجتماعية 
 8للعديد من الوظائف التي يشغلها الذكور

للحصول على التعليم إال وبإستعراض وضع الشباب في األردن، فقد خلصت الدراسة الى أن الشباب يتمتعون بإمكانيات عالية 
أن نوعية التعليم تواجه تحديات، وال يحصل العديد من الشباب على فرص عمل جيدة، وعلى الرغم من تحسن صحتهم في 
السنوات األخيرة إال أن هنالك حاجة الى تعزيز أنماط الحياة الصحية، وفي ظل بيئة من عدم الثقة في المؤسسات العامة فإن 

أدواراً هامة في حياة الشباب، كما أكدت على أن الشباب راضون نسبياً عن حياتهم مقارنة بأقرانهم في لألسرة واألصدقاء 
 8الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل

، أكدت الدراسة على عدم وجود إستراتيجية وطنية للشباب إال أنه يجري حالياً وفي مجال السياسات واإلطار المؤسسي
وال تزال في مراحلها األولى، كما أن األردن بذل جهوداً لتحسين نظام التعليم ( 8181-8102)عوام تطوير إستراتيجية لأل

بما يتماشى مع طموحه للتحول الى إقتصاد قائم على المعرفة، وأن توظيف الشباب ذات أولوية قصوى للحكومة، كما أن 
دوراً هاماً في الخطاب السياسي ال زالت متأخرة، ويفتقر اإلجراءات الحكومية لزيادة المشاركة المدنية للشباب والتي لها 

األردن الى إطار شامل لتنظيم التشريعات والسياسات والتدخالت الشبابية وتنسيقها على مستوى مختلف القطاعات، وال تزال 
 8ستوى وزارةوزارة الشباب تواجه تحديات هامة على الرغم من قيام الحكومة برفع الكيان المسؤول عن الشباب الى م

على أن نتائج سوق الدراسة وفي إطار تحسين نتائج سوق العمل للشباب من خالل التعليم والتدريب التقني والمهني  وأشارت
العمل للشباب محدودة نوعاً ما، فيما ترى الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين أن التعليم والتدريب في المجالين التقني 

شكالن حالً للقدرة المحدودة لسوق العمل على إستيعاب الشباب، وعلى الرغم من النتائج اإليجابية لخريجي هذين والمهني ي
المجالين على توزيع العمالة والعودة الى المهارات إال أن مجال التحسين ال زال كبيراً، كما أن عدداً محدوداً من الشركات تقدم 

ن نظام التعليم والتدريب التقني والمهني يعاني من تحديات ال بد من التغلب عليها ليصبح تدريباً رسمياً للشباب، إضافة الى أ
 8جاذباً للشباب كونها ليست من الخيارات المفضلة لهم

وفي إطار المواطنة الفاعلة، ففي ظل الظروف السياسية واالقتصادية الراهنة ال يمكن لألردن المخاطرة بفك اإلرتباط المحتمل 
وتهميشهم، وقد شكل التاريخ السياسي لألردن جزئياً مفهوم المواطنة الفاعلة وأنماط المشاركة لدى ( ثلث السكان)اب بين الشب

الشباب، ولتعزيز هذه المشاركة فال بد من ضمان إستفادتهم من المجموعة الصحيحة من المهارات والكفاءات والبيئات 
لدى الشباب بالمنخفضة على الرغم من درايتهم الجيدة بالتفاعل بين اإلمتثال  التمكينية، كما صنفت الدراسة المعرفة السياسية

العشائري والسياسة والديمقراطية، وفي الوقت الذي أبرز فيه الشباب أهمية الشعور باإلنتماء الوطني إال أنه ال بد من إستكمال 
أكدت على الدور الكبير لألسرة والمجتمع ولمؤسسات الهوية الوطنية بالمسؤولية والقيادة والتضامن والقبول بين األشخاص، و

االجتماعية ومنظمات الشباب في تشكيل وتحديد إكتساب مهارات الشباب والمواقف المتعلقة بالمواطنة الفاعلة في ظل إفتقارهم 
ة التي يقودها الشباب، لها لعدة أسباب منها تدني نوعية التعليم بسبب المناهج الدراسية والتربوية القديمة ونقص فرص المشارك

فاإلطار المؤسسي لمشاركة الشباب يشمل العديد من المؤسسات المتنوعة ولكنه يفتقر الى التماسك ويقصر عن بلوغ هذا 
 8الهدف

وخلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات وهي تعميم دور الشباب في جميع الوزارات القطاعية، وإنشاء آلية تنسيق بين 
ر إستراتيجية وطنية للشباب، ودعم قدرات الموظفين والقوة المؤسساتية لوزارة الشباب، وزيادة ميزانية القطاعات وتمري

وشفافية برامج الشباب في وزارة الشباب وتنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج، وإنشاء نظام معلومات عن الشباب ورصد وتقييم 
أجل إنتقالهم التعليمي أو الى مكان العمل، وجعل التعليم والتدريب التقني  سياسات الشباب، وتوفير التوجيه المبكر للشباب من

والمهني خياراً جاذباً للشباب ومراقبته وتبسيط اإلدارة داخله وإشراك القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ برامجه وجعل ريادة 
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ن التواصل مع الشباب، وتطوير آليات التشاور األعمال طريقاً ممكناً لخريجيه، وإنشاء نظام تقييم المهارات والتوقع، وتحسي
العامة لدمج منظورات الشباب في صياغة وتصميم وتنفيذ السياسات، وتعزيز دور النظام التعليمي في توفير مهارات المواطنة 

حاب الفاعلة، وجعل العمل التطوعي والمشاركة المدنية أكثر جاذبية للشباب، وتحسين التنسيق الرأسي واألفقي بين أص
 8   المصلحة المعنيين بإنخراط الشباب

 4152تخصصات مشبعة خالل عام  4ألف طالبة في الجامعات األردنية قبلن للدراسة في  53

أن  الى العالي التعليم وزارة عن والصادرة 8103/8107 الجامعي للعام األردن في العالي التعليم إحصاءات أكدتهذا و
طالباً وطالبة، شكلت اإلناث ما نسبته  33112العدد اإلجمالي للطلبة المقبولين في الجامعات األردنية لمستوى البكالوريس بلغ 

طالبة في الجامعات الخاصة و  7921طالبة في الجامعات الحكومية و  83911طالبة، منهن  19334وبعدد % 1881
 8 طالبة في الجامعات اإلقليمية 720

للطالبات الحرية المطلقة في إختيار التخصصات التي يرغبن بدراستها ولكن هذا اإلختيار مرتبط إرتباط مباشر بالتوجيه على 
ة، والمناسبة من أجل المستويات الرسمية، وهو التوجيه الواعي القادر على إتخاذ القرارات ذات الطبيعة االقتصادية والتنموي

أو الحد من الٌشعب في تخصصات بعينها والتي لم يعد سوق /ضمان تلبية إحتياجات سوق العمل وربط هذه اإلحتياجات بفتح و
وأصبح من الضرورة بمكان إعادة النظر في االستراتيجيات التعليمية والتشغيلية وكل 8 العمل يستقبلها أو بحاجة لها

 8ة والمؤثرة فيهمااالستراتيجيات المتأثر

 من الطالبات المقبوالت في الجامعات األردنية يدرسن تخصصات مشبعة% 34.5

التخصصات المشبعة في سوق العمل، ومنها على سبيل المثال في تخصص التجارة ببشكل كبير  مرتبطاً إقبال اإلناث  ال يزال
، وفي تخصص العلوم اإلنسانية والدينية واآلداب (الطالبات المقبوالتمن مجموع % 0389)طالبة  1710واألعمال هنالك 

 1712، وفي تخصص العلوم التربوية وإعداد المعلمين قبلت (من مجموع الطالبات المقبوالت% 01)طالبة  1048قبلت 
عات األردنية من الطالبات المقبوالت في الجام% 9880وعليه فإن (8 من مجموع الطالبات المقبوالت% 0187)طالبات 

، وهي تخصصات مشبعة تعاني الالتي تخرجن منها من بطالة في سوق (طالبة 09310)يدرسن في ثالث تخصصات فقط 
  8العمل

 بتخصصات أغلبها مشبعة 4152ألف طالبة تخرجن عام  43

-8103لمرحلة البكالوريس للعام الجامعي والخاصة واإلقليمية  الحكومية األردنية لخريجي الجامعات اإلجمالي العدد إن
 وبعدد% 1181 نسبته ما الخريجات شكلت ،(8101/8103وطالبة عام  طالباً  17222) طالباً وطالبة 30198بلغ  8107

طالبة من  731الخاصة و  من الجامعات طالبة 3111 و الحكومية من الجامعات طالبة 83298 منهن طالبة 11412
 8الجامعات اإلقليمية

تخصصات،  2طالبة قد تخرجن من  81014من الطالبات وعددهن % 79وبتوزيع الخريجات حسب التخصص نجد بأن 
من مجموع الخريجات، تالها برنامج علوم % 0287طالبة من برنامج التجارة وإدارة األعمال وبنسبة  3198حيث تخرجت 

خريجات، وبرنامج  9121جة، وبرنامج العلوم اإلنسانية والدينية واآلداب بعدد خري 9382التربية وإعداد المعلمين وبعدد 
 0428خريجة، وبرنامج العلوم الطبيعية بعدد  8998طالبة، وبرنامج الرياضيات وعلم الحاسوب بعدد  8941الهندسة 

 8طالبة 0022طالبة، وأخيراً برنامج العلوم الطبية المساعدة بعدد  0118خريجة، وبرنامج الشريعة 

 من اإلناث المتعطالت عن العمل يحملن شهادة البكالوريس فإعلى% 22

 األردن في والعمل التعليم" عنوان تحمل والتي العامة اإلحصاءات دائرة عن الصادرة التحليلية الدراسة هذا وقد أكدت
 العامالت األردنيات بين ما طردية عالقة هنالك أن على ،8101 والمساكن للسكان العام التعداد على المستندة" 8103

 8فأعلى البكالوريس شهادة يحملن عامالت أردنيات خمس كل بين من فثالث التعليمي، ومستواهن

 فأعلى البكالوريوس شهادة حملة من المتعطلين نسبة الى النظر عند واإلناث الذكور بين ما واضحاً  فرقاً  هنالكمن جانب آخر 
 من العمل قوة من% 3788 بأن النتائج بينت الوقت نفس وفي%8 72 لإلناث بلغت فيما% 8188 للذكور النسبة كانت حيث



4 
 

الذكور، وذلك حسبما جاء في تقرير الربع األول  بين% 8182 مع مقارنة فأعلى بكالوريوس التعليمي مستواهن كان اإلناث
 8العامة حول معدل البطالة والصادر عن دائرة اإلحصاءات 8104

 ال بد من توجيه اإلناث لتخصصات تتناسب ومتطلبات سوق العمل

 مؤشرات حسب فأعلى متوسط دبلوم التعليمي ومستواهن فأكثر عاماً  01 أعمارهن الالتي األردنيات توزيع لجدول فوفقاً 
 الصناعات هي األردنيات بين جداً  مرتفعة بطالة تشهد التي التخصصات أكثر فإن ،8101 لعام العلمي والتخصص السوق

 ،%(1081) واألحذية المالبس وتصنيع والجلدية النسيجية والصناعات ،%1781 بطالة وبمعدل والتعدين اإلستراتيجية
 اإلبتدائي التعليم قبل ما لمرحلة المعلمين وإعداد ،%(9381) االجتماعية والخدمة ،%(1188) المنزلية والخدمات

(91888)% 

 والطب ،%(281) بطالة وبمعدل والدفاعية العسكرية العلوم األردنيات، بين بطالة معدالت أقل التالية التخصصات شهدت فيما
 والصيدلة ،%(0987) والقبالة والعناية والتمريض ،%(0989) السنية والدراسات ،%(0181) البيطري والطب ،%(0080)
 والقانون ،%(8081) الصناعية لهندسةوا ،%(8184) معين دراسي موضوع لتدريس المعلمين وإعداد ،%(0788)
 %(81838) والرياضيات ،%(8884)

 في البطالة معدل ويصل خريجة 31991 وبعدد األجنبية اللغات هي األردنيات الخريجات بين إنتشاراً  التخصصات أكثر إن
 الحاسوب وعلوم ،%(8481 بطالة وبمعدل خريجة 10848) العربية اللغة وتخصص ،%(1181) التخصص هذا

 بطالة وبمعدل خريجة 94129) التربوية والعلوم ،%(1383 بطالة وبمعدل خريجة 11194) المعلومات وتكنولوجيا
 %(91888 بطالة وبمعدل خريجة 97408) اإلبتدائي التعليم قبل ما لمرحلة المعلمين وإعداد ،%(1989

 مليون طالب وطالبة في المراحل األساسية والثانوية 4

والصادر عن دائرة اإلحصاءات بأن عدد الطلبة الملتحقين بالمراحل  8102أظهر التقرير اإلحصائي السنوي لعام كما 
وبعدد منهم % 9489طالباً وطالبة شكلت اإلناث ما نسبته  8110290بلغ  8102-8107األساسية والثانوية للعام الدراسي 

 8من سكان المملكة% 81فيما شكل عدد الطلبة ذكوراً وإناثاً حوالي 8 طالبة 0101010

معلم، / طالبة وطالبة  0189شعبة، ومتوسط عدد الطلبة لكل معلم / طالب وطالبة  8180إن متوسط عدد الطلبة لكل شعبة 
المدارس الخاصة، حيث تبين بأن متوسط عدد الطلبة علماً بأن هنالك فروقات واضحة ما بين مدارس وزارة التربية والتعليم و

شعبة في المدارس / طالب وطالبة  0487شعبه مقابل / طالب وطالبة  8780لكل شعبة في مدارس وزارة التربية والتعليم 
 8الخاصة

ل معلم ومعلمة، وهنالك فروقات أخرى ما بين مدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة فيما يتعلق بعدد الطلبة لك
طالب وطالبة، في  0184معلمة في مدارس وزارة التربية والتعليم / حيث أظهرت النتائج بأن متوسط عدد الطلبة لكل معلم 

 8طالب وطالبة 0189حين أن المتوسط في المدارس الخاصة 

 مجموع المعلمين فيها من% 2..2من المعلمين في األردن إناث إال أن المعلمات في المدارس الخاصة يشكلن % 1..5

معلماً ومعلمة منهم  018228بحدود  8102-8107بلغ عدد المعلمين والمعلمات في جميع مدارس المملكة للعام الدراسي 
فروقات  وهنالك8 معلماً  91184وبعدد % 1181، وشكل الذكور ما نسبته %3481معلمة وبنسبة وصلت الى  48111

كبيرة بنسب المعلمين الذكور ونسب المعلمات اإلناث ما بين مدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة، حيث شكلت 
، وشكلن ما (معلم 18344معلمة مقابل  11482)من معلمي مدارس وزارة التربية والتعليم % 3888المعلمات ما نسبته 

 (8معلم 9134معلمة مقابل  11481) من معلمي المدارس الخاصة% 2482نسبته 

 23387)منهم في مدارس وزارة التربية والتعليم % 3188وبتوزيع المعلمين والمعلمات حسب الجهة المشرفة، فإننا نجد بأن 
معلماً ومعلمة في مدارس حكومية أخرى  0244منهم في المدارس الخاصة، في حين هنالك % 11، و (معلماً ومعلمة

 (8 أنثى 8071ذكر و  8027)معلماً ومعلمة في مدارس وكالة الغوث  9138، و (أنثى 181ذكر و  0179)
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ومن جهة أخرى ذات عالقة فقد أظهر التقرير ذاته، بأن هنالك فجوة كبيرة ما بين أجور المعلمين الذكور واجور المعلمات 
حسب النشاط  8102الجتماعي لعام ، حيث يبين جدول المؤمن عليهم المشتركين في الضمان ا%9184اإلناث وصلت الى 

ديناراً لإلناث وبفجوة جندرية لصالح الذكور  903ديناراً مقابل  790االقتصادي، بأن معدل األجور الشهرية للذكور بلغ 
 8ديناراً  181وصلت الى 

معلماً  8211ينهم من ب 011141كما تبين بأن مجموع العاملين في مجال التعليم والمؤمن عليهم لدى الضمان االجتماعي بلغ 
ومعلمة غير أردنيين، وال تظهر األرقام فيما إذا كان جميعهم عاملين في مجال التعليم األساسي والثانوي، أم أنه يشمل أيضاً 
العاملين في مجال التعليم المهني والجامعي، ومع ذلك وعلى فرض أنهم يعملون في التعليم األساسي والثانوي، فإن األرقام 

 8 معلماً ومعلمة غير مشتركين في الضمان االجتماعي 87727تظهر بأن 

 من المدارس الحكومية مختلطة% 15من المدارس الخاصة و % 2.

، وتشمل المدارس التابعة لوزارة التربية  8102-8107مدرسة للعام الدراسي  7838بلغ مجموع المدارس في األردن و
مدرسة  11الغوث والمدارس الخاصة، وإرتفعت أعداد المدارس بحدود والتعليم والمدارس الحكومية األخرى ومدارس وكالة 

مدرسة، وذلك وفقاً لتقارير وزارة التربية  7887والبالغ  8107-8103مقارنة مع عدد المدارس خالل العام الدراسي 
 8والتعليم

 174مدرسة واإلناث  0131ويالحظ وجود توجه عام نحو إنشاء المدارس المختلطة، حيث بلغت أعداد مدارس الذكور 
 8من مجموع المدارس% 7181مدرسة وبنسبة  1002مدرسة، فيما بلغت أعداد المدارس المختلطة 

من % 1882مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم وتشكل ما نسبته  1211وبتوزيع المدارس حسب الجهة المشرفة، فإن 
مدرسة تابعة  1800مدرسة تابعة لوكالة الغوث، و  070 مدرسة تابعة لجهات حكومية أخرى، و 91مجموع المدارس، و 

 8من مجموع المدارس% 9988للتعليم الخاص وتشكل ما نسبته 

من المدارس الخاصة % 42وبحسب الجهة المشرفة على المدارس المختلطة، فقد شكلت المدارس المختلطة ما نسبته 
، فيما كان هنالك مدرستين (مدرسة 0492)ة والتعليم من المدارس التابعة لوزارة التربي% 1182، و (مدرسة 1094)

 8 مدرسة مختلطة تابعة لوكالة الغوث 04مختلطتين تابعة لجهات حكومية أخرى و 

 المدارس المختلطة بيئة مناسبة لمنع التمييز بين الجنسين وبيئة مؤاتية للتعليم الجامعي

الرجل والمرأة يتطلبان تهيئة البيئة المناسبة القائمة على عدم التمييز منذ اإلندماج الحقيقي والشراكة الفعلية في المستقبل ما بين 
حيث تشير الدراسات الى أن الذكور واإلناث الذين يتعلمون 8 الطفولة وحتى المرحلة الجامعية، ويجسران الفجوة بين الجنسين

م في التعليم الجامعي الذي في أغلبه في مدارس منفصلة هم أكثر عرضة لإلنطواء واإلحباط وضعف الشخصية عند إنخراطه
 8يعمل ضمن بيئة مختلطة

 مجلس نقابة المعلمين خاليا  من التمثيل النسائي لدورتين متتاليتين

، عدم وجود أي تمثيل نسائي في 01/9/8104أظهرت نتائج انتخابات مجلس نقابة المعلمين التي أجريت يوم السبت الموافق 
من معلمي % 3387وعلى الرغم من أن يث خال المجلس من التمثيل النسائي في دورته الثالثة، المجلس لدورتين متتاليتين، ح

من مدراء المدارس للمرحلة األساسية % 7987من معلمي المرحلة الثانوية هن من اإلناث، و % 3982المرحلة األساسية و 
 81078اءات التربية والتعليم لعام من مدارء المدارس للمرحلة الثانوية هن أيضاً من اإلناث وفق إحص% 14و 

نائبة أمين السر ورئيسة / لقد كان هنالك سيدتين في مجلس نقابة المعلمين في دورتيه األولى والثانية، وهما السيدة هدى العتوم 
في الدورة فيما لم يكن هنالك أي تمثيل نسائي 8 رئيسة لجنة التعليم الخاص/ لجنة التدريب والتأهيل، والسيدة عبير األخرس 

 8عضواً  01الثالثة وأيضاً في الدورة الرابعة والمكون من 
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مقعداً مخصصاً للهيئة المركزية لنقابة المعلمين وبنسبة بلغت  039مقعداً من اصل  02على  حصلن النساءويذكر بأن 
 هنفرص وصول التي جرت نهاية شهر آذار الماضي، مما يضعف من 8104، وذلك في انتخابات الدورة الرابعة 0184%

 8النقابةالى مجلس نقابة المعلمين في حال ترشحت من فازت منهن بعضوية الهيئة المركزية إلنتخابات مجلس 

مقاعد  1فرعاً في محافظات المملكة بأن النساء حصلن على  08نتائج انتخابات فروع نقابة المعلمين والبالغ عددها  وأظهرت
يث يتكون كل فرع من أربع مقاعد فازت النساء بمقعد واحد في ثالثة فروع وهي ، ح%388مقعداً وبنسبة  92فقط من أصل 

 8فرع مادبا والبلقاء وعجلون

 النقابة يكون مجلس انتخاب ، فإن8104الداخلي الجديد لنقابة المعلمين والذي بدأ سريانه بداية عام  من النظام 18للمادة ووفقاً 
  8المركزية الهيئة من الفائزين األعضاء من

إن أهداف نقابة المعلمين لجهة تطوير المهنة وتحسين ظروف العمل وبناء قدرات منتسبيها ذكوراً وإناثاً، يشكل مصلحة لجميع 
، وال شك بأن النساء العامالت في هذا المجال يدركن أهمية المشاركة في صنع والمديرات والمدراءالمعلمات والمعلمين 

 8لزجاجي ما زال يحول دون تحقيق هذه المشاركةالقرار في نقابتهن ولكن الحاجز ا

 مرة تثبت اإلدارات، ومجالس النقابات مجالس فيه بما القرار صنع مواقع جميع في للنساء% 11 نسبة بتخصيص التوصية إن
 الحواجز ذلك في بما القرار، صنع مواقع الى النساء وصول دون تحول التي الحواجز لكسر اإليجابي التدخل أهمية أخرى
 مجلس فيه بما المنتخبة الهيئات مختلف في النسبة هذه بإعتماد مطالبتها تجدد" تضامن" فإن ولذلك8 والثقافية والمجتمعية الذاتية
 8المعلمين نقابة

 %  42إمرأة في الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة واإلقليمية وبنسبة  4.34

 عدد أن الى العالي التعليم وزارة عن والصادرة 8103/8107 الجامعي للعام األردن في العالي التعليم إحصاءات أكدتكما 
واإلقليمية  والخاصة منها الحكومية األردنية الجامعات مختلففي ( األكاديمي الجهاز) التدريسية الهيئة وعضوات أعضاء

 وصلت الى وبنسبة إمرأة 8498 منهم عضواً  01480 بلغ (إقليمية 8خاصة و  02حكومية و  01)جامعة  11وعددها 
 8إمرأة 8283حيث كان عدد عضوات الهيئات التدريسية  8103مقارنة مع عام % 0مرتفعة  87%

 0427عضواً منهم  7300جامعات بلغ  01عدد أعضاء وعضوات الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية وعددها  وبلغ
جامعة بلغ  02الخاصة وعددها في حين أن عدد أعضاء وعضوات الهيئة التدريسية في الجامعات 8 %8380امرأة وبنسبة 

، فيما بلغت نسبة عضوات الهيئة التدريسية في الجامعتين اإلقليميتين %8489امرأة وبنسبة  222عضواً منهم  1103
 (8عضو هيئة تدريس 849امرأة من مجموع  %37 )8882

منهن في % 1188ل فيما تعم( امرأة 0427)من عضوات الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية % 3781وتعمل 
 8منهن يعملن في الجامعتين اإلقليميتين% 881الجامعات الخاصة، و 

 991امرأة، وتالها جامعة البلقاء التطبيقية بعدد  949العدد األعلى لعضوات هيئة التدريس في الجامعة األردنية وبعدد  وكان
 8إمرأة، وجميعها جامعات حكومية 810اليرموك امرأة، وجامعة  819امرأة، ومن ثم جامعة العلوم والتكنولوجيا وبعدد 

 09% )9387المركز األول بنسبة عضوات هيئة التدريس من مجموع األعضاء ( خاصة)فيما إحتلت كلية األردن الجامعية 
 1) 9882بنسبة ( خاصة)، وجاءت في المركز الثاني الكاديمية األردنية للموسيقى (عضو هيئة تدريس 11امرأة من مجموع 

امرأة من  001% )9880بنسبة وصلت الى ( حكومية)، ومن ثم  الجامعة األلمانية األردنية (أعضاء هيئة تدريس 7ء من نسا
امرأة من  003% )9181المركز الرابع بنسبة ( خاصة)، وإحتلت جامعة البترا الخاصة (عضو هيئة تدريس 871مجموع 
 (8عضة هيئة تدريس 822مجموع 

يئة التدريسية في الجامعات الحكومية ونسبتهن الى مجموع األعضاء في الجامعات ذاتها فإننا نجد وبتوزيع أعداد عضوات اله
، الجامعة %(9880امرأة وبنسبة  001)، الجامعة األلمانية األردنية %(1081امرأة وبنسبة  949)الجامعة األردنية : 

امرأة  991)، جامعة البلقاء التطبيقية %(80بنسبة امرأة و 72)، جامعة آل البيت %(8789امرأة وبنسبة  021)الهاشمية 
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، %(01امرأة وبنسبة  10)، جامعة الطفيلة التقنية %(0988امرأة وبنسبة  97)، جامعة الحسين بن طالل %(8289وبنسبة 
خيراً ، وأ%(8188امرأة وبنسبة  810)، جامعة اليرموك %(8782امرأة وبنسبة  819)جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

 %(09828امرأة وبنسبة  24)جامعة مؤته 

نساء وبنسبة  1)األكاديمية األردنية للموسيقى الخاصة : أما عضوات الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة فكانت كالتالي 
ة امرأة وبنسب 01)، جامعة إربد األهلية الخاصة %(8187امرأة وبنسبة  04)، الجامعة األمريكية في مادبا %(9882
امرأة وبنسبة  81)، جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا %(8387امرأة وبنسبة  13)، جامعة اإلسراء الخاصة %(0989

، جامعة %(8383امرأة وبنسبة  21)، جامعة الزرقاء الخاصة %(9181امرأة وبنسبة  003)، جامعة البترا الخاصة %(81
، جامعة العلوم %(84امرأة وبنسبة  11)، جامعة الشرق األوسط %(1189نساء وبنسبة  001)الزيتونة األردنية الخاصة 

، جامعة جرش األهلية الخاصة %(0283امرأة وبنسبة  83)، جامعة جدارا %(19امرأة وبنسبة  41)التطبيقية الخاصة 
خاصة ، جامعة عمان األهلية ال%(0981نساء وبنسبة  01)، جامعة عجلون الوطنية الخاصة %(8181امرأة وبنسبة  11)
نساء  011)، جامعة فيالدلفيا الخاصة %(0280امرأة وبنسبة  81)، جامعة عمان العربية %(1788امرأة وبنسبة  44)

نساء وبنسبة  7)، وأخيراً كلية العلوم التربوية واآلداب %(9387امرأة وبنسبة  09)، كلية األردن الجامعية %(1989وبنسبة 
81838)% 

، وجامعة %18امرأة وبنسبة  03بحدود ( إقليمية)تدريسية في الجامعة العربية المفتوحة فيما كان عدد عضوات الهيئة ال
 %8   8184امرأة وبنسبة  10( إقليمية)العلوم اإلسالمية 

 ومهاراتهن قدراتهن ورفع مجتمعاتهن، تنمية في للمساهمة أكبر ومسؤوليات أدوراً  وإعطائهن األكاديميات النساء تمكين إن
 األكاديمي بالجهاز أعدادهن زيادة يتطلب ذلك كل الرجال، من نظرائهن مع المساواة قدم على أمامهن الفرصة وإتاحة المهنية
 النمطية الحقول من بعدد مشاركاتهن إقتصار وعدم خاص، بشكل التعليمية والحقول األكاديمية الرتب مختلفوفي  عام بشكل

 8النساء بعمل المرتبطة

 

 


