Your Excellencies,
HFE Board of Directors,
Honorable presidents of Universities,
Distinguished guests
Dear Colleagues
I have been looking forward to be amongst you today in the presence of His
Excellency Walid Ma'ani, Minister of Higher Education and Scientific Research
and prominent educational experts in Teaching, Learning and Assessment in
Higher Education from the renowned University of Oxford and the University of
Sydney.
As Governor of the Central Bank of Jordan and as Head of the Board of
Directors of the HFE, I cannot resist but to mention how captivated economists
around the world have been by the impact of the financial crisis on the private
and public sectors and how active practitioners in the Higher Education Sector
around the globe have been to enhance the infrastructure of Higher Education.
The pairing of economics and education is prolific for overcoming the financial
crisis and amongst us today are dynamic economists and educationalists. I am
pleased to have Prof. Ken Mayhew with us now, whom I have worked closely
with during my post graduate degree at the University of Oxford, who is not
only an astounding professor of economics with sophisticated Teaching,
Learning and Assessment skills but also a close friend of mine, and Prof. Stanley
and Dr. Quinlan who have achieved a great deal of accomplishments in
enhancing Teaching, Learning and Assessment at top ranked Universities around
the world. I would like to welcome and to thank Prof. Mayhew, Dr. Quinlan and
Prof. Stanley for accepting our invitation to conduct the workshop and to
sincerely thank Universities’ presidents and representatives for their
perseverance and dedication to work with the HFE to support projects that
enhance the quality of Higher Education in Jordan.

The Higher Education sector in Jordan, its regulators and policy makers alike
have taken bold steps and adopted concrete plans to augment the global
competitiveness of Jordan and its Higher Education and Quality assurance of
Higher Education pillars, which are recognized as the throbbing pulse of a
developing nation and key to enhancing labor market efficiencies and the overall
economic well-being of Jordan.
Along those developments, the HFE has worked side by side with Universities
in Jordan to enhance the quality of their Higher Education programmes by
conducting programme reviews and focusing on Teaching, Learning and
Assessment as key provisions in the review criteria. While the results were
relatively satisfactory, the evident developments in Teaching, Learning and
Assessment methods around the world and the economic, demographic, and
social changes that occurred in the past 10 years required taking bold actions on
behalf of the Universities in Jordan with the support of the private and public
sectors to keep up with the pace of such developments, as satisfactory may no
longer be of a tangible value in the coming years. Thus capacity building and
development in higher education were inescapable.
This workshop was developed by the HFE in its quest to support and enhance
developmental and capacity building programs in Jordan under the directives of
His Majesty King Abdullah II and in cooperation with regulators, policy makers
and experts in the field.
I wish the Higher Education sector in Jordan and all Jordanian universities
further prosperity and development.
Thank you

أصحاب المعالي،
أعضاء ھيئة مديري صندوق الحسين لإلبداع والتفوق،
رؤساء الجامعات األفاضل ،أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة
الزميالت والزمالء األفاضل ،الضيوف الكرام.
انه من دواعي سروري أن أكون معكم اليوم بحضور معالي الدكتور وليد المعاني وزير التعليم
العالي والبحث العلمي و خبراء متخصصين في التعليم والتعلم والتقييم في التعليم العالي من
جامعتي أكسفورد وجامعة سيدني المرموقتين.
كوني محافظا للبنك المركزي األردني و رئيسا لھيئة مديري صندوق الحسين لإلبداع والتفوق ،أجد
من الواجب علي أن أذكر مدى انشغال االقتصاديين حول العالم في األزمة االقتصادية و مدى
مثابرة قطاع التعليم العالي على تطوير البنية التحتية للتعليم العالي في جميع أنحاء العالم.
وكما نعلم فان دمج االقتصاد مع التعليم يولد بحد ذاته نموا اقتصاديا ويؤدي على المدى البعيد إلى
تخطي األزمة االقتصادية التي يواجھھا العالم .ويسعدني أن يكون معنا اليوم اقتصاديون وتربويون
ذو خبرة واسعة في ھذا المجال .كما يسعدني أن يكون معنا األستاذ الدكتور كين مايھو الذي عملت
معه بشكل وثيق خالل دراستي العليا في جامعة أكسفورد .فاألستاذ الدكتور كين مايھو ليس فقط
من المعلمين المتميزين وذوي الخبرات العليا في التعليم والتعلم والتقييم ولكنه اقتصادي مرموق
وأصبح منذ عملي معه صديقا عزيزا.
كما يسرني أن أرحب بالدكتورة كاثلين كوينالن من معھد أكسفورد للتعلم واألستاذ الدكتور جوردن
ستانلي ،والذي عمل طويال وأسس مركز التقييم بجامعة أكسفورد قبل أن يلتحق قبل أشھر قليلة
بجامعة سيدني ،فقد أسھم كل منھما )د .كينالن والبروفيسور ستانلي( بانجازات مشھودة في تطوير
التعليم والتعلم والتقييم في جامعات مرموقة حول العالم .أود أن أشكر بروفيسور مايھو ،بروفيسور
ستانلي و الدكتورة كوينالن لقبول دعوتنا للقيام بھذه الورشة وأود أن أقدم جزيل الشكر لرؤساء
الجامعات األردنية وممثلي الجامعات المشاركة في ھذه الورشة لمثابرتھم و دعمھم لمشاريع
الصندوق التي تھدف إلى المساھمة في تطوير التعليم العالي في األردن.

ومن الجدير بالذكر أن قطاع التعليم العالي في األردن و الجھات التشريعية و صانعي القرارات قد
عملوا بجھد على اتخاذ قرارات جريئة و تبني خطط عمل ملموسة لرفد التنافسية الوطنية في
األردن وتمكين أعمدة التعليم العالي وضبط الجودة والتي تسھم بال شك في تعزيز كفاءة سوق
العمل األردني و تحسين الوضع االقتصادي اإلجمالي في األردن.
لقد قام صندوق الحسين لإلبداع والتفوق بالعمل مع الجامعات األردنية والجھات المعنية خالل
العشر سنوات الماضية على بناء القدرات وتطوير مشاريع تھدف إلى تحسين جودة التعليم العالي
في األردن .من ضمن ھذه المشاريع ،قام الصندوق بتقييم برامج على مستوى البكالوريوس في عدة
جامعات أردنية ،وكان محور التعليم والتعلم وتقييم الطلبة أحد المحاور األساسية في ھذا التقييم.
وفي حين كانت النتائج في ھذا المحور مقبولة نسبيا ،إال أن التطورات الواضحة في التعليم والتعلم
والتقييم حول العالم والتغيرات التي حصلت في النواحي االقتصادية والديموغرافية واالجتماعية في
األعوام العشر الماضية تتطلب من الجامعات األردنية ومن كافة القطاعات الخاصة والعامة العمل
بجدية لمواكبة تلك التطورات ،حيث من الممكن أن تفقد النتائج المقبولة وزنھا الملموس في األعوام
المقبلة مما يدعو إلى تضافر الجھود للعمل على بناء القدرات وتنفيذ المزيد من المشاريع
التطويرية.
ولذا فان الصندوق يقوم بعقد ھذه الورشة ضمن سعيه إلى المساھمة في دعم التطور وبناء القدرات
التي تھدف إلى تنفيذ رؤية جاللة الملك عبد ﷲ الثاني ابن الحسين بالتعاون مع أصحاب التشريعات
في مجال التعليم العالي.
أشكر لكم حضوركم وأتطلع للمزيد من التنمية واالزدھار لجامعاتنا األردنية.

