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إن الوصول إىل األهداف املنشودة ال يقتصر على اجلودة ” 
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  :تقديم

  

 الخطة اإلستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي     إطالقيطيب لي بمناسبة    

من كافة المـوظفين الـذين شـاركوا فـي            بوافر الشكر  ، أن أتقدم  )٢٠١٣-٢٠١١(لألعوام  

، والتي ستنعكس إيجاباً على تطوير أداء ورفع كفاءة كافـة           إعدادها، مثمناً الجهود التي بذلوها    

  .الجودة والتميزثقافة في تكريس و اإلدارية في الوزارة، الوحدات

  

في إطار   ،  )٢٠١٣-٢٠١١(لألعوام    بتطوير خطتها اإلستراتيجية   قد قامت الوزارة  ل 

 ألول مرة،  )٢٠١٠-٢٠٠٧ (السابقةخطة   الوزارة لل  السعي الستكمال ما تم إنجازه خالل تنفيذ      

رسـمية،  مؤسسات التعلـيم العـالي ال  تقاللية دعم اس ب وخاصة تلك البرامج والمشاريع المتعلقة    

 الوزارة إلى تطوير نوعية الخدمات التي تقدمها وكيفيـة توصـيلها إلـى              سعيباإلضافة إلى   

  .وترسيخ مفهوم التنافسية االيجابية، الجهات المعنية

  

 مواقعهم، خالل العامين األخيرين على تلمس سـبل         بمختلف الموظفينكافة  عمل  لقد  

تحقيق أهداف التعليم العالي، وتعزيـز      لفردي والمؤسسي في الوزارة، من أجل        ا تطوير العمل 

قيم الوزارة الجوهرية، وفي مقدمتها، قيم النزاهة والشفافية، والريـادة والتميـز فـي تقـديم                

  . متلقي خدمات الوزارةتحقيق رضال سعيهمالخدمات في 

  

الخطـة   أن نتقـدم بوثيقـة       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    يسعدني ويسعد أسرة    

 الستقبال فرق التقيـيم      في الوقت التي تستعد فيه الوزارة      ٢٠١٣-٢٠١١ لألعوام اإلستراتيجية

جائزة الملك عبداهللا الثاني بن الحـسين لتميـز األداء الحكـومي            بوزارة  المشاركة  الخاصة ب 

المشاركين فـي فـرق     متواصلة للموظفين   الجهود  آمالً أن تتوج ال   والشفافية بدورتها الخامسة،    

  .تلفة بالنجاحالعمل المخ

                                                              

  وزير التعليم العالي والبحث العلمي

   

  

 ســه عويــور وجيــتالدك                                                   
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   وزارةال عن نبذة: الباب األول

  :النشأة ونطاق العمل  - أ 

الذي أنشئ عام   " العالي التعليم مجلس "وكان ،١٩٨٥ عام مرة أول األردنية العالي التعليم وزارة إنشاء تم

 ، حيـث  ١٩٨٠ عـام  في ذلك قبل صدر قد األردني العالي التعليم مجلس قانون كان إذ ،نواةً لها  ١٩٨٢

 صـدر  قد، ف األردن في العالي التعليم مسيرة نظمت التي القرارات عشرات العالي، التعليم مجلس أصدر

 الملـك  جاللة توجيهات على بناء إنشاؤها ُأعيد أنه إال ،العالي التعليم وزارة بإلغاء اًقرار ١٩٩٨ عام في

 العـالي  التعليم وزارة هو جديد بمسمى ،٢٠٠١ عام من آب شهر في الحسين بنا يــالثان اهللا دــعب

  .العلمي والبحث

  

، واإلشراف على مؤسسات التعلـيم  المملكة في العالي التعليم قطاع وتطوير تنظيم بهدف وزارةال نشئتأ

 وضـع  خـالل  مـن  حثيثة بخطى القطاع بهذا سيربال  مجلس التعليم العاليم يقوالحين ذلك ومنذ ،العالي

ه مؤسساتو تنظيم العمل مع قطاع التعليم العالي وتوجيه في ساهمت التي االستراتيجيات وإعداد السياسات

  .في المملكة

  

 ومن خالل مديرياتها وعدد من اللجان المتخصصة تنفيذ السياسات العامة للتعليم العـالي،              وزارةال تتولى

االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير األردنية      وتقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية،        و

 االتفاقيات الثقافية والعلمية المتعلقة بالتعليم العالي مع الدول الشقيقة والصديقة،           وإبرامشهاداتها،  ومعادلة  

رعاية شؤون الطلبة الدارسين في الخارج والطلبة الوافدين الدارسين فـي مؤسـسات التعلـيم العـالي              و

 بالتعليم العالي داخل المملكـة      تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات والفعاليات ذات العالقة       واألردنية،  

لتوفير كافة أشكال الدعم مـن      و دراسات ومعلومات وبيانات،     ة وتزويد مجلس التعليم العالي بأي     وخارجها

هذا باإلضافة إلى عدد من المشاريع التي تشرف عليها الـوزارة        . الكوادر البشرية واألجهزة والتجهيزات   

قوم على تطوير العمل فـي قطـاع التعلـيم العـالي أو             أو تشارك في عضوية إدارتها، وهي مشاريع ت       

 .الوزارة

  

  

 :الهوية  -ب 

 :بأنهـا  ٢٠٠١ لـسنة    ٤١ قانون إنشائها رقـم      وفقوزارة التعليم العالي والبحث العلمي        تعريف قد تم ل

مؤسسة حكومية تنشأ بإرادة ملكية ضمن إطار قانون يصدر عن مجلس الوزراء يصادق عليـه جاللـة                 "

ارة ممثلة المملكة األردنية الهاشمية في المحافل ذات العالقة بالتعليم العالي الوطنيـة،             الملك وتكون الوز  

اإلقليمية والدولية وتخضع الوزارة لكافة األنظمة والتشريعات الناظمـة لعمـل المؤسـسات الحكوميـة               

  . "والمعمول بها في المملكة األردنية الهاشمية
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 : أهداف التعليم العالي  - ج 
  : ، فان األهداف الوطنية للتعليم العالي هي٢٠٠٩لسنة ) ٢٣(ون التعليم العالي رقم حسب قانوأنه و

 . إعداد كوارد بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة التي تلبي حاجات المجتمع •

 .  وتعزيز االنتماء الوطني والقوميواألخالقية وقيمها الروحية اإلسالميةتعميق العقيدة  •

 التعبيـر واحتـرام     ق، ح  وتعزيزه بما يضمن، حرية العمل األكاديمي      الديمقراطيرعاية النهج    •

 .الرأي اآلخر

 .العمل بروح الفريق،تحمل المسؤولية،واستخدام التفكير العلمي والناقد  •

 . والتميز واالبتكار وصقل المواهبتوفير البيئة األكاديمية والنفسية واالجتماعية الداعمة لإلبداع •

 . ام بالتراث الوطني والثقافة القومية والعالمية واالعتناء بالثقافة العامة للدارسينتنمية االهتم •

تعميم استعمال اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العـالي وتـشجيع التـأليف                 •

 . العلمي بها والترجمة منها واليها

 .وم وغيرهاالمساهمة في تنمية المعرفة في مجال اآلداب والفنون والعل •

 الدارسين بلغة أجنبية واحدة على األقل في ميادين تخصصهم وإكـسابهم مهـارات              إلمامتنمية   •

 . مناسبة الستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين

تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجـه لخدمـة               •

 . المجتمع وتنميته

  التكنولوجيا وإنتاجلمية تقنية قادرة على تطوير البحث العلمي بناء نواة ع •

 ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من              إيجاد •

 من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عـن             لالستفادةجهة أخرى   

 . طبيقيطريق االستشارات والبحث العلمي الت

توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول               •

 . والعالمية وتوسيع ميادينه في االتجاهات الحديثة المتطورةواإلسالميةوالمؤسسات العربية 

   
 

 :مهام وصالحيات الوزارة  -د 
، تحددت مهام وزارة التعلـيم العـالي والبحـث          ٢٠٠٩ لسنة) ٢٣(ون التعليم العالي رقم     نوفقا ألحكام قا  

  :العلمي باآلتي

البحثيـة  وتنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجاالتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية             •

 .في نطاق مؤسسات التعليم العالي 

امة منها والخاصـة،    التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز االستشارات في المملكة، الع          •

 النحو  علىلالستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية واالستشارية لدى هذه المؤسسات والمراكز           

 .األمثل

 والتي تعزز التعاون في المجاالت الثقافية       عقد االتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي       •

 . واألجنبية مع الدول العربية والعلمية 



       ٢٠١٣-٢٠١١وثيقة الخطة اإلستراتيجية                                                    الوزارة عن نبذة: الباب األول

٣ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                 ) ٢٠١٣-٢٠١١ (وثيقة الخطة اإلستراتيجية

 .تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العالقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية •

االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير األردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق أسـس              •

 .الغايةومعايير تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه 

علمية لمؤسسات التعليم العالي داخـل المملكـة         مبعوثي الوزارة في البعثات ال     إيفادوضع أسس    •

 . عليهواإلشراف اإليفادوخارجها وتنظيم شؤون 

 .شؤون الطلبة األردنيين في الخارجمتابعة  •

 الى المملكة والموفدين منها وامـور الوفـود العلميـة بالتعـاون             تنظيم شؤون الطلبة الوافدين    •

 .والتنسيق مع الجهات ذات العالقة

بة الوافدين إلى المملكة والموفدين منها وأمـور الوفـود العلميـة بالتعـاون              تنظيم شؤون الطل   •

 .والتنسيق مع الجهات ذات العالقة 

 . هومتابعة شؤونمجلس الإعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام  •

ـ      بأي دراسات أو معلومات و بيانات     مجلس  التزويد   • التعليم العـالي   متوافرة لديها ذات عالقة ب

 . والبحث العلمي

 . لهذه الغايةصدريطلبة التعليم العالي وفقا لنظام لخدمات التي تقدم مكاتب التنظيم شؤون  •

 .تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفق نظام يصدر لهذه الغاية •

التعليمـي بـين المملكـة      تنظيم شؤون اإليفاد واإلشراف عليه لتنفيذ االتفاقيات وبرامج التبادل           •

  .والدول األخرى وفق نظام يصدر لهذه الغاية
 

 رؤية الوزارة  -ه 
  "تعليم عال متميز"

 
 رسالة الوزارة  - و 

 متابعةدعمها و خالل من  من التركيز على مهامها ومسؤولياتها األساسية،مؤسسات التعليم العاليتمكين "

  والعدالـة  معايير وآليات تعزيز مبادئ المـساءلة  وإرساء،العالي التعليم واستراتيجيات سياساتها لتنفيذ

 مفهـوم  نضـم  في تقديم الدعم والخدمات المميزة لطلبة التعليم العالي، وتبني اإلبداع والتميز             والشفافية

 ".الخاص القطاع مع تشاركي
 

 قيم الوزارة الجوهرية  -ز 
  .                            الشفافية والمصداقية •

 .العمل بروح الفريق •

 .التركيز على متلقي الخدمة •

 .تكافؤ الفرص •

 .تشجيع اإلبداع والتميز •

 .التطوير والتحسين المستمر •

 .شراكات مع المعنيين •
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 :البنية التنظيمية  - ح 
وهي على التوالي   . يحكم عمل الوزارة عدد من األنظمة تتعلق بشؤون مواردها البشرية والمالية واللوازم           

  وتعديالتـه  ١٩٩٣  لـسنة  )٢٣ ( النظام المالي رقم   وتعديالته،٢٠٠٧ لسنة   ٣٠نظام الخدمة المدنية رقم     

  . وتعديالته١٩٩٣لسنة ) ٣٢(رقم ونظام اللوازم 

تبعاً لطبيعـة   ) مديرية، مكتب، وحدة، قسم   (يتشكل البناء التنظيمي للوزارة من عدد من الوحدات اإلدارية          

وعليـه،  .  والتي يتم مراجعتها دورياً    مهام ومسؤوليات تلك الوحدات وحجم وطبيعة األعمال المناطة بها،        

) ٢٢( وحدات،   أربع) ٤(،  اً ثقافي اًأربعة عشر مكتب  ) ١٤( مديريات،   ثمان) ٨(تشتمل البنية التنظيمية على     

 ضمن سلسلة من االرتباطات الوظيفية، تـم فيهـا          اإلدارية ن قسماً، وترتبط هذه الوحدات     وعشرو إثنان

من الالزم النجاز العمليات، وتحديـد مرجعيـات عمـل تلـك            مراعاة بساطة اإلجراءات واختصار الز    

  . الوحدات من خالل تفويض الصالحيات

وعلـى النحـو   موظفاً، موزعين حسب الفئـة  مائتان وإحدى وسبعون    ) ٢٧١(رة  يبلغ عدد موظفي الوزا   

 وسبعون  إحدى) ٧١(ة و  للفئة الثاني  تسعة وثالثون ) ٣٩( للفئة األولى،    وسبعة وأربعون مائة  ) ١٤٧ (اآلتي

 .أربعة عشر موظفاً بعقود شاملة لكافة العالوات) ١٤(للفئة الثالثة و 
 

 :الخدمات الرئيسية  -ط 
الوزارة بأنها تقوم على تقديم الخدمات المباشرة لعمالئها من الطلبة وأوليـاء أمـورهم وغيـرهم،            تمتاز

وعليه، فقد  . زاهة والشفافية  فردية، ويتطلب ذلك مراعاة معايير الن      باحتياجاتتلك الخدمات   معظم  وتتعلق  

قامت الوزارة بتنفيذ برنامج يتعلق بتطوير وتحسين وحوسبة الخدمات المقدمة، فكانت البداية واعتباراً من            

 تطوير عملية القبول الموحد لتصبح خدمـة الكترونيـة بالكامـل ولكافـة              ٢٠١٠/٢٠١١العام الدراسي   

ن العمل جار حالياً لتطوير وحوسـبة       كما أ . ن النتائج لتحاق وحتى إعال  مراحلها، بداية من تقديم طلب اال     

كل مـا يتعلـق     ة الشهادات غير األردنية، و    الوزارة، لتشمل خدمة معادل   وأقسام  كافة مديريات ووحدات    

  .بالبعثات والمنح والقروض المقدمة للطلبة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  مكتب الوزير
  قسم الرقابة املالية

 قسم الرقابة اإلدارية

  رــالوزي

  األمني العام

  صندوق دعم البحث العلمي
  

   العاممكتب األمني

  مديرية الرقابة الداخلية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الهيكل التنظيمي

  وحدة السياسات والتخطيط
  

   وحدة تنسيق القبول املوحد
  

  مساعد األمني العام للشؤون اإلدارية واملالية
  

  قسم 
  احملاسبة

قسم املوازنة 
والتدقيق 
  الداخلي

 ماليةقسم 
  اجلامعات

مديرية 
الشؤون 
   املالية

  

قسم شؤون 
 املوظفني

  الرواتبو

 قسم 
األداء تطوير 

  املؤسسي

قسم اللوازم 
  والعطاءات

مديرية 
املوارد 
 البشرية
وتطوير 
  األداء

قسم 
الشبكات 
والدعم 
  الفني

قسم 
الربجمة 

واحلكومة 
  اإللكرتونية

  
مديرية 

تكنولوجيا 
  املعلومات

  

  

  وحدة
  الديوان

  

أمانة سر 
  اللجان

قسم املنح 
  والبعثات

مديرية 
البعثات 
 واالتفاقيات

  

  مساعد األمني العام للشؤون الفنية
  

قسم مكاتب 
اخلدمات 
  اجلامعية

  قسم 
شؤون 
 مؤسسات
التعليم 
  العايل

مديرية 
مؤسسات 

م التعلي
  العايل

  

  قسم 
تصديق 
  الشهادات

قسم 
  االعرتاف

معادلة و
  الشهادات

مديرية 
االعرتاف 
ومعادلة 
  الشهادات

  

 قسم
  االتفاقيات 

التبادل  و
  الثقايف

 

مكاتب 
املستشارين 
 الثقافيني

  

  العايل التعليم جملس

 أمانة سر جملس التعليم العايل
  

  قسم القضايا واملتابعة

  قسم االستشارات القانونية
  

  مديرية الشؤون القانونية

املتابعة قسم 
قسم   والتوثيق

  اخلدمات

أمانة سر 
  اللجان

  السكرتاريا

  العالقات العامة

  عالماإل

  

  وحدة
 متابعة
  املشاريع

  

٥ 
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  :عمليات التخطيط االستراتيجي: الباب الثاني

  :متلقي الخدمة  - أ 

 :وكاآلتيلقد تم تحديد متلقي خدمات الوزارة، 

 .الطلبة األردنيون الملتحقون بمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها .١

 .الطلبة العرب واألجانب .٢

 .مؤسسات التعليم العالي .٣

 .المؤسسات الرسمية والخاصة .٤

 .المواطنون .٥

 .المجتمع المحلي .٦
   

 :شركاء تقديم الخدمة  -ب 

  :اآلتي في تقديم خدماتها، وأهمية وتأثير هذه الشراكة وفقاً للجدول للوزارة لقد تم تحديد الشركاء الرئيسيون

 
 أهمية العالقة وتأثيرها

  طبيعة العالقة الشريك

لية
عا

 

طة
وس
مت

 

ضة
خف
من

 

      التعليم العالي الخاصة بلتنسيب بالموافقة على التشريعاتا رئاسة الحكومة

 مجلس األمة
 .بالتعليم العاليالخاصة الموافقة على القوانين  •

  . أعضاء المجلسستفساراتمتابعة اإلجابة على أسئلة وا •
   

    للمشاريعمإيجاد التمويل الالزمجال التعاون في  وزاره التخطيط والتعاون الدولي

  والتعليموزاره التربية

  والمعلومات المتعلقة بالطلبة الملتحقينتبادل البيانات •

 .بمؤسسات التعليم العالي

 غير  الثانوية العامةشهاداتل معادلة التعاون في مجا •

  .يةردناأل

    

     .التعاون مع الوزارة في التامين الصحي للموظفين وزاره الصحة

     .متلقي الخدمة  القضائية  بين  الوزارة  والدعاويالبت في وزاره العدل

      الوزارة مشاريعتمويل  وزاره المالية

     توقيع االتفاقيات مع الدول العربية و األجنبية  وزاره الخارجية

      الموازنة الخاصة بالوزارة السنوية إعداد دائرة الموازنة العامة

      وقرارات مجلس التعليم العالي اتتنفيذ سياسمؤسسات التعليم العالي 
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 أهمية العالقة وتأثيرها

  بيعة العالقةط الشريك

لية
عا

 

طة
وس
 مت

ضة
خف
من

 

المنظمة العربية للتربية والثقافة 

 والعلوم 

 التعليم العالي الخاصة التعاون في موضوعات ومنشورات •

 .بمؤسسات التعليم العالي

  ن في مجاالت التدريبالتعاو •

   

 منظمة اليونسكو 
 .تعليم العاليالمشاركة باألنشطة المختصة بشؤون ال •

  . المنشورات المتخصصة بالتعليم العالي للوزارة تبادل •
   

اإلحصاءات العامة دائرة       . اإلحصائية  والبياناتمعلوماتتبادل ال 

المركز الوطني لتنمية الموارد 

 البشرية

 في ة المتخصصالتصنيفاتإجراء البحوث والدراسات حول  •

ي الجامعات  قطاع التعليم العالي ودعم المشاريع ف

  . الرسمية

  .ن في مجال برامج التدريب والتنمية اإلداريةالتعاو •

   

     . منتسبيهاشهاداتالتنسيق بخصوص معادلة  • النقابات المهنية 

     مراجعة التشريعات ديوان التشريع

 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
 التعليم تبادل البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بمؤسسات

  .األكاديميةالعالي وبرامجها 
   

      للصندوقواإلداريتقديم الدعم المالي  صندوق دعم البحث العلمي

     تقديم المنح الدراسية  لالتصاالت) أمنيةزين،(شركات

     .تبادل المعلومات بشأن معادلة الشهادات العلمية المجلس الطبي األردني

لوجياالمجلس األعلى للعلوم والتكنو  
تبادل البيانات والمعلومات وتوفير الدعم لمشاريع البحث العلمي 

  .واإلبداع
   

     تقديم المنح الدراسية مفوضية العقبة االقتصادية

للتنميةصندوق الملك عبداهللا الثاني       تقديم المنح الدراسية 

 مع المملكة ةالدول المرتبط

 باتفاقيات تبادل ثقافي
 هيئة التدريس والمشاركات أعضاء تبادل تبادل المنح وبرامج

  .العلمية والتدريب
   

     تقديم المنح الدراسية الصندوق األردني الهاشمي

    . القوات المسلحةأبناءالتنسيق بخصوص قبول  مديرية الثقافة العسكرية
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 أهمية العالقة وتأثيرها

  طبيعة العالقة الشريك

لية
عا

 

طة
وس
مت

 

ضة
خف
من

 

يد األردنيشركة البر      .تقديم خدمة بيع بطاقات دفع رسوم طلبات االلتحاق بالجامعات 

     تبادل البيانات والمعلومات الشخصية دائرة األحوال المدنية والجوازات 

     .المساعدة في تأمين قبوالت الطلبة في الداخل والخارجمكاتب خدمات طلبة التعليم العالي

المركز الوطني لتكنولوجيا 

لمعلوماتا  

التحقق من مدى حاجة الوزارة من األجهزة والتجهيزات 

  .واألنظمة الحاسوبية

المساهمة في تقديم خدمات البريد االلكتروني واالشتراك بالشبكة 
  . العنكبوتية

   

  

  التحليل الرباعي للبيئة الداخلية والخارجية  - ج 

  الموارد المالية         

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

 

 درجه التأثير

 نقاط القوه التسلسل

فع
رت
 م

سط
تو
 م

ض
خف
من

 

     وجود نظام مالي وتعليمات مالية واضحة ١

     توفر الموارد المالية ٢

     االستخدام األمثل للموارد المالية المتاحة ٣

     توزيع الموازنة لتغطية مختلف النشاطات والمهام ٤

 درجه التأثير

 نقاط الضعفالتسلسل

فع
رت
 م

سط
تو
 م

ض
خف
من

 

    عدم الموافقة على تخصيص كافة المبالغ المطلوبة في الموازنة التقديرية ١

    نقص الموارد المخصصة للتدريب والمؤتمرات ٢

     تأخير عمليات الصرف الرتباطها بجهات حكومية أخرى ٣
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  الصالحيات والتشريعات

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  الصالحيات والتشريعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الهيكل التنظيمي

  

  

  

  

  

  

 درجه  التأثير

 نقاط القوه التسلسل

فع
رت
 م

سط
تو
 م

ض
خف
من

 

محددةوجود تشريعات وصالحيات واضحة و ١      

.االلتزام في تطبيقها ٢       

إدارية ومالية: وجود رقابة ٣      

 درجه  التأثير

 نقاط الضعفالتسلسل

فع
رت
 م

سط
تو
 م

ض
خف
من

 

      عدم استقرار الصالحيات ١

      عدم استقرار التشريعات ٢

      صعوبة إجراء تعديالت على التشريعات ٣

 درجه التأثير

 نقاط القوه التسلسل

فع
رت
 م

سط
تو
 م

ض
خف
من

 

١ 
وجود هيكل تنظيمي متكامل يغطي المهام وقنوات االتصال المنوطـة          

  بالوزارة
    

      وجود وصف وظيفي ومهام محددة لكافة المديريات والوحدات اإلدارية ٢

      يفي مناسبالسلم الوظ ٣



                  ٢٠١٣- ٢٠١١وثيقة الخطة اإلستراتيجية                                                                عمليات التخطيط االستراتيجي: الثانيالباب 

١٠  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                           ) ٢٠١٣-٢٠١١ (وثيقة الخطة اإلستراتيجية

  

  الهيكل التنظيمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )النفسية والمادية(البيئة الداخلية 

  

  

 درجه التأثير

سل
سل
الت

 

  القوهنقاط

فع
رت
 م

سط
تو
 م

ض
خف
من

 

      تعمل الوزارة على توفير بيئة عمل مريحة ومناسبة للموظفين ١

      التسلسل اإلداري في إعداد واتخاذ القرارات ٢

      وظفينوجود حوافز ماديه ومعنوية للم ٣

      تنفيذ خطط تدريبيه سنوية للموظفين ٤

      وجود نظام الكتروني محدث ٥

  

  

  

  

  

  

  

 درجه التأثير

سل
سل
الت

 

 نقاط الضعف
فع
رت
 م

سط
تو
 م

ض
خف
من

 

١ 
تبعية بعض الوحدات والمديريات غير مناسبة حسب نظام الخدمـة          

  المدنية
   

     التداخل في عمل بعض المديريات والوحدات ٢

    .ن المتوفرةأعداد الموظفيقسام مع عدم تناسب عدد المديريات واأل ٣
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  )النفسية والمادية(البيئة الداخلية 

  

 درجه التأثير

سل
سل
الت

 

 نقاط الضعف

فع
رت
 م

سط
تو
 م

ض
خف
من

 

      تدني مستوى االستقرار الوظيفي ١

      لمديرياتعدم وجود أليه  واضحة لتدوير الموظفين بين ا ٢

      ضعف العمل بروح الفريق بين الموظفين ٣

      تدني مستوى الرضي عن توزيع المكافآت ٤

      نقص الخبرات خاصة في المجاالت الفنية ٥

      الدورات التدريبية ليست بمستوى طموح الوزارة ٦

   

  

                       

                              )التهديدات(البيئة الخارجية 

                                                            

 

  

  

  

  

  

 درجه التأثير

سل
سل
الت

 

 التهديدات

فع
رت
 م

سط
تو
 م

ض
خف
من

 

      اختالف مستويات متلقي الخدمة ١

      التعديالت المستمرة على بعض األنظمة و التعليمات ٢

      عدم التزام بعض الدول في تطبيق بنود االتفاقيات المبرمة ٣

٤ 
 من جهات أخرى داخل     ارتباط بعض أعمال الوزارة باستشارات وموافقات     

  و خارج المملكة
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                              )الفرص المتاحة(البيئة الخارجية    

 درجه التأثير

سل
سل
الت

 

 الفرص المتاحة
فع
رت
 م

سط
تو
 م

ض
خف
من

 

١ 
ات والنـدوات والمـؤتمرات اإلقليميـة        مشاركه موظفي الوزارة في الدور    

  والعالمية
    

      التريث في إصدار التعديالت على األنظمة والتعليمات ٢

      تسويق مؤسسات التعليم العالي األردنية ٣

      تسميه ضباط ارتباط الوزارة ٤

      تكثيف الترويج اإلعالمي للتعليم العالي األردني ٥

٦ 
ح و المشاريع الدولية في مجاالت التعليم العـالي و          زيادة  االستفادة من المن    

  البحث العلمي
    

      تواصل مستمر مع الجهات الخارجية و مشاركه الوزارات المعنية ٧
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  .اإلستراتيجيةوالسياسات األهداف : الباب الثالث

  

  

  ستراتيجية اإلخطةالمبررات إعداد   - أ 
  

وتنفيذ سياساته وتقديم تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتمثيل قطاع التعليم العالي 

عات األردنية، ، إذ ينظم العمل في الوزارة قانون التعليم العالي والبحث العلمي، وقانون الجامالدعم له

 مؤسسات التعليم العاليهذا باإلضافة إلى القوانين واألنظمة والتعليمات األخرى التي تنظم العمل في 

 العناية األردنية الدولة لقد أولت  العالي وصندوق دعم البحث العلمي،وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم
ذلك، فقد تم اعتماد عدد من وفي سبيل  بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، واالهتمام

 العالي التعليم أوضاع تقييم على األردنية الحكومة عكفت حيثاالستراتيجيات والمبادرات الوطنية، 

 يواكب بما لتطويرها الالزمة اإلجراءات اتخاذ وعلى الماضيين، العقدين خالل دوري بشكل

 الفترة في" العالي التعليم تطوير مشروع "سمي مشروعا نفذت فقد. الحيوي القطاع هذا في المتغيرات

  .الدولي البنك مع مشترك بتمويل )٢٠٠٧- ٢٠٠٢(

  

ومن خالل باب قطاع التعليم العالي والبحث ) ٢٠٠٥(لقد تضمنت األجندة الوطنية في العام 

العلمي واإلبداع على ثالث مكونات رئيسية هي التعليم الجامعي و كليات المجتمع و البحث العلمي 

 من المبادرات تناولت محاور عدة كاإلدارة والحاكمية، البنية اً فقد إحتوى كل مكون عددواإلبداع،

التحتية والتجهيزات، الموارد البشرية، التمويل، المناهج والخطط والدراسية واالعتماد وضمان 

  .الجودة، اإلدارة والخدمات المساندة

  

 من ةعليا مؤلفـ لجنة قامت ،)٢٠٠٧-٢٠٠٢(العالي التعليم رـتطوي مشروع انتهاء وقبيل

 ذلك سبيل في وعقدت العالي، التعليم أوضاع بدراسة الحكومة رئيس من بتكليف بارزين أكاديميين

 عملهم، مواقع في التدريس هيئة أعضاء من ونخبة الجامعية اإلدارات مع متعددة وحوارات لقاءات

 Higher(العالي تعليمال في متخصص ملتقى عقد٢٠٠٧ شباط وفي. محددة بتوصيات وخرجت

Education Forum (على مساره وتحديد أوضاعه لمناقشة الدوليين الخبراء من عدد فيه ساهم 

 طيلة العالي التعليم ومجلس الوزراء لمجلس مشتركة جلسة عقدت ٢٠٠٧ أيار في ثم. القريب المدى

 عدد اتخاذ تم حيث ا،العلي اللجنة ومن الملتقى من  المقدمةالتوصيات لمناقشة خصصت كامل، يوم

 فريق تشكل ذلك أثر وعلى. هومستقبل األردن في العالي التعليم بوضع المتعلقة الهامة القرارات من

-٢٠٠٧ للفترة العلمي البحث و العالي للتعليم وطنية إستراتيجية بوضع وكلف الوزير برئاسة وطني

 الجامعي، التمويل القطاع، اكميةح: التالية المحاور على الوطنية اإلستراتيجية واشتملت. ٢٠١٢

 والبيئة المتوسطة، الجامعية الكليات في التقني التعليم الجودة، وضمان االعتماد العلمي، البحث

  .الجامعية
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١٤                            وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                      )٢٠١٣-٢٠١١(إلستراتيجية الخطة وثيقة 

  

  

لقد أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بالتعليم العالي كي يتصدر األولويات الوطنية، وانصب هذا 

-٢٠٠٧(ة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للسنوات االهتمام على متابعة تنفيذ اإلستراتيجي

والمحافظة على الصورة الناصعة للتعليم ومخرجاته وقدرته التنافسية واستيعاب اكبر عدد ) ٢٠١٢

 خطة بوضعوعليه، فقد قامت الوزارة . ممكن من الطلبة في مؤسسات التعليم العالي األردنية

 تطوير كادرها واألنظمة الداخلية إلى من خاللها سعت ألول مرة، )٢٠١٠-٢٠٠٧(إستراتيجية 

 إلى دعم استقاللية أكبر لمؤسسات التعليم العالي سعت مصلحة العمل كما يحققوالهيكل التنظيمي بما 

 الوزارة إلى سعت باإلضافة إلى ذلك ، بحيث يقتصر دور الوزارة على الداعم والمساند لهارسمية، ال

وترسيخ مفهوم التنافسية ،  تقدمها وكيفية توصيلها إلى الجهات المعنيةتطوير نوعية الخدمات التي

  .االيجابية

  

 على خلفية التطورات ٢٠١٣-٢٠١١لقد جاء تطوير الخطة اإلستراتيجية للوزارة لألعوام 

، وأهمها صدور قانون التعليم األخيرتينواالنجازات التي شهدها قطاع التعليم العالي خالل السنتين 

لسنة ) ٢٠( رقم األردنية، وكذلك قانون الجامعات ٢٠٠٩لسنة ) ٢٣(البحث العلمي رقم العالي و

لتعليم العالي والبحث العلمي  اإلستراتيجية الوطنية لقطاع امواكبة الوزارة على وحرص ،٢٠٠٩

 لحزمة اإلصالحات في  الحكوميلبرنامج التنفيذيالشاملة لتنفيذية الخطط ال، ووضع )٢٠١٢- ٢٠٠٧(

 باإلضافة لوضع السياسات الكفيلة بتعزيز .٢٠١٥- ٢٠١٠لتعليم العالي والبحث العلمي لألعوام قطاع ا

  .القدرات المؤسسية للوزارة الالزمة للقيام بمهامها ومسؤولياتها
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١٥                            وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                      )٢٠١٣-٢٠١١(إلستراتيجية الخطة وثيقة 

  

 : وأهداف قطاع التعليم العالياألهداف اإلستراتيجية باألهداف الوطنيةارتباط   -ب 
 

مـن خـالل     ،)٢٠١٣-٢٠١١(لألعوام  إلستراتيجية   ا خطتهاحرصت الوزارة على تطوير     لقد  

 وتقارير انجاز اإلستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعلـيم         ،مراجعة تقارير انجاز المبادرات الوطنية    

، وتقييم تنفيذ تلك االستراتيجيات ووضع الخطط التنفيذية الالزمة فـي سـياق             )٢٠١٢-٢٠٠٧(العالي  

البرنامج التنفيذي لحزمة اإلصالحات في قطاع التعلـيم العـالي          توجه الحكومة اإلصالحي، والمتمثل ب    

مراعاة توافق وارتباط األهداف الوطنية عندما      وعليه، فقد تم    . ٢٠١٥-٢٠١٠والبحث العلمي لألعوام    

حيث تم تحديد األهـداف الوطنيـة المقـصودة          ،)المؤسسية( األهداف اإلستراتيجية     وتطوير وضعتم  

  :باآلتي

 

 إعداد كـوادر بـشرية تلبـي احتياجـات          تمكنه من م عاٍل يتسم بجودة عالية      الوصول إلى تعلي   .١

 .المجتمع الحالية والمستقبلية، وتتمتع بتنافسية على المستويين العربي والدولي

 .تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وربطه بأهداف التنمية الشاملة .٢

  

  :صودة باآلتيتحديد أهداف قطاع التعليم العالي المقكذلك كما تم 

، واإلدارية األكاديمية وتوسيع صالحيات مجالس أمنائها، وتأهيل قياداتها الجامعاتضمان استقالل  .١

 . الجامعيةاإلدارة المؤسسي وتقييم األداء في تعزيز المساءلةالشفافية ومبدأ  واعتماد

مان تميزها واستقاللها،  بما يكفل رفد مؤسساته بالتمويل الالزم لضالتعليم العالي تنويع مصادر تمويل .٢

  . مالياًً القادرينودعم الطلبة المتفوقين وغير

، وتعزيز دور أكبر للقطاع الخاص في  والدراسات العلياالبحث العلمي والتطوير االرتقاء بمستوى .٣

  .تطوير البحث العلمي التطبيقي الذي تتطلبه خطط التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة

 بما يتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية والعربية مع مراعاة الدراسية وتحديثها تطوير الخطط والبرامج .٤

  .التطورات العلمية والتكنولوجية على المستوى العالمي

ذوي كفاءة عالية ) تقنيين( لتخريج مهنيين وفنيين  الجامعي المتوسطتطوير برامج كليات ومعاهد التعليم .٥

  .قليميةواإلتتواءم مع خطط التنمية الوطنية 

  

بكل من األهداف الوطنية وأهداف ) المؤسسية(وفي سبيل توضيح ارتباط أهداف الوزارة اإلستراتجية 

 . ريطة توضح ذلك االرتباطإيراد ختالياً  تم قطاع التعليم العالي، فقد
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١٦                            وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                      )٢٠١٣-٢٠١١(إلستراتيجية الخطة وثيقة 

  

  

باألهداف  باألهداف  ) ) المؤسسيةالمؤسسية((ارتباط أهداف الوزارة اإلستراتيجية   ارتباط أهداف الوزارة اإلستراتيجية                 
الوطنية وأهداف القطاع االستراتيجية الوطنية وأهداف القطاع االستراتيجية 

تمكين مؤسسات التعليم العالي   
 من تحقيق أهدافها وبرامجها   

.  وزيادة فرصها التنافسية العالمية   

تعزيز العالقات مع الجهات المانحة    
دة   والداعمة، وتعظيم الفوائد العائ
ة من االتفاقيات العلمية والثقافي
ع    المتعلقة بالتعليم العالي م
ة .الدول العربية واألجنبي

تفيدين زيادة أعداد الطلبة المس
دعم   غير المقتدرين من برامج ال

المالي في مؤسسات التعليم    
.العالي ومكافأة الطلبة المتفوقين   

ة  المساهمة في تحقيق برنامج الحكوم
ي االلكترونية، وتعزيز رضا متلق

. الخدمات  

وزارة   تعزيز القدرات المؤسسية لل
.ورفع آفاءتها وفاعليتها  

الوصول إلى تعليم    
ة عاٍل يتسم بجودة عالي
تمكنه من اعداد آوادر   

.......... بشرية   

تنويع مصادر تمويل  
ودعم  ..... التعليم العالي   

الطلبة المتفوقين وغير  
 القادرين  مالياًً  

تشجيع البحث العلمي    
ودعمه ورفع مستواه  

 وربطه بأهداف 
. التنمية الشاملة 

االرتقاء بمستوى 
 البحث العلمي والتطوير  

..... والدراسات العليا 

تطوير برامج   
آليات ومعاهد التعليم  

....  الجامعي المتوسط 

ضمان استقالل   
واعتماد  .......الجامعات 

...... مبدأ المساءلة 

تطوير الخطط والبرامج  
ديثها ....الدراسية وتح

االهداف  
الوطنية

االهداف  
المؤسسية

االهداف  
القطاعية
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١٧                            وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                      )٢٠١٣-٢٠١١(إلستراتيجية الخطة وثيقة 

  : اإلستراتيجية والسياساتاألهداف

الي من تحقيق أهدافها وبرامجهـا وزيـادة فرصـها التنافـسية            تمكين مؤسسات التعليم الع    .١

  .العالمية

 :السياسات
  .الدعم المالي لمؤسسات التعليم العالي الرسمية:  ١,١

  .الدعم المالي ألنشطة صندوق دعم البحث العلمي:  ٢,١

  .العمل المحلي واإلقليميجات التعليم العالي وحاجات سوق المواءمة بين مخر:  ٣,١

  .حوكمة التعليم العالي:  ٤,١

  

تعزيز العالقات مع الجهات المانحة والداعمة، وتعظيم الفوائد العائدة من االتفاقيات العلميـة              .٢

  .والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي مع الدول العربية واألجنبية

  :السياسات

  .إدامة وتطوير أوجه التعاون مع المؤسسات والجهات الدولية الداعمة:  ١,٢

  .تعظيم االستفادة من االتفاقيات الثقافية المبرمة مع الدول الشقيقة والصديقة:  ٢,٢

  

من برامج الدعم المالي في مؤسسات التعلـيم        المستفيدين  زيادة أعداد الطلبة غير المقتدرين       .٣

 .العالي ومكافأة الطلبة المتفوقين
 :السياسات

  ).دون فائدة أو كفيل(العالي قروض ميسرة للطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم :  ١,٣

  .توسيع قاعدة الطلبة المستفيدين من البعثات والمنح الدراسية:  ٢,٣

  .تعزيز الفرص والدعم للطلبة المتفوقين والمبدعين : ٣,٣
 

 .المساهمة في تحقيق برنامج الحكومة االلكترونية، وتعزيز رضا متلقي الخدمات .٤
 :السياسات

  .أتمتة الخدمات المقدمة:  ١,٤

  .تعزيز رضا متلقي الخدمة:  ٢,٤

  . تعزيز اتجاهات وقيم النزاهة والشفافية والعدالة :٣,٤

  

 .تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة ورفع كفاءتها وفاعليتها .٥
 :السياسات

  .هاتطوير التشريعات ذات الصلة وتطبيق : ١,٥

  .تعزيز وتأهيل موارد الوزارة البشرية:  ٢,٥

  .لوحدات اإلداريةعمليات وإجراءات ا: ٣,٥

  .تطوير البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات واالتصال:  ٤,٥
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١٨                            وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                      )٢٠١٣-٢٠١١(إلستراتيجية الخطة وثيقة 

 
  

  :اإلستراتيجي  الوزارةونوعيات تدخلمستويات   - ج 

باإلضافة لمهام ومسؤوليات الوزارة التي نص عليها قانون التعليم العالي والبحث العلمي، فأن الوزارة 

 على عدة اإلستراتيجيةتحقيق عدد من التدخالت  إلى اإلستراتيجيةخطتها من خالل تنفيذ تسعى 

  : مستويات منها

   .التدخل على المستوى السياسي .١

وتعزيز التنافسية  المساهمة في انجاز السياسات الوطنية والحكومية المتعلقة بقطاع التعليم العالي،

 الشقيقة الدول  معالعلمية والثقافيةالعالقات العالمية لقطاع التعليم العالي ومخرجاته، وتمتين 

  . في مجال التعليم العاليوالصديقة

  التدخل على المستوى القانوني  .٢

، في سبيل تعزيز حاكمية تلك المؤسسات تطوير التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي ومؤسساته

  . التعليم العاليوأهداف أهدافهاوتمكينها من تحقيق 

  التدخل على المستوى االقتصادي .٣

المالي لمؤسسات التعليم العالي الرسمية، وتوجيه المؤسسات لربط مخرجاتها باحتياجات توفير الدعم 

  .  شبكة الجامعات األردنيةسوق العمل، وتمكينها من الربط مع

 التدخل على المستوى االجتماعي  .٤

بيئـة   البنيـة وال   تطوير  ل الدعم المقدم تسهم الوزارة في التدخل على المستوى االجتماعي من خالل          

، وتقديم المنح والقروض للطلبة من الطبقات الفقيرة، باإلضافة للدعم المقدم للطلبة المتفوقين             يةجامعلا

   .والمبدعين
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١٩                            وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                      )٢٠١٣-٢٠١١(إلستراتيجية الخطة وثيقة 

  

  

  :متابعة وتقييم تنفيذ الخطة اإلستراتيجية   - د 

متابعة "يتوفر لدى الوزارة منهجية لمتابعة وتنفيذ الخطة اإلستراتيجية، وفي سبيل ذلك تقوم وحدة 

 المنبثقة  التنفيذية العملتنفيذ الخطة اإلستراتيجية وخطط العام بمتابعة األمينبتي ترتبط وال" المشاريع

 :، وتالياً أهم إجراءاتهاعنها

المديريات والوحدات اإلدارية المسؤولة عن تنفيذ البرامج والمشاريع واألنشطة الواردة في تقوم  •

 .النجازير شهرية تتعلق بالتقدم واالخطة التنفيذية بتقديم تقار

 التقدم الحاصل، وأي مقترحات تقييم، يتم من خاللها )ربع سنوية(يتم إعداد تقارير تقييم ربعية  •

كل من  إلى  والتوصياترفع هذه التقارير، ليتم )تصحيح المسارات(متعلقة بتعديل خطط 

 . التخاذ القرارات المناسبة بالخصوصمعالي الوزيرعطوفة األمين العام و

 في دراجها، باإلضافة إلالشركاءوعلى المديريات   الربعيةالتقارير نتائج يتم نشر وتعميم •

 .بالوزارةالتقرير السنوي الخاص 

تقييم  نتائج تقارير المتابعة وال مع األخذ باالعتبار التنفيذية سنوياً،خطةالمراجعة وتحديث يتم  •

 .ةخالل هذه المراجع المالية للسنة التالية والمنجزات وموازنة الوزارة
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  الخطة التنفيذية

   
 .تمكين مؤسسات التعليم العالي من تحقيق أهدافها وبرامجها وزيادة فرصها التنافسية العالمية : األولالهدف االستراتيجي

 
  مؤشرات األداء  المسؤولية  المدة الزمنية  باأللف الكلفة  األنشطة/ المشاريع/ مجالبرا  السياسة    

 العام، المدير   األمينالوزير،    )مستمر/ ( سنوات٣  ٣٦,٠٠٠  .برنامج سداد مديونية الجامعات

  المالي

  نسبة اإلنفاق من المخصص

برنامج دعـم اسـتكمال البنـى التحتيـة         

  .للجامعات

الوزير، األمين العام، المدير      )مستمر/ ( سنوات٣  ١٥,٠٠٠

  المالي

  نسبة اإلنفاق من المخصص

 العام، المدير   األمينالوزير،    )مستمر/ ( سنوات٣  ١٥٠,٠٠٠  برنامج الدعم الحكومي المباشر

  المالي

   من المخصصاإلنفاقنسبة 

الدعم المالي لمؤسـسات    :  ١,١

  .العالي الرسميةالتعليم 

الوزير، مدير عام الصندوق،      )مستمر/ ( سنوات٣  ١٥٠  تقديم جوائز سنوية 

  المدير المالي

  عدد الجوائز

الوزير، مدير عام الصندوق،      )مستمر/ ( سنوات٣  ٣٠٠  .برنامج دكتور لكل مصنع

  المدير المالي

  . في المصانع) دكتور(عدد 

برنامج دعم إصـدار المجـالت العلميـة        

  .المحكمة

الوزير، مدير عام الصندوق،      )مستمر/ ( سنوات٣  ٨٠٠

  المدير المالي

ــة  • ــدد المجــالت المحكم ع

  .المدعومة

  الدعممقدار  •

الدعم المـالي ألنـشطة     :   ٢,١

صندوق دعـم البحـث     

  .علميال

الوزير، مدير عام الصندوق،      )مستمر/ ( سنوات٣  ٣٣٠٠٠  .برنامج دعم المشاريع البحثية

  المدير المالي

  عومةدعدد المشاريع الم

   من المخصصاإلنفاقنسبة 
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  مؤشرات األداء  المسؤولية  المدة المطلوبة  الكلفة باأللف  األنشطة/ المشاريع/ مجالبرا  السياسة

مشروع إنشاء األكاديمية األردنية العليـا      

  .للتعليم التقني

الوزير، األمين العام، المدير      )مستمر/ ( سنوات٣  ٣٠,٠٠٠

  المالي

نسبة الطلبة الملتحقـين بالكليـات      

التقنية مـن مجمـوع الملتحقـين       

  بالتعليم العالي

 تنفيذ توصيات المؤتمر الـوطني      مشروع

لتطوير الخطط الدراسية وأساليب الـتعلم      

  .والتعليم

أمانة الوزير، األمين العام،      )مستمر/ ( سنوات٣  ١,٠٠٠

ــس،  ــر المجل ــان س اللج

 المـدير   الجامعات،،المشكلة

  المالي

  

 مخرجـات   المواءمة بين :  ٣,١

التعليم العالي وحاجـات    

سوق   العمـل المحلـي       

  .واإلقليمي

مشروع ابتعاث الطلبة للحـصول علـى       

درجــة الــدكتوراه لحــساب الجامعــات 

  .األردنية

ــام،   )مستمر/ ( سنوات٣  ٦,٠٠٠ ــوزير، األمــين الع ال

  ، المدير الماليالجامعات

  عدد الطلبة المبتعثين

مشروع تطوير التشريعات الناظمة لعمـل      

  .الوزارة ومؤسسات التعليم العالي

ــام،   )مستمر/ ( سنوات٣  ١٥ ــوزير، األمــين الع ال

  الشؤون القانونيةمديرية 

عات المنشورة بالجريدة   عدد التشري 

  الرسمية

مشروع متابعة تنفيذ وتقييم اإلسـتراتيجية      

الوطنية للتعليم العالي والبحـث العلمـي       

واستراتيجيات مؤسسات  ) ٢٠١٢-٢٠٠٧(

  . التعليم العالي

ــام،   )مستمر/ ( سنوات٣  ٣٠ ــوزير، األمــين الع ال

الجامعات وحـدة متابعـة     

  االستراتيجيات

م تقـارير   نسبة الجامعات التي تقد   

  متابعة 

  حوكمة التعليم العالي:  ٤,١

مشروع تطوير آليات الرقابة واإلشـراف      

  .على مؤسسات التعليم العالي

ــام،   )مستمر/ ( سنوات٣  ١٥ ــوزير، األمــين الع ال

ــة   ــات، مديريـ الجامعـ

  المؤسسات، 

نسبة الجامعات التي تتقيد بمضمون     

   المراقبةآليات
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 .نحة والداعمة، وتعظيم الفوائد العائدة من االتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي مع الدول العربية واألجنبيةتعزيز العالقات مع الجهات الما: الهدف االستراتيجي الثاني
 

  مؤشرات األداء  المسؤولية  المدة المطلوبة  الكلفة باأللف  األنشطة/ المشاريع/ مجالبرا  السياسة

 الوزير، األمين العـام،      )مستمر/ ( سنوات٣  ةتحدده الجهة الداعم  .برنامج الشراكة مع االتحاد األوروبي

  وحدة متابعة المشاريع

  .عدد المشروعات المدعومة •

  .عدد األشخاص المستفيدين •

  مقدار الدعم المقدم •

  مقدار الدعم المقدم  =  )مستمر/ ( سنوات٣  ةلداعمتحدده الجهة ا  .برنامج التعاون مع البنك الدولي

  مقدار الدعم المقدم  =  )مستمر/ ( سنوات٣  ةتحدده الجهة الداعم  .برنامج التعاون مع الوكالة الكندية لإلنماء

  مقدار الدعم المقدم  =  )مستمر/ ( سنوات٣  ةتحدده الجهة الداعم  .برنامج التعاون مع الوكالة األلمانية لإلنماء

إدامــة وتطــوير أوجــه :  ١,٢

التعاون مع المؤسـسات    

  .والجهات الدولية الداعمة

  مقدار الدعم المقدم  =  )مستمر/ ( سنوات٣  ةتحدده الجهة الداعم  .رنامج التعاون مع المركز الثقافي البريطانيب

،  الوزير، األمين العـام     )مستمر/ ( سنوات٣  ٣٠  .مراجعة وتطوير االتفاقيات المبرمة

مديرية البعثات، المدير   

  المالي

  عدد االتفاقيات النافذة

دعم بناء الشراكات والتوأمة بـين مؤسـسات        

التعليم العالي األردنيـة ومثيالتهـا العربيـة        

  .واألجنبية

    )مستمر/ ( سنوات٣  ٦٠٠٠

=  

  عدد االتفاقيات المبرمة

تعظــيم االســتفادة مــن :  ٢,٢

االتفاقيات الثقافية المبرمة   

ــشقيقة   ــدول ال ــع ال م

  .والصديقة

دعم وتشجيع المشاركة بالفعاليـات العلميـة،       

  . الخبراتوالمؤتمرات وتبادل

  عدد المشاركات  =  )مستمر/ ( سنوات٣  ١٤٠٠
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 . الطلبة المتفوقينومكافأة في مؤسسات التعليم العالي  المالي الدعمبرامج من المستفيدين غير المقتدرين الطلبة أعدادزيادة :  الهدف االستراتيجي الثالث
 

  مؤشرات األداء  المسؤولية  لوبةالمدة المط  الكلفة باأللف  األنشطة/ المشاريع/ مجالبرا  السياسة

قروض ميـسرة للطلبـة     :  ١,٣

الدارسين في مؤسـسات    

دون فائدة  (التعليم العالي   

  ).أو كفيل

الوزير، األمين    )مستمر/ ( سنوات٣  ١٢,٠٠٠  .بنك اإلقراض الطالبيمشروع 

العام،  مديريـة    

البعثات، المدير  

  المالي

  نسبة الطلبة المستفيدون

برنامج تحويل كافة القروض المقدمة من خالل       

  .صندوق دعم الطالب إلى منح غير مستردة

لطلبــة توســيع قاعــدة ا:  ٢,٣   عدد القروضإلىنسبة المنح   =  )مستمر/ ( سنوات٣  ٢١,٠٠٠

المستفيدين من البعثـات    

ألف طالب سنوياً، من    ) ١٠٠٠(برنامج ابتعاث     .والمنح الدراسية

 أبناء الشمال والوسط الدارسين فـي جـامعتي       

  .الحسين بن طالل والطفيلة التقنية

نسبة الطلبة المشمولين من عدد طلبة        =  )مستمر/ ( سنوات٣  ٢٤٠٠

 الشمال والوسط الدارسين في     إقليمي

  جامعتي الطفيلة والحسين

  عدد الطلبة المبعوثين  =  )مستمر/ ( سنوات٣  ٢٤٠٠  .برنامج بعثات أوائل األلوية

نسبة عدد الطلبـة المبعـوثين مـن          =  )مستمر/ ( سنوات٣  ٤٥٠٠  .برنامج بعثات أوائل األقسام العلمية

  األوائل

  نسبة الطلبة المستفيدون  =  )مستمر/ ( سنوات٣  ٦٠٠  .برنامج البعثات الخارجية

تعزيز الفرص والـدعم    :  ٣,٣

ــوقين  ــة المتفـ للطلبـ

  .والمبدعين

برنامج دعم طلبة الدراسات العليا في الجامعات       

  .األردنية

الوزير، مـدير     )مستمر/ (سنوات ٣  ٣٣٠٠

عام الصندوق،  

  المدير المالي

نسبة الطلبة الحاصلين على الدعم من      

  مجموع الطلبة الملتحقين
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 .المساهمة في تحقيق برنامج الحكومة االلكترونية، وتعزيز رضا متلقي الخدمات: الهدف االستراتيجي الرابع
 

  مؤشرات األداء  المسؤولية  المدة المطلوبة   باأللفالكلفة  األنشطة/ المشاريع/ مجالبرا  السياسة

مشروع تحديث وتطـوير عمليـات القبـول          .أتمتة الخدمات المقدمة:  ١,٤

  .الموحد

  عدد البرامج المعاد تطويرها   العليااإلدارة  )مستمر/ ( سنوات٣  ١٠٠

استكمال إصدار التعليمات الالزمة التي يتوجب      

  . دورها بموجب القوانين واألنظمة النافذةص

ــي :  ٢,٤  عدد التعليمات الصادرة   العليااإلدارة  )مستمر/ ( سنوات٣  ٣ ــز رضــا متلق تعزي

  .الخدمة

ــة،    ــديريات المعادل ــات م ــة عملي مراجع

  .المؤسسات، البعثات

  عدد العمليات التي تم مراجعتها   العليااإلدارة  )مستمر/ ( سنوات٣  ٣

مشروع دراسة تحديد أوجه تضارب المصالح      

المتوقعة والتي يمكن أن تواجه عمل المجـالس        

  .واللجان والموظفين

  عدد الدراسات المنجزة   العليااإلدارة  )مستمر/ ( سنوات٣  ٤

مشروع إعداد مدونة سلوك ألعضاء المجالس      

  .واللجان والموظفين

  دد المدونات المنجزةع   العليااإلدارة  )مستمر/ ( سنوات٣  ٢

  عدد الموظفين المستفيدين   العليااإلدارة  )مستمر/ ( سنوات٣  ٥  .جائزة موظف الشهر المثالي

تعزيــز اتجاهــات وقــيم : ٣,٤

  .والعدالةالنزاهة والشفافية 

إصدار أدلة ونشرات للخدمات المقدمة، ونـشر     

وإعالن كافة التفاصـيل المتعلقـة بالخـدمات        

  .المقدمة

  ة والنشرات المنجزاألدلةعدد    العليااإلدارة  )مستمر/ ( سنوات٣  ٤
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 .تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة ورفع كفاءتها وفاعليتها: الهدف االستراتيجي الخامس
 

  مؤشرات األداء  المسؤولية  المدة المطلوبة  الكلفة باأللف  األنشطة/ المشاريع/ مجالبرا  السياسة

ليمات مراجعة التشريعات واستكمال إصدار التع    

الالزمة التي يتوجب صدورها بموجب القوانين      

  . واألنظمة النافذة

 األمينالوزير،    )مستمر/ ( سنوات٣  ٥

ــدير  ــام، م الع

  الشؤون القانونية

تطوير التـشريعات ذات     : ١,٥  عدد التشريعات المنجزة

  .هاالصلة وتطبيق

إصدار دليل موحد لكافة التشريعات الناظمـة       

لقطاع التعليم العالي وعلى نـسختين ورقيـة        

  .والكترونية

  توفير دليل التشريعات  =  )مستمر/ ( سنوات٣  ٥

 مـن المـوظفين     الوحدات اإلدارية تلبية حاجة   

ومؤهالتهم على ضـوء وصـف وتـصنيف        

  . تلك الوحداتوظائف

 األمينالوزير،    )مستمر/ ( سنوات٣  ١٥٠

ــدير  ــام، م الع

ــوارد إدارة  الم

  البشرية

 نسبة الموظفين المعينين مـن    

ما تـم طلبـه فـي جـدول         

  .التشكيالت السنوي

تعزيز وتأهيـل مـوارد     :  ٢,٥

  .الوزارة البشرية

 وتنفيذ خطـة تدريبيـة شـاملة لكافـة          إعداد

  .الوحدات اإلداريةالموظفين العاملين في 

نسبة المـوظفين المـشمولين       =  )مستمر/ ( سنوات٣  ٣٠

  بالتدريب

  نسبة اإلنفاق
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الكلفة   األنشطة/ المشاريع/ مجالبرا  السياسة

  باأللف

  مؤشرات األداء •  سؤوليةالم  المدة المطلوبة

عمليـــات وإجـــراءات : ٣,٥

  .الوحدات اإلدارية

  .مشروع حوسبة أعمال المديريات

العمليات التي يتم تنفيـذها مـن خـالل         ومراجعة  حصر   -

 ، تبعاً للمهام والمسؤوليات، الوحدات اإلدارية

سـير العمليـات    تطوير أدلة إجراءات العمل ومخططات       -

Flow Chart. 

 العمليـات، وآليـات ضـبط جـودة          معايير لتنفيذ  وضع -

 .العمليات

إيجاد الحلول اإللكترونية للعمليـات مـن حيـث تـوفير            -

البرمجيات التطبيقية الالزمة وتوثيق العمليات وتحـسينها       

  .وتطويرها
  .تقديم الخدمات االلكترونية للمستفيدين -

ــنوات٣  ٦٠ /  سـ

  )مستمر(

 العـام،   األمينالوزير،  

مدير المشروع، المدير   

  المالي

 عدد العمليات •
 األدلةعدد  •
 دليل جودة العمليات •
 عدد البرمجيات •
ــدمات   • ــدد الخـ عـ

  االلكترونية

ــنوات٣  ٣٠٠  ).EMIS(مشروع إنشاء نظام المعلومات  /  سـ

  )مستمر(

 العـام،   األمينالوزير،  

  مدير تك المعلومات

لة علـى   نسبة الجامعات العام  

  النظام

تلبية حاجة الموظفين من األثاث واألجهزة والتجهيزات الالزمة        

  . والتحقق من تلبيتها لحاجات العمل

ــنوات٣  ٣٠ /  سـ

  )مستمر(

 العـام،   األمينالوزير،  

  المدير المالي

  نسبة اإلنفاق

تطوير البنيـة التحتيـة     :  ٤,٥

وتكنولوجيــا المعلومــات 

  .واالتصال

  

ن خطوط الهاتف والفـاكس واالنترنـت،       حاجة المكاتب م  تلبية  

نظم التشغيل والبـرامج واألنظمـة        الموظفين من  حاجةوتلبية  

  .التطبيقية بما في ذلك قواعد البيانات

ــنوات٣  ٦٠ /  سـ

  )مستمر(

 العـام،   األمينالوزير،  

  المدير المالي

  نسبة اإلنفاق




