وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الخطة اإلستراتيجية
لألعوام ()2024 - 2022

1

املحتويات

املوضوع
كلمة الوزير
املقدمة
منهجية ومراحل إعداد الخطة اإلستراتيجية لألعوام 2024-2022
الخارطة التنظيمية
مهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الرؤية والرسالة والقيم املؤسسية واألهداف االستراتيجية
التحليل الرباعي (مصفوفةالبيئة الداخلية ومصفوفة البيئة الخارجية )
مصفوفة األهداف اإلستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقاطعها مع األهداف والخطط الوطنية
مصفوفة األهداف اإلستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقاطعها مع األهدف والخطط القطاعية
مصفوفة األهداف اإلستراتيجية واألهداف التنفيذية واملشاريع واملبادرات ومؤشرات األداء
مصفوفة الشركاء
املراجع

2

رقم الصفحة
4
5
8-6
9
10
11
16-12
17
18
26-19
34-27
35

من أقوال
جاللة امللك عبدهللا الثاني إبن الحسين املعظم
"على املؤسسات التعليمية أن تؤمن بما يتمتع به أبناء هذا الشعب وبناته من طاقات هائلة ،وقدرات كبيرة ،ومواهب متنوعة ،وتسعى الكتشاف
هذه الطاقات ،وتنمية تلك القدرات ،وصقل تلك املواهب ،وتحفيزها إلى أقص ى حدودها ،عبر أحدث األساليب التعليمية التي تشجع على الفهم
والتفكير ،والفهم ال التلقين ،وتجمع بين العلم والعمل ،والنظرية والتطبيق ،والتحليل والتخطيط ،وتفتح آفاقا رحبة أمام أبنائها ،ليتفوقوا في
كل مادة ،وينبغوا في كل فن أو مهنة

الورقةالنقاشية السابعة

" ....فاألردنيون واألردنيات يستحقون الكثير ،خاصة فيما يتعلق بالخدمات الـمقدمة لهم في مجاالت الصحة والتعليم والنقل ،لذلك فإن على
الحكومة العمل على تطوير نوعية هذه الخدمات ،ويجب على كل من يعمل في الـمؤسسات العامة أن يفتخر بأن عمله هو خدمة اإلنسان األردني".
خطاب العرش السامي 14تشرين األول/أكتوبر 2018
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كلمة معالي الوزير :
أرحب بكم ويسعدني أن اضع بين يديكم الخطة االستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق أهداف ورؤى الوزارة خالل األعوام ()2022-2024
للتعليم العالي في األردن دور رئيس ي في عملية التنمية الشاملة واملستدامة على مختلف املستويات واملجاالت والتي تتمثل باالستجابة لالحتياجات والتطلعات الوطنية
وذلك من خالل الغايات التي تنبثق وتتكامل مع األهداف واالستراتيجيات الوطنية والقطاعية حيث حرصت الوزارة عل ى العمل الجاد لتحقيق التميز والشفافية في
أدائها عبر تعزيز ثقافة التميز لكافة موظفي الوزارة وخلق الوعي واإلدراك لرؤية الوزارة ورسالتها وأهدافها.
تتبنى الوزارة رؤية تتضمن تشجيع التميز واإلبتكار والريادة من خالل صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار ،وللوزارة دور بارز في دعم الطلبة في الجامعات األردنية
ً
الرسمية ضمن البرنامج العادي من خالل صندوق دعم الطالب حيث يزيد عدد الطلبة املستفيدين من هذا الصندوق سنويا عن أربعين الف طالب وطالبة في
مختلف الجامعات الرسمية .وللوزارة اسهامات واضحة في دعم وتطوير السياحة التعليمية من خالل وضع وتبنى خطط تسويقية وترويجية الستقطاب الطلبة
العرب واألجانب للدارسة في الجامعات واملعاهد االردنية .كذلك تسهم الوزارة في دعم التعليم التقني من خالل ترخيص الجامعات والكليات التقنية ودعم برامجها
ً
ً
ماديا وفنيا وتشجيع الطلبة على االلتحاق بهذه البرامج .وتقدم الوزارة خدمة تصديق الشهادات وارشاد وتوجيه الطلبة في جميع محافظات اململكة من خالل املكاتب
الثقافية املنتشرة في الجامعات الرسمية والخاصة.
وتمثل هذه الخطة ( )2022-2024الرؤية املستقبلية للوزارة وهي نتاج للنقاشات والتحليالت والعصف الذهني الذي قام به جميع املعنيين في الوظائف القيادية
واالشرافية في الوزارة من ذوي الخبرة والكفاءة.
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مقدمة:

ُ
بموجبه صئئالحيات ومس ئ وليات ومهام
أنشئئوت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية عام  ،1985حيث صئئدر قانون التعليم العالي رقم ( )28لسئئنة  ،1985وتحددت
ِ
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،وعالقتها بم سئ ئ ئ ئ ئس ئ ئ ئ ئئات التعليم العالي ،وقد ص ئ ئ ئ ئئدر أك ر من قانون للتعليم العالي والجامعات األردنية منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه ،وكان
آخرها قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )17لسنة  ،2018والذي ّ
حدد مهام الوزارة وصالحياتها.
تعمئئل الوزارة جاهئئدة على اس ئئتكمال تحقي ئئق تلئئك األه ئئداف ،لتعكس واقع الوزارة وطموحاتها املستقبلية حيث يمثل منهج التخطيط االستراتيجي ضرورة علمية وعملية ومستمرة
ملواكبة املستجدات ومواجهة التحديات ،من خالل تشكيل فريق عمل من موظفي الوزارة وبمساهمة واسعة النطاق من مختلف املديريات والوحدات وبإعتماد النهج التشاركي
مع واألطراف املعنية.
تعتبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الوزارات الخدمية التي تسعى إلى تقديم الخدمات للمواطنين ،ومن أبرز الخدمات التي تقوم الوزارة بتقديمها "تقديم الدعم املالي
ملشاريع البحث العلمي واملشاريع اإلبتكارية والريادية التي تقدمها الجامعات األردنية وامل سسات العامة والخاصة وتوثيق نتائج تلك البحوث وتسويقها .تعزيز العالقات مع الجهات
املانحة وتطوير السياحة التعليمية بهدف رعاية ش ون الطلبة الوافدين وزيادة عددهم في الجامعات األردنية .دعم الطلبة في الجامعات األردنية الرسمية ضمن البرنامج العادي
ً
ومنحهم فرصة في متابعة التعليم الجامعي من خالل البعثات والقروض التي ُت ّ
قدم سنويا من صندوق دعم الطالب .تدقيق وتصديق الشهادات والوثائق العلمية الصادرة عن
م سسات التعليم العالي األردنية وغير األردنية ومطابقتها لألنظمة والتعليمات واألسس الصادرة عن الوزارة .دراسة بيانات م سسات التعليم العالي خارج اململكة األردنية
الهاشمية ووضع قوائم بامل سسات والبرامج املعترف بها حسب الدولة .تنسيق عملية قبول الطلبة في الجامعات األردنية الرسمية ملرحلة البكالوريوس وقبول طلبة التجسير
ً
ً
وفقا للسياسة العامة للقبول التي يضعها مجلس التعليم العالي سنويا .تقديم الدعم اللوجستي ملجلس التعليم العالي من خالل العمل على تنسيق اإلجتماعات وإعداد املحاضر
واللجان املنبثقة عنه ومتابعة القرارات الصادرة عنه".
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منهجية إعداد الخطة اإلستراتيجية لألعوام 2024 -2022
تم إعداد الخطة اإلستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لألعوام  2024-2022وفق منهج تشاركي تم من خالله إشراك أصحاب العالقة واملعنيين وباإلعتماد
على عدد كبير من املراجع واملصادر والخطط والوثائق والتقارير كإطار مرجعي للخطة اإلستراتيجية،وفيما يلي أبرز مالمح منهجية التخطيط اإلستراتيجي :
 .1تشئ ئ ئ ئئكيئئل لجنئئة من القيئئادات واملوظفين في الوزارة إلعئئداد الخطئئة اإلسئ ئ ئ ئئتراتيجيئئة بموجئئب قرار معئئالي وزير التعليم العئئالي والبحئئث العلمي رقم ( )2021/135تئئاري
.2021/6/17
 .2عقد ورش عمل تدريبية للقياديين واإلشئرافيين في الوزارة تضئمنت التعريف بمفاهيم وآليات وأدوات التخطيط اإلسئتراتيجي واإلطالع على التجارب املحلية والدولية في
مجال التخطيط اإلستراتيجي.
 .3قام فريق العمل بمراجعة الوثائق التاليه:
 رؤية األردن (.)2025
 اإلستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية (.)2025 -2016
 البرنامج التنموي التنفيذي (.)2021-2025
 خطة تحفيز النمو اإلقتصادي األردني (.)2022 -2018
 الورقة النقاشية السابعة لجاللة امللك عبدهللا الثاني املعظم.
 كتاب تكليف حكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة.
 قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )17لسنة .2018
 قانون الجامعات األردنية رقم ( )18لسنة .2018
 اإلستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لألعوام (.)2018 -2014
 وثيقة الخطة اإلستراتيجية للوزارة لألعوام (.)2021 -2019
 الدليل اإلرشادي للتخطيط اإلستراتيجي للدوائر الحكومية .
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 .4جمع البيئئانئئات وتحليلهئئا حيئئث تم جمع ومراجعئئة وتحليئئل البيئئانئئات واملعلومئئات الالزمئئة ومن ثم تقييمهئئا وإس ئ ئ ئ ئئتخالم النتئئائج والتوصئ ئ ئ ئ ئيئئات الالزمئئة من خالل التحليئل
النوعي والكمي لتحضير الخطة اإلستراتيجية على النحو اآلتي:
 مراجعة وثيقة الخطة اإلستراتيجية للوزارة لألعوام ( )2021 -2019وكافة الخطط اإلستراتيجية املعنية. نتائج إستطالع رأي الشركاء. تحليل البيئة الداخلية والخارجية للوزارة. الدراسات اإلحصائية الخاصة بالوزارة. جلسات العصف الذهني مع مختلف الفئات الوظيفية في الوزارة.ّ
 اإلجتماعات واللقاءات الدورية مع أصحاب العالقة والشركاء ومتلقي الخدمة. .5إعداد ملخص لنتائج التحليل الرباعي بحيث تض ئ ّئمن نقاو القوة والفرم ونقاو الض ئئعف والتحديات على ض ئئوء تحليل املعلومات والبيانات التي تم جمعها حيث تم
ً
إعتمادا على منهجيتي بستل وماكنزي.
 .6تطوير مسودة الخطة اإلستراتيجية وذلك على النحو التالي:
 مراجعة وتطوير الرؤية.
 مراجعة وتطوير الرسالة.
 مراجعة وتطوير القيم امل سسية.
 إعداد مسودة األهداف الرئيسة والفرعية واألنشطة واملبادرات واملشاريع وم شرات قياس األداء لها ضمن مصفوفة واضحة للسنوات .2024-2022
 .7حصر شركاء الوزارة وتصنيفهم حسب أهمية العالقة وذلك إلدارة العالقة معهم حسب أولويات الوزارة وبما يسهم بمعرفة احتياجاتهم وتلبيتها في الخطة.
 .8التواصل مع الشركاء واملعنيين على مستوى قطاع التعليم العالي والوزارات وامل سسات ذات العالقة من خالل اللقاءات واإلستبيانات.
 .9إعداد الخطة اإلستراتيجية من خالل مراجعة وتطوير عناصر الخطة اإلستراتيجية " الرؤية ،الرسالة ،القيم امل سسية".
 .10تحديد األهداف اإلستراتيجية والفرعية ،ووضع الخطط التنفيذية (األنشطة واملبادرات واملشاريع) ،وم شرات قياس األداء لها ضمن مصفوفة واضحة .
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 .11مراجعئئة مسئ ئ ئ ئئودة الخطئئة اإلسئ ئ ئ ئئتراتيجيئئة :حيئئث تم األخئئذ بعين اإلعتبئئار مالحظئئات التغئئذيئئة الراجعئئة حول مس ئ ئ ئ ئئودة الخطئئة اإلس ئ ئ ئ ئئتراتيجيئئة لألعوام (،)2022-2024
وذلك بالتواصل مع الشركاء واملعنيين على مستوى قطاع التعليم العالي الوطني والوزارات وامل سسات ذات العالقة من خالل اللقاءات واإلستبيانات.
 .12إقرار الخطة اإلسئئتراتيجية  :بعد اإلنتهاء من كافة املراحل السئئابقة والوصئئول إلى تصئئور حول طبيعة واقع التعليم العالي والبحث العلمي تم إقرار الخطة اإلسئئتراتيجية
الخاصة بالوزارة لألعوام  2024 -2022من لجنة التخطيط والتنسيق واملتابعة.
ُ
 .13إعداد الخطط التنفيذية للخطة اإلس ئئتراتيجية :إرتبطت الخطط التنفيذية املفص ئئلة ملختلف املديريات والوحدات باألهداف اإلس ئئتراتيجية للوزارة وفق نموذج ُمحدد
تم تصميمه لهذه الغاية.
 .14تنفيذ الخطة اإلستراتيجية ومتابعتها وقياس نسبة اإلنجاز فيها وتحديد معوقات األداء وقياس التغذية الراجعة للتمكن من إجراء التعديالت الالزمة.
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الخارطة التنظيمية

ضم صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب املادة -9أ من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ()17سنة 2018
وتضم األقسام التالية(قسم اإلبتكار والريادة ،قسم املشاريع العلمية).
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حددت مهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتالي وذلك وفقا ألحكام نص املادة ( )4من قانون التعليم العالي رقم( )17لسنة  2018وتعديالته.
أ.

تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجاالتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي.

ب.

التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز االستشارات في المملكة ،العامة منها والخاصة ،لالستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية واالستشارية لدى هذه المؤسسات

ج.

عقد االتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والتي تعزز التعاون في المجاالت الثقافية والعلمية مع الدول العربية واإلسال ال ال ال ال ال الالالمية واألجنبية والهيئات اإلقليمية

والمراكز على النحو األمثل.
والدولية.

د.

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

ه.

االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير األردنية ،ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق أسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ز.

متابعة شؤون الطلبة األردنيين في الخارج.

ح.

تنظيم شؤون الطلبة الوافدين الى المملكة والموفدين منها وأمور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

ط.

إعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام مجلس التعليم العالي ،ومتابعة شؤونه.

و.

وضع أسس إيفاد مبعوثي الو ازرة في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها ،وتنظيم شؤون اإليفاد واإلشراف عليه.

ي.

تزويد مجلس التعليم العالي بأي دراسات أو معلومات ،و بيانات متوافرة لديها ذات عالقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ك.

تنظيم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي وتحديد رسوم ترخيصها والجزاءات التي تفرض على المخالفة منها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

ل.

تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

م.

تنظيم شؤون اإليفاد واإلشراف عليه لتنفيذ االتفاقيات وبرامج التبادل التعليمي بين المملكة والدول األخرى وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
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الرؤية:


نحو نموذج تعليم عالي جاذب وبحث علمي متميز على مستوى املنطقة يحاكي املمارسات العاملية الرائدة.

الرسالة:


تجويد منظومة الخدمات ضمن إطار الجودة والتنافسية بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل الحالية واملستقبلية.

القيم:








الشفافية
املساءلة.
النزاهة.
العدالة وتكاف الفرم.
التعاون والعمل بروح الفريق.
الجودة والتطوير املستمر في منظومة الخدمات.
اإلبداع والتميز في األداء.

األهداف االستراتيجية:





تجذير مبدأ سيادة القانون في عمل الوزارة وتطبيق الحوكمة الرشيدة على كافة املستويات وتطوير التشريعات الناظمة لعملها.
تحسين جودة خدمات الوزارة ملتلقي الخدمة وتطوير منظومة اإلجراءات وتبسيطها وحوسبتها .
دعم البحث العلمي واالبتكار واإلبداع والتميز.
تعزيز منظومة التعاون ضمن إطار تشاركي مع امل سسات التعليمية املحلية والدولية والقطاع الخام.
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التحليل الرباعي ):(SWOT Analysis
يتضمن تحليل البيئة الداخلية والخارجية املحيطة بعمل الوزارة حيث تم تحديد األدوات املناسبة لعملية التحليل الرباعي (تحليل البيئة الداخلية والخارجية )
بإستخدام نموذج (،)Mckinsey7Sونموذج بستل ( (PESTELو بمشاركة جميع املعنيين من مختلف الفئات الوظيفية في الوزارة .

أوال  :البيئة الداخلية
تم تحليل البيئة الداخلية (نقاو القوة والضعف في الوزارة) بإستخدام نموذج ( ،)Mckinsey7Sوتم إضافة بند املوارد ( )Sourcesلبنود التحليل ،وهو مبني على العناصر
التالية :
 .1اإلستراتيجية)Strategy( :
 .2الهيكل التنظيمي(Organization Structure) :
 .3األنظمة(Systems) :
 .4نمط اإلدارة )(Style
 .5املوارد البشرية )(Staff
 .6القيم املشتركة )(Shared Values
 .7املهارات )(Skills
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تحليل البيئة الداخلية
املحددات
الداخلية
الهيكل
التنظيمي
املوارد البشرية

نقاط الضعف

نقاط القوة
 يوجد توافق بين استراتيجية الوزارة والهيكل التنظيمي. يوجد وصف وظيفي للمسميات الوظيفية كاملة وواضحة.-

 إجراءات إقرار الهيكل التنظيمي ضمن التشريعات الناظمة وتعددمرجعيات إقراره.

وجود موظفين على مستوى عالي من الفهم للقوانين واالنظمه والتعليمات الحكومية.
ً
نظام متابعة وتقييم أداء املوظفين فعاال وموضوعي .و يوجد ربط بين الحوافز وإنجاز
املوظفين.
وجود خطة تطوير وظيفي وخطط تدريبية سنوية للموظفين تسهم بشكل واضح في
تطوير أداء العاملين.
توفر العديد من الفرم ملشاركة موظفي الوزارة في الدورات والندوات وامل تمرات
اإلقليمية والعاملية.

اإلستراتيجية

 منهجية التخطيط اإلستراتيجي املعتمدة على دور الوزارة على املستوى الوطنيوالقطاعي.
 يوجد خطة استراتيجية تتناسب مع متطلبات األطراف املعنية من موظفين و متلقيخدمة وشركاء.
 -موازنة الوزارة مبنية وفق خطتها اإلستراتيجية و تغطي مختلف نشاطات ومهام الوزارة

نمط اإلدارة

 وجود إدارة فاعلة للمعرفة مع توفر خطط إلدارة األزمات واملخاطر يسهم في دعم اداءالوزارة في اتخاذ التدابير الالزمة في ظل جائحة كورونا .
 وجود قيادة تشاركية مع ّمتلقي الخدمة في الوزارة.
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-

قلة عدد املوظفين وعدم توفر العدد الكافي من الكوارد البشرية في
مختلف الوحدات التنظيمية.
التغير املستمر في قيادات الوزارة بمختلف املستويات.
عدم توزيع الكوادر امل هلة والفنية على مختلف املديريات والوحدات
بشكل أمثل.
عدم وجود خطة اإلحالل التعاقبي على مختلف املستويات مع عدم توفر
آليه واضحة لتدوير املوظفين بين املديريات والوحدات اإلدارية وداخلها
ً
وفقا ألسس ومعايير واضحة لكافة املوظفين.

 -ضعف معرفة املوظفين باألهداف اإلستراتيجية بشكل واضح.

ً
ً
 عدم استقاللية الوزارة ماليا واداريا. -ضعف املبالغ املالية املخصصة لإلنفاق على التدريب.

تحليل البيئة الداخلية
املحددات
الداخلية

نقاط الضعف

نقاط القوة
 وجود رقابة إدارية ومالية للتحقق من صحة العمل في الوزارة بما يضمن النزاهةوالشفافية.
 -وجود تفويض صالحيات لتقديم الخدمة للجمهور.

األنظمة

-

وجود أنظمة متبعة في الوزارة مثل النظام املالي و املوارد البشرية وأنظمة التخزين
والوثائق.
وجود أنظمة إدارية وتقنية وبنيه تحتيه تساهم في حوسبة مزيد من الخدمات.
وجود بنية تحتية تكنولوجية وأنظمة إلكترونية وقواعد بيانات شاملة ومحدثة مما
ً
إلكترونيا ّ
ملتلقي الخدمة وموظفيها.
ُي ّمكن الوزارة تقديم أغلب خدماتها
حرم الوزارة على استمرارية تقديم الخدمات ملتلقيها بحلول رقمية خالل جائحة
كورونا.

-

يوجد تنوع في املهارات لدى املوظفين في الوحدات التنظيمية.
وجود معرفة باألنظمة والتعليمات وخبرة متراكمة للكادر في مجاالت عديدة وفهم
املوظفين للقوانين والسياسات.
يتمتع موظفي الوزارة بمهارة عالية في اإلتصال والتواصل مع متلقي الخدمة.
توظيف تكنولوجيا اإلتصاالت واملعلومات ومن خالل برامج الحكومة اإللكترونية
للوصول ألكبر فئة من الباحثين واملبدعين والرياديين.

-

املهارات

-

القيم املشتركة

-

اهتمام الوزارة بترسي القيم امل سسية لدى املوظفين و بدرجة جيدة.
تطبيق الوزارة لقيم العدالة واملساواة والشفافية وتكاف الفرم.
ً
وعي املوظفين بالقيم امل سسية املوجودة متميزا كما يطبق العاملون في الوزارة
منظومة القيم امل سسية بشكل عال.
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 ضعف املوارد املالية املخصصة لشراء أجهزة الحاسوب والبرمجياتاملختلفة وتطوير األنظمة اإلدارية في الوزارة.

 عدم توفر قاعدة مرجعية موحدة للدراسات والتقارير والبياناتاإلحصائية التي تساعد في اتخاذ القرار الصائب في الوقت املناسب،
وتحويل البيانات إلى معلومات ومعرفة وم شرات تساعد على اتخاذ
القرارات.

-

ضعف قياس وتقييم ومراجعة نسبة التقدم بالقيم املشتركة.

تحليل البيئة الداخلية
املحددات
الداخلية

نقاط القوة
-

نقاط الضعف

وجود تشريعات وأسس وسياسات وإجراءات مكتوبه وواضحة.
تقديم العديد من الخدمات العامة ملوظفي الوزارة بما في ذلك وجود لجنة
إجتماعية فاعلة تعمل على توطيد أواطر العالقات بين كافة العاملين في الوزارة.
تبذل القيادة جهود في ترسي ثقافة اإلبتكار والتميز.

ثانيا  :البيئة الخارجية
استخدمت الوزارة أداة تحليل ( (PESTELبهدف تحديد (الفرم والتهديدات) التي تواجهها ،وتم إجراء التحليل ً
بناء على العوامل التالية:
 .1السياسية ()Political Factors
 .2اإلقتصادية ))Economic Factors
 .3اإلجتماعية ))Social Factors
 .4التقنية ))Technological Factors
 .5القانونية ))Legal Factors
 .6البيوية ))Environmental Factors
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تحليل البيئة الخارجية
املحددات الخارجية
الوضع السياس ي

التحديات
 الظروف السائدة في الدول املجاورة تزيد من أعداد الطلبةاألردنيين العائدين من الخارج وعودة الطلبة املفاجئة من بعض
الدول نتيجة عدم االستقرار السياس ي واألمني فيها

الفرص

-

-

الوضع اإلقتصادي

-

الوضع اإلجتماعي

ازدياد معدالت الفقر والبطالة.
زيادة عجز املوازنة وتباط في النمواإلقتصادي
ُ
ّ
ضبط النفقات من قبل وزارة املالية بحيث تخفض موازنة
الوزارة بنسب معينه.
الوضع اإلقتصادي وارتفاع تكاليف املعيشة والدراسة قد
يضعف استثمار الفرصة اإلقليمية لزيادة استقطاب الطلبة
الوافدين للدراسة في األردن.

 معدل النمو السكاني املتزايد . ضعف تقبل املجتمع األردني لتوجه الطلبة نحو التعلم املنهيوالتقني و اإلنخراو في هذا النوع من التعليم.

التكنولوجيا

 سرعة تغيير وتعديل األنظمة والبرامج املحوسبه وأنظمة الحماية. العمليات املتعلقة بدعم البحث العلمي واإلبتكار تتأثر أو تقيدهابعض التشريعات النافذة املطبقة في الدولة.
 -يتطلب اضافة خدمات الكترونية جديدة بنية تحتية اضافية.

الوضع البيئي

 ظهور جائحة كورنا  COVID-19له تأثير واضح على تغيير نمطالتعليم والقرارات املتعلقة بالتعليم العالي.

-

ً
اإلستقرار السياس ي واألمني في األردن يوفر بيئة مستقرة داخليا تدعم عملية الترويج
للسياحة التعليمية في األردن للترويج لقطاع التعليم العالي وإستقطاب طلبة وافدين
.
يتمتع األردن بعالقات عربية ودولية جيدة .
املوائمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل يعمل على زيادة التوظيف
وانخفاض معدل البطالة.
وجود شراكات واتفاقيات علمية وثقافية محلية ودولية في مجال التعليم
العالي،وتوفر العديد من الفرم إلقامة شراكات دولية في مجال التعليم العالي.
توجه حكومي لتحفيز النمواإلقتصادي يركز على اإلستثمار في التعليم والتعليم
التقني.
مشاركة الوزارة في مختلف الفعاليات واملحافل الدولية.
دعم إنشاء شركات ريادية تعتمد على تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت.
يمتاز األردن في تعزيز املساواة بين الجنسين و تمكين املرأة من الحصول على التعليم
الجامعي.
وجود صندوق دعم الطالب للتمويل السنوي.
استخدام التعليم املدمج والذي يعد من انسب الحلول ملواجهة التعليم أثناء
األزمات لضمان مرونه التعليم واستعدادة ملواجهةالحاالت الطارئة
تتوفر البيئة التقنية والتكنولوجية املناسبة والداعمة لعمليات التطوير.
تستخدم الوزارة التكنولوجيا في تقديم العديد من الخدمات ملتلقي الخدمة.
تبني الدولة الحلول الرقمية والتطوير املستمر على برنامج الحكومة اإللكترونية
ومشاريع تكنولوجيا املعلومات.

 -الظروف املناخية مناسبة وجاذبة للطلبة.
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تحليل البيئة الخارجية
املحددات الخارجية

الفرص

التحديات

 يعتبر األردن من الدول املصنفة بالبيئة النظيفة واملستقرة من حيث عدم وجودكوارث طبيعية مثل الزاللزل والبراكين والفيضانات.

الوضع القانوني

 تعديل التشريعات القائمة بشكل مستمر وصعوبة إجراءتعديالت على بعضها.
 نشر أخبار غير صحيحة عن الوزراة عبر وسائل التواصلاالجتماعي.

 يوجد تشريعات قانونية تساعد الوزارة على تحقيق أهدافها. -الرقابة على جودة امل سسات التابعة للوزارة أو ذات العالقة بالخدمات التي تقدمها.
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األهداف االست راتيجية لوزارةالتعليم
العالي والبحث العلمي
األهداف و الخطط الوطنية

مصفوفة األهداف اإلست راتيجية لوزارةالتعليم العالي والبحث العلمي وتقاطعها مع االهداف والخطط الوطنية
األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت راتيجي ـ ـ ــة لـوزارةالتعليم العالي والبحث العلمي
تجذيرمبدأ سيادة القانون في عمل الوزارة
وتطبيق الحوكمة الرشيدة على كافة

تحسين جودة خدمات الوزارةملتلقي الخدمة

دعم البحث العلمي واالبتكار

املستويات وتطويرالتشريعات الناظمة

وتطويرمنظومة اإلجراءات وتبسيطها وحوسبتها.

واالبداع والتميز

لعملها
تحقيق معدالت نمو مستدام
لضمان مستوى معيشة جيد

√

√

تعزيزمنظومة التعاون ضمن اطارتشاركي مع
املؤسسات التعليمية املحلية والدولية والقطاع
الخاص.

√

لجميع املواطنين
خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة
√

على جذب رؤس االموال االجنبية

√

√

األهداف الوطنية الشمولية على مستوى اململكة األردنية الهاشمية

وتشجيع االستثمارات املحلية.
الحفاظ على االستقراراملالي
والنقدي وضبط عجزاملوازنة
وبناء نظام مالي كفؤ وقليل

√

√

املخاطر.
خفض مستويات الفقروالبطالة
√

وبناء نظام حماية اجتماعية
فعالة.
تحقيق التوازن التنموي بين
املحافظات في ضوء تطبيق نهج

√

الالمركزية.
تحسين مستوى الخدمات
املقدمة للمواطنين والعدالة في

√

توزيعها.
بناء جيل قادر على االبداع

√

واالبتكارذو انتاجية مرتفعة.
رفع كفاءة النظام القضائي
وتعزيزاستقالليته ونزاهته.

√
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√

مصفوفة األهداف اإلست راتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقاطعها مع االهداف والخطط الوطنية
األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت راتيجيـ ـ ـ ـ ــة ل ـوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

األهداف االست راتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تجذيرمبدأ سيادة القانون في عمل الوزارة وتطبيق الحوكمة الرشيدة

تحسين جودة خدمات الوزارة ملتلقي الخدمة وتطويرمنظومة اإلجراءات

على كافة املستويات وتطويرالتشريعات الناظمة لعملها

وتبسيطها وحوسبتها.

دعم البحث العلمي واالبتكارواالبداع والتميز

تعزيزمنظومة التعاون ضمن اطارتشاركي مع املؤسسات التعليمية
املحلية والدولية والقطاع الخاص.

األهداف والخطط الوطنية
توفيرفرص عادلة مبنية على أسس تتمتع باملساواة
للطلبة املؤهلين كافة ً
بناء على الجدارة والقدرات

√

اإلست راتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية ()2025-2016

الجودة /رفع معاييرمخرجات األبحاث العلمية وجودتها
ّ
ومستوى التدريس والتعلم في أنظمة التعليم العالي بما

√

يت وافق ويتماش ى مع أفضل األساليب واملعاييرفي
الجامعات املتطورة
املساءلة  /تحفيزالجامعات على ّ
تحمل مسؤولية أكبر
تجاه تقديم مساهمات ملموسة في تحقيق األهداف
الوطنية اإلقتصادية واإلجتماعية
ّ
اإلبتكار /لتمكين تبني أفضل املمارسات الدولية في
ّ
التدريس والتعلم التي من شأنها دعم تحقيق مستويات

√

√

√

أفضل في إتاحة فرص التعليم والجودة
أنماط التفكير /زيادة وعي الجهات املعنية املستفيدة

√

حول أهمية التعليم العالي وما يعكس من مكاسب وطنية
بهدف تعزيزمشاركتهم في عملية التعليم العالي
إعداد كوادر بشرية تلبي احتياجات سوق العمل الحالية

البرنامج التنفيذي التنموي()2025-2021

√

واملستقبلية ضمن إطارالجودة والتنافسية
إتاحة فرص تعليمية قائمة على أساس العدالة
واملساواة لجميع الطلبة

√

√

√

√

تحفيز الجامعات على تحمل مسؤولية أكبرتجاه األسهام

√

في تحقيق األهداف التنموية الوطنية واالقتصادية
االجتماعية
تطويرمخرجات البحث العلمي في اململكة وبتني أفضل

√

املممارسات واالستفادة من الشراكات بين القطاع العام
والخاص
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مصفوفة األهداف اإلستراتيجية واألهداف التنفيذية واملشاريع للمديريات والوحدات التنظيمية لألعوام 2024-2022

تم تحديد األهداف اإلستراتيجية والفرعية ملختلف املديريات والوحدات و وضع البرامج واملشاريع وم شرات قياس األداء لها ضمن مصفوفة للسنوات 2024-2022
إرتبطت باألهداف اإلستراتيجية للوزارة .
املديرية

األهداف اإلستراتيجية

الهدف اإلستراتيجي

/الوحدة

للوزارة

للمديرية /الوحدة

األهدف التنفيذية

مديرية الشـ ــؤون  -تحس ئ ئ ئ ئئين جودة خ ئئدم ئئات ئ  -تنفي ئئذ منظوم ئئة األعم ئئال امل ئئالي ئئة  -تقئ ئئديم الخئ ئئدمئ ئئات املئ ئئاليئ ئئة للموظفين والطالب
الئئوزارة ملئتئلئقئئي الئخ ئ ئئدم ئ ئئة
وأعضئ ئ ئ ئئاء اللجان وم س ئ ئ ئ ئسئ ئ ئ ئئات التعليم العالي
ضئ ئ ئ ئئمن التشئ ئ ئ ئئريعئ ئئات لض ئ ئ ئ ئمئ ئئان
املالية.
وت ئ ئ ئط ئ ئ ئئوي ئ ئ ئئر م ئ ئ ئن ئ ئ ئظ ئ ئ ئئوم ئ ئ ئئة
واملوردين بالسرعة املمكنة ضمن التشريعات .
تطبيق أفضئ ئ ئ ئ ئئل املم ئئارسئ ئ ئ ئ ئئات في
اإلج ئراءات وت ئئبسئ ئ ئ ئ ئ ئي ئط ئه ئ ئئا
إدارة املوارد املالية ضئ ئ ئ ئئمن خطة  -إعئئداد موزانئئة الوزارة ومراقبئئة اإلنفئئاق وتنفيئئذ
وحوسبتها .
بنودها من خالل األدوات املالية املتاحة ض ئ ئئمن
تنفيذية واضحه.
قانون املوزانة.
 إدارة امل ئ ئخئ ئئاطئ ئئر املئ ئئال ئ ئيئ ئئة مئ ئئن خئ ئئالل ت ئ ئطئ ئئويئ ئئعالتكنولوجيئئا الحئئديثئئة والرقميئئة بمئئا يتوائم مع
التشئ ئ ئ ئئريعات الناظمة لتبسئ ئ ئ ئئيط عمليات تقييم
املخاطر املالية الحالية واملستقبلية.

البرامج واملشاريع

 حوس ئ ئ ئ ئبئئة الرواتئئب بش ئ ئ ئ ئكئئل كئئامئئل من خالل برنئئامج  -نس ئ ئ ئ ئب ئئة اإلنف ئئاق الفعليمئ ئ ئئن املئ ئ ئئخصئ ئ ئ ئ ئص ئ ئ ئ ئ ئ ئئات
مرتبط باملوارد البشرية.
الس ئ ئ ئ ئ ئن ئئويئ ئئة ف ئئي م ئئوزانئ ئئة
 اس ئ ئ ئئتكمال حوس ئ ئ ئئبة كافة اعمال قس ئ ئ ئئم محاس ئ ئ ئئبةالوزارة .
البعثات ليشمل كافة أنواع املنح والقروض.
 تطوير وتأهيل مكاتب محاسئ ئ ئ ئئبة البعثات لتسئ ئ ئ ئئهيل  -نسئ ئ ئ ئئبة تشئ ئ ئ ئئغيل البرامجالحاسئئوبية على مسئئتوى
خدمة الجمهور.
األقسئ ئ ئ ئ ئ ئئام فئ ئئي الئ ئئدائئ ئئرة
 حوس ئ ئ ئ ئبئئة األعمئئال املئئاليئئة عن بعئئد في حئئال حص ئ ئ ئ ئئلاملالية.
اغالقات أو أي امور طارئة.
مشاريع على مستوى الوزارة:
-

مشئ ئ ئ ئئروع إ نتئ ئئاج الطئ ئئاقئ ئئة الكهربئ ئئائيئ ئئة من الطئ ئئاقئ ئئة
الشمسية.
مشروع تأهيل مكاتب خدمة الطلبة الوافدين.
مشاريع حوسبة وتطوير العمليات في الوزارة.
تطوير مرافق الوزارة وإنش ئ ئ ئ ئئاء بوابئئة ملئئدخئئل الوزارة
الشمالي.

مديرية الشـ ــؤون  -تحس ئ ئ ئ ئئين جودة خ ئئدم ئئات ئ  -تقديم الدعم اللوجس ئئتي لتمكين  -تحسئ ئ ئ ئئين البني ئئة التحتي ئئة في الوزارة من حي ئئث  -مشروع الطاقة الشمسية.
الئئوزارة ملئتئلئقئئي الئخ ئ ئئدم ئ ئئة
 مشروع أدراج ومخارج الطوارئ.توفير أجهزة ومعدات حديثة.
ال ئئوحئ ئئدات االداريئ ئئة ف ئئي ال ئئوزارة.
اإلدارية
وت ئ ئ ئط ئ ئ ئئوي ئ ئ ئئر م ئ ئ ئن ئ ئ ئظ ئ ئ ئئوم ئ ئ ئئة
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مؤشرات األداء الرئيس ي

 عدد العطاءات املحالة. -عدد عمليات الشراء.

املديرية

األهداف اإلستراتيجية

الهدف اإلستراتيجي

/الوحدة

للوزارة

للمديرية /الوحدة

اإلج ئراءات وت ئئبسئ ئ ئ ئ ئ ئي ئط ئه ئ ئئا
وحوسبتها .

األهدف التنفيذية

لتق ئئديم خ ئئدم ئئاته ئئا على أفضئ ئ ئ ئ ئئل  -االستغالل األمثل للموارد والخدمات اللوجستية  -مشروع السور االستنادي والبوبات الرئيسية.
لتسهيل عمل الوزارة.
وجهه.
 تنظيم عمليات الش ئ ئ ئ ئراء السئ ئ ئ ئئنوية و تعديالتهاً
وفقا لنظام املش ئئتريات الحكومية رقم( )8لس ئئنة
 2019وتطبيقئئه على أرض الواقع واسئ ئ ئ ئئتكمئئال
ً
العط ئئاءات املطروح ئئة م خرا و الب ئئالغ ع ئئدده ئئا
()14عطاء و إنشاء خطة الشراء السنوية .

مـ ــدي ــريـ ــة امل ــوارد  -تئ ئج ئ ئئذي ئئر مئ ئب ئ ئئدأ سئ ئ ئ ئ ئ ئي ئ ئئادة  -اإلس ئ ئ ئ ئ ئتئ ئغ ئئالل األمئ ئثئ ئئل لئ ئلئ ئم ئئوارد -
الق ئئانون في عم ئئل الوزارة
الئ ئئبش ئ ئ ئ ئ ئئريئ ئئة وت ئ ئطئ ئئويئ ئئر ك ئ ئفئ ئئاءات
ال ـ ـ ـ ـ ــبش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــة
ئة
ئ
ئ
م
ئ
ئ
ئ
ك
ئو
ئ
ئ
ح
ئ
ئ
ئ
ل
ا
ئق
ئ
ئ
ي
ئ
ئ
ئ
ب
ئ
ئ
ئ
ط
ئ
ئ
ئ
ت
و
املوظفين بمئ ئئا يخئ ئئدم تحسئ ئ ئ ئئين -
والـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــر
ال ئئرش ئ ئ ئ ئ ئ ئي ئ ئئدة عئ ئل ئئى ك ئ ئئاف ئ ئئة
جودة الخدمات.
املؤسس ي
املسئ ئ ئ ئ ئ ئ ئت ئ ئئوي ئ ئئات وتئ ئ ئط ئ ئئوي ئ ئئر
الئئتشئ ئ ئ ئ ئئريئع ئ ئئات الئن ئ ئئاظئم ئ ئئة
لعملها.

البرامج واملشاريع

-

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  -تحس ئ ئ ئ ئئين جودة خ ئئدم ئئات ئ  -املس ئ ئ ئ ئ ئئاهمئ ئئة في تحقيق برنئ ئئامج -
الئئوزارة ملئتئلئقئئي الئخ ئ ئئدم ئ ئئة
الحكومة اإللكترونية واملشئ ئ ئ ئئاريع
تـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــا
وت ئ ئ ئط ئ ئ ئئوي ئ ئ ئئر م ئ ئ ئن ئ ئ ئظ ئ ئ ئئوم ئ ئ ئئة
امل ئت ئع ئل ئقئ ئئة بئ ئئه وت ئع ئئزي ئئز وت ئط ئئوي ئئر
امل ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــات
اإلج ئراءات وت ئئبسئ ئ ئ ئ ئ ئي ئط ئه ئ ئئا
ال ئخئ ئئدمئ ئئات اإلل ئك ئتئئرون ئيئ ئئة ورفئئع
وحوسبتها .
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــول
الجاهزية اإللكترونية للوزارة .
اإللكتروني

مؤشرات األداء الرئيس ي
 نسبة االنجاز في املشاريعالرئيسية.

تحئئديئئث األنظمئئة اإللكترونيئئة التي تس ئ ئ ئ ئئاعئئد في  -اسئ ئ ئ ئئتكمئ ئئال النظئ ئئام اإللكتروني ألرش ئ ئ ئ ئفئ ئئة ملفئ ئئات  -معدل الرضا الوظيفي.
 نسئ ئ ئئبة التوظيف الفعلياملوظفيين.
إدارة وتخطيط املوارد البشرية في الوزارة .
م ئئن الشئ ئ ئ ئ ئئواغ ئئر امل ئت ئف ئئق
تحقيق أعلى كفاءة في تخطيط املوارد البش ئ ئئرية  -إعداد وتنفيذ خطة تدريبية شئ ئئاملة لكافة املوظفين
ع ئ ئ ئل ئ ئ ئي ئ ئ ئه ئ ئ ئئا ف ئ ئ ئئي ج ئ ئ ئئدول
العئ ئئاملين في الوحئ ئئدات اإلداريئ ئئة وتئ ئئأهيئ ئئل قئ ئئدرات
وإدارة عمليات التوظيف وتطوير املوارد البشرية
التشكيالت.
املئوظئفئيئن مئن خئالل املئنئح والئبئعئثئ ئئات الئ ئئدراس ئ ئ ئ ئيئ ئئة
في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
والدورات الخارجية.
تحقيق العدالة واملسئ ئ ئ ئئاواة وتكاف الفرم أمام
 تجئئديئئد اعتمئئاد الحصئ ئ ئ ئئول على ش ئ ئ ئ ئهئئادة بنئئاء نظئئاماملوظفين حسب نظام الخدمة املدنية.
ل ئ ئل ئ ئجئ ئئودة وفئ ئئق م ئ ئعئ ئئاي ئ ئيئ ئئر املئ ئئواصئ ئ ئ ئ ئ ئفئ ئئة الئ ئئدول ئ ئيئ ئئة
متئئابعئئة وتنفيئئذ متطبئئات املش ئ ئ ئ ئئاركئئة في مختلف
 ISO9001:2015لألعوم .2024-2022
جوائز التميز ال ئئذي تطلقه ئئا الوزارة أو الجه ئئات
الخئئارجيئئة مثئئل ديوان الخئئدمئئة املئئدنيئئة أو مركز
امللك عبدهللا الثاني للتميز أو أي جهات خارجية
أخرى.
رفئئع ال ئجئ ئئاهئئزيئ ئئة االل ئك ئتئئررون ئيئ ئئة وإدامئ ئئة ب ئي ئئئ ئئة  -تطوير األنظم ئئة الع ئئامل ئئة وحوس ئ ئ ئ ئب ئئة الخ ئئدم ئئات التي  -عئئدد الخئئدمئئات املقئئدمئئة
ً
إلكترونيا.
تقدمها الوزارة
تقنية املعلومات ودعم املسئ ئ ئ ئئتخدمين من خالل
إعئ ئئادة هنئ ئئدس ئ ئ ئ ئ ئئة اإلجراءات وعمليئ ئئات تقئ ئئديم  -اسئئتكمال الربط اإللكتروني مع امل س ئسئئات والدوائر
الحكومية
الخدمات وأتمتتها.
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املديرية

األهداف اإلستراتيجية

الهدف اإلستراتيجي

/الوحدة

للوزارة

للمديرية /الوحدة

األهدف التنفيذية

البرامج واملشاريع

مؤشرات األداء الرئيس ي

 تفعيل دور املركز الوطني ملص ئئادر  -إدارة وم ئتئ ئئاب ئعئ ئئة ت ئطئئور ال ئت ئع ئلئئم اإلل ئك ئتئئرونئئي فئئي  -ت ئج ئه ئيئئز األسئ ئ ئ ئ ئتئئوديئئو ال ئت ئع ئل ئي ئمئئي مئئن ح ئيئ ئئث ال ئب ئنئ ئئاء -نسئئبة اإلنجاز في االسئئتديوالتعليمي.
والتجهيزات الالزمة.
الجامعات وإتمام برمجة وتهيئة منص ئ ئ ئئة الوزارة
الئ ئتئ ئعئ ئلئ ئي ئئم املئ ئفئ ئت ئئوح ف ئئي الئ ئوزارة
لتكون منصئ ئ ئ ئ ئئة وطني ئئة داعم ئئة ألنظم ئئة التعلم
إلدمئئاج التكنولوجيئئا الحئئديثئئة في
اإللكتروني في الجامعات.
عمليئ ئئة التعليم اإللكترونيئ ئئة في
امل سسات التعليمية.
مديرية اإلعتراف  -تعزيز منظوم ئ ئئة التع ئ ئئاون  -ضمان مطابقة امل هالت العلمية -
ض ئ ئ ئ ئئمن إطار تش ئ ئ ئ ئئاركي مع
الصئئادرة عن م س ئسئئات التعليم
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــادل ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ئة
ئ
ي
التعليم
ئات
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
س
ئ
ئ
ئ
ئ
س
امل
الئ ئعئ ئئال ئئي غئ ئي ئئر األردنئ ئيئ ئئة ملئ ئعئ ئئايئ ئي ئئر
الشهادات
املحلية والدولية والقطاع ئ
اإلع ئ ئت ئ ئراف وامل ئ ئعئ ئئادلئ ئئة ضئ ئ ئ ئ ئ ئمئ ئئن
الخام.
التشئ ئ ئ ئئريعئئات النئئافئئذة في اململكئئة
األردنية الهاشئ ئ ئ ئئمية والتصئ ئ ئ ئئديق
على الشهادات العلمية .
مديرية البعثات

 تعزيز منظوم ئ ئئة التع ئ ئئاون  -ت ئعئئزيئئز ال ئعئئالقئ ئئات مئئع ال ئج ئهئ ئئات -ض ئ ئ ئ ئئمن إطار تش ئ ئ ئ ئئاركي مع
املئ ئئان ئحئ ئئة والئ ئئداع ئمئ ئئة وت ئع ئظ ئي ئئم
امل س ئ ئ ئ ئس ئ ئ ئ ئ ئئات التعليمي ئئة
الفوائئئد العئئائئئدة من االتفئئاقيئئات -
املحلية والدولية والقطاع ئ
الئعئلئمئيئ ئئة والئثئقئ ئئافئيئ ئئة بئ ئئالئتئعئلئيئم
الخام.
ال ئ ئع ئ ئئال ئ ئئي م ئ ئئع ال ئ ئئدول ال ئ ئع ئ ئئرب ئ ئيئ ئئة
واألجنية.
 ت ئ ئئوس ئ ئ ئ ئ ئ ئي ئ ئئع ق ئ ئئاع ئ ئئدة الئ ئ ئطئ ئ ئلئ ئ ئب ئ ئئةاملسئ ئ ئ ئئتفيدين من املنح الداخلية
والخارجية وتوزيع هذه املنح بما
يضمن العدالة واملساواة.

تئ ئنئ ئظئ ئي ئئم عئ ئمئ ئئل لئ ئجئ ئنئ ئت ئئي اإلعئ ئتئ ئراف واملئ ئعئ ئئادلئ ئئة  -متابعة نظام طلب املعادلة االلكتروني وفق الحاجة  -عدد الشئ ئ ئئهادات التي تم
ً
معادلتها الكترونيا.
والتغذية الراجعة من متلقي الخدمة .
بخص ئ ئ ئ ئئوم الئ ئئدارس ئ ئ ئ ئ ئئة في الخئ ئئارج ومعئ ئئادلئ ئئة
 نس ئ ئ ئ ئ ئ ئب ئ ئئة الش ئ ئ ئ ئ ئ ئه ئ ئئادات تحديث وثيقة املعادلة وحمايتها من التزوير.الشهادات العربية واألجنبية.
املرفوض معادلتها.
 تصئ ئ ئ ئئديق الشئ ئ ئ ئئهادات من خالل تطبيق خدمة QR Codeعلى الوثائق الص ئ ئئادرة عن الجامعات األردنية  -عدد الشئ ئ ئئهادات التي تم
املصادقة عليها.
لغئئايئئات التحقق من ص ئ ئ ئ ئحئئة الش ئ ئ ئ ئهئئادات ومتئئابع ئئة
التواصل مع املستشارين وامللحقين الثقافيين.
إدامئ ئئة وت ئط ئئوي ئئر أوجئ ئئه ال ئت ئعئ ئئاون ال ئع ئل ئم ئئي م ئئع  -تنفي ئئذ برن ئئامج املنح والقروض للع ئئام الج ئئامعي من  -عئ ئئدد املئ ئن ئئح والئ ئق ئئروض
امل ئ ئ ئق ئ ئ ئئدم ئ ئ ئئة ل ئ ئ ئط ئ ئ ئل ئ ئ ئبئ ئ ئئة
خالل اسئ ئ ئ ئئتقبال الطلبات وتدقيقها وعرضئ ئ ئ ئئها على
امل سسات والجهات الوطنية والدولية.
البكالوريوس.
اللجان املختصة
زيئ ئئادة عئ ئئدد الئطئلئبئ ئئة املس ئ ئ ئ ئتئفئيئ ئئديئن مئن املئنئح
والقروض امليسئئرة املقدمة للطلبة الدارسئئين في  -تنفيئئذ برنئئامح املنح الخئئارجيئئة لطلبئئة البك ئئالوريوس  -عدد املنح الخارجية.
 نسبة اإلنجاز من أرشفةوالدرسات العليا على التبادل الثقافي.
م سسات التعليم العالي.
ً
ملفات الطلبة املبتعثين.
تخص ئ ئ ئ ئئيص عئ ئئدد من املنح س ئ ئ ئ ئئنويئ ئئا للطلبئ ئئة  -اسئ ئ ئئتكمال أرشئ ئ ئئفة ملفات الطلبة املسئ ئ ئئتفيدين من
املنح والقروض الدراسية.
امللتحقين بالدبلوم التقني.
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-

مــديريــة شـ ـ ـ ــؤون  -تحسين جودة خدمات  -تش ئ ئ ئ ئجئيئع اس ئ ئ ئ ئتئقئطئ ئئاب الئطئلئبئ ئئة
الئوافئ ئئديئن وتئحس ئ ئ ئ ئيئن مس ئ ئ ئ ئتئوى
الوزارة ملتلقي الخدمة
الطلبة الوافدين
الخدمات املقدمة لهم.
وت ئ ئطئ ئئويئ ئئر م ئ ئن ئ ئظئ ئئوم ئ ئئة
اإلجراءات وتبسئ ئ ئ ئئيطها
وحوسبتها.

البرامج واملشاريع

الترويج للدراسة في األردن.
تسئ ئ ئ ئئهيئ ئئل إجراءات الطلبئ ئئة الوافئ ئئدين -
ومتابعتها
-

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  -تعزيز منظوم ئ ئئة التع ئ ئئاون  -الرقابة على م سئ ئ ئس ئ ئئات التعليم -
ض ئ ئ ئ ئئمن إطار تش ئ ئ ئ ئئاركي مع
ال ئ ئع ئ ئئال ئ ئئي وم ئ ئك ئ ئئات ئ ئئب ال ئ ئخ ئ ئئدم ئ ئئات
م ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ئة
ئ
ي
التعليم
ئات
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
س
ئ
ئ
ئ
ئ
س
امل
الجئ ئئامعيئ ئئة بمئ ئئا يضئ ئ ئ ئئمن تنفيئ ئئذ -
التعليم العالي
املحلية والدولية والقطاع ئ
قئرارات مئجئلئس الئتئعئلئيئم الئعئ ئئالئي
الخام.
والتشئ ئ ئ ئئريعئ ئئات النئ ئئاظمئ ئئة لعمئ ئئل -
الوزارة.
صـ ـ ـ ـ ـنـ ــدوق دعــم  -دعئم الئبئحئ ئئث الئعئلئمئي  -دعئئم الئبئحئ ئئث الئعئلئمئئي واالبئتئكئ ئئار -
واإلبداع والتميز.
واإلبئ ئ ئتئ ئ ئكئ ئ ئئار واإلبئ ئ ئئداع
الـبـحـ ــث الـعـلـمـي
والتميز.
واإلبتكار
-

مؤشرات األداء الرئيس ي
-

أتمتة الخدمات املقدمة للطلبة الوافدين.
توطي ئئد العالق ئئات الثق ئئافي ئئة مع ال ئئدول الشئ ئ ئ ئئقيق ئئة
والصديقة.
إعئئداد بطئئاقئئة الكترونيئئة خئئاص ئ ئ ئ ئئة للطلبئئة الوافئئدين
تشئ ئ ئ ئئمل خصئ ئ ئ ئئومات على الفنادق واملطاعم والنقل
العام وأي خدمات اجتماعية أخرى.
إنشئ ئ ئ ئئاء نافذة موحدة لتقديم جميع الخدمات التي
يحتاجها الطلبة الوافدين.

ع ئئدد الخ ئئدم ئئات التي تم
أتمتتها.
نس ئ ئ ئ ئ ئبئ ئئة اإلس ئ ئ ئ ئ ئتئ ئجئ ئئابئ ئئة
للفع ئئالي ئئات واألنش ئ ئ ئ ئط ئئة
املشتركة.
ب ئ ئط ئ ئئاق ئ ئة ال ئ ئك ئ ئت ئ ئئرون ئ ئي ئ ئئة
للطالب الوافد.
مكتب نافذة موحد.

ُ
تنظيم ش ئ ئ ئ ئ ون املك ئئات ئئب الج ئئامعي ئئة التي تق ئئدم  -اسئ ئ ئ ئئتكمئ ئئال أتمتئ ئئة تقئ ئئديم طلئ ئئب (تقئ ئئدير معئ ئئدل)  -عئ ئئدد م ئل ئفئ ئئات ال ئط ئل ئبئ ئئة
امللتحقين.
ل ئئلش ئ ئ ئ ئ ئهئ ئئادات غئ ئي ئئر األردنئ ئيئ ئئة ،دبئ ئل ئئوم مئ ئت ئئوس ئ ئ ئ ئ ئئط،
خدمات لطلبة التعليم العالي.
 عئ ئئدد م ئل ئفئ ئئات ال ئط ئل ئبئ ئئةبكالوريوس ،دبلوم عالي ،ماجستير.
ت ئئدقيق بي ئئان ئئات الطلب ئئة امللتحقين ب ئئالج ئئامع ئئات
الخريجين.
 استكمال حوسبة إجراءات املوافقة والتصديق علىاألردنية .
الئ ئئدورات التئ ئئدريبيئ ئئة والئ ئئدبلومئ ئئات التئ ئئدريبيئ ئئة التي  -نس ئ ئ ئ ئ ئبئ ئئة الئ ئطئ ئلئ ئبئ ئئة غئ ئي ئئر
تدقيق بيانات الطلبة املتخرجين من الجامعات
محقيين للشروو.
تعقدها مراكز التدريب التابعة ملراكز االستشارات.
األردنية.
الت ئئدقيق على ص ئ ئ ئ ئح ئئة الش ئ ئ ئ ئه ئئادات وال ئئدورات
والتأكد من إصدارها.
ً
ً
توجي ئئه الب ئئاحثين للبحوث العلمي ئئة واالبتك ئئاري ئئة  -برمجة أنظمة إدارة البحوث فنيا وماليا والخاصئ ئ ئ ئئة  -عئئدد املش ئ ئ ئ ئئاريع البحثيئئة
التطبيقيئ ئئة املئ ئئدعومئ ئئة
باملشاريع العلمية واالبتكارية والريادية املدعومة من
والتطبيقيئ ئئة والريئ ئئاديئ ئئة األك ر فئ ئئائئ ئئدة وتلبيئ ئئة
ً
من الصندوق.
الصندوق.
لحاجات املجتمع وفقا لألولويات الوطنية.
دعم املش ئ ئ ئئروعات البحثية (مش ئ ئ ئئروعات بحثية  -برمجئئة وإعئئداد قئئاعئئدة بيئئانئئات خئئاص ئ ئ ئ ئئة بئئالبئئاحثين  -عدد املش ئ ئئاريع اإلبتكارية
املدعومة من الصئ ئئندوق
واملبتكرين والرياديين األردنيين.
وابتكارية ووطنية).
واملئ ئ ئ ئحئ ئ ئ ئئتض ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئنئ ئ ئ ئئة فئ ئ ئ ئئي
عئقئ ئئد ش ئ ئ ئ ئراكئ ئئة بئحئثئيئ ئئة مئع الئقئطئ ئئاع الئخئ ئئام  -مشروع مراجعة التشريعات الخاصة بصندوق دعم
الحاضئ ئ ئئنات ومسئ ئ ئئرعات
البحث العلمي واالبتكار .
وامل س ئس ئئات العربية واإلقليمية والعاملية وذلك
األعمال.
من خالل عقئ ئئد اتفئ ئئاقيئ ئئات تعئ ئئاون مع جهئ ئئات  -أرشفة ملفات عمل الصندوق.
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اقليمي ئئة ودولي ئئة خ ئئاصئ ئ ئ ئ ئئة ب ئئاملشئ ئ ئ ئ ئئاريع البحثي ئئة  -برنامج بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس واإلداريين  -عدد املشاريع املستكملة
ً
ً
املغلقة فنيا وماليا.
في مجال االبتكار والريادة.
املشتركة
 عدد األبحاث املنشورة. عقئ ئئد اتفئ ئئاقيئ ئئات تعئ ئئاون مع جهئ ئئات (محليئ ئئة، ع ئ ئ ئئدد اإلتئ ئ ئ ئف ئ ئ ئئاقئ ئ ئ ئي ئ ئ ئئاتاقليميئ ئئة ،ودوليئ ئئة) بمئ ئئا يخص البحئ ئئث العلمي
والش ئ ئ ئ ئ ئراكئ ئئات املئ ئحئ ئلئ ئيئ ئئة
التطبيقي واالبتكار والريادة.
والدولية.
وحـ ــدة ال ــرقـ ــابـ ــة  -تئ ئج ئ ئئذي ئئر مئ ئب ئ ئئدأ سئ ئ ئ ئ ئ ئي ئ ئئادة  -الرقئئابئئة واملتئئابعئئة للتئئأكئئد من أن  -امل ئراق ئبئ ئئة وال ئتئ ئئدق ئيئئق ع ئلئئى ال ئع ئم ئل ئيئ ئئات املئ ئئال ئيئ ئئة  -تطوير الكادر الوظيفي لوحدة الرقابة الداخلية.
الق ئئانون في عم ئئل الوزارة
سئ ئ ئ ئ ئ ئي ئ ئئر األع ئ ئم ئ ئئال واإلج ئ ئراءات و واإلداريئئة التي تنفئئذهئئا الوحئئدات التنظيميئئة في  -تفعيل الرقابة الفنية.
الداخلية
ئة
ئ
ئ
م
ئ
ئ
ئ
ك
ئو
ئ
ئ
ح
ئ
ئ
ئ
ل
ا
ئق
ئ
ئ
ي
ئ
ئ
ئ
ب
ئ
ئ
ئ
ط
ئ
ئ
ئ
ت
و
الوزارة.
الئ ئ ئقئ ئ ئرارات املئ ئ ئئالئ ئ ئيئ ئ ئئة واإلداريئ ئ ئئة
ال ئئرش ئ ئ ئ ئ ئ ئي ئ ئئدة عئ ئل ئئى ك ئ ئئاف ئ ئئة
الص ئ ئ ئ ئ ئئادرة عن الوزارة تتفق مع  -اإلش ئ ئ ئ ئراف املئالي لض ئ ئ ئ ئمئان املحئافظئة على املئال
املسئ ئ ئ ئ ئ ئ ئت ئ ئئوي ئ ئئات وتئ ئ ئط ئ ئئوي ئ ئئر
العام واملوارد املس ئ ئئتخدمة و الرقابة على أدوات
أحكام التشريعات .
الئئتشئ ئ ئ ئ ئئريئع ئ ئئات الئن ئ ئئاظئم ئ ئئة
اإلنفئئاق وتئئدقيق مسئ ئ ئ ئئتنئئدات صئ ئ ئ ئئرف النفقئئات
لعملها.
ومدى االلتزام بالتشئ ئ ئ ئئريعات املالية املعمول بها
ً
واعتمادها إلكترونيا على برنامج (.)GFMIS
 اإلشئ ئ ئراف اإلداري للتأكد من صئ ئ ئئحة اإلجراءاتوالقرارات وانسجامها مع التشريعات.

 عئ ئ ئ ئئدد املئ ئ ئ ئخئ ئ ئ ئئالئ ئ ئ ئفئ ئ ئ ئئاتواملالحظات.
 نسبة ما تم تصويبة منمخالفات.
 مئ ئعئ ئئدل تئ ئقئ ئيئ ئي ئئم دي ئئواناملحاسبة لوحدة الرقابة
الداخلية.

وحــدة الشـ ـ ـ ــؤون  -تئ ئج ئ ئئذي ئئر مئ ئب ئ ئئدأ سئ ئ ئ ئ ئ ئي ئ ئئادة  -تطوير البيئ ئئة الق ئئانوني ئئة الالزم ئئة  -تقديم الرأي واالسئ ئ ئ ئئتشئ ئ ئ ئئارات القانونية في كافة  -إعئ ئئداد مسئ ئ ئ ئ ئئودة مش ئ ئ ئ ئ ئئاري ئئع ال ئق ئئوان ئي ئئن واألن ئظ ئمئ ئئة  -ع ئ ئئدد االس ئ ئ ئ ئ ئ ئئتش ئ ئ ئ ئ ئ ئئارات
الق ئئانون في عم ئئل الوزارة
الئ ئ ئقئ ئ ئئانئ ئ ئئونئ ئ ئيئ ئ ئئة الئ ئ ئئواردة
والتعليم ئئات الن ئئاظم ئئة لعم ئئل الوزارة وم س ئ ئ ئ ئسئ ئ ئ ئ ئئات
التسئ ئ ئ ئ ئئاؤالت التي ترد من الوح ئئدات التنظيمي ئئة
لئتئمئكئيئئن الئئوزارة ومئ س ئ ئ ئ ئس ئ ئ ئ ئ ئئات
القانونية
وتئ ئ ئطئ ئ ئبئ ئ ئي ئ ئئق الئ ئ ئح ئ ئئوكئ ئ ئم ئ ئئة
للوحدة.
التعليم العئ ئئالي .بئ ئئالتعئ ئئاون مع الوحئ ئئدة التنظيميئ ئئة
فيما يتعلق بشئ ئ ئ ون الوزارة ودراس ئ ئئة القض ئ ئئايا
التعليم العالي من أداء مهامها.
ال ئئرش ئ ئ ئ ئ ئ ئي ئ ئئدة عئ ئل ئئى ك ئ ئئاف ئ ئئة
املعني ئئة واإلدارة العلي ئئا .ومخ ئئاطب ئئة رئ ئئاسئ ئ ئ ئ ئئة الوزراء  -عدد القضايا التي وردت
وصياغة العقود واالتفاقيات ذات الصلة بعمل
املسئ ئ ئ ئ ئ ئ ئت ئ ئئوي ئ ئئات وتئ ئ ئط ئ ئئوي ئ ئئر
للوحدة وتم الترافع بها.
الستكمال إجراءات إصداره حسب األصول.
الوزارة.
الئئتشئ ئ ئ ئ ئئريئع ئ ئئات الئن ئ ئئاظئم ئ ئئة
 تقئئديم الئئدفوع الالزمئئة في القض ئ ئ ئ ئئايئئا املرفوعئئةلعملها.
على الوزارة :دراس ئ ئ ئ ئئة القض ئ ئ ئ ئيئئة وجمع الوثئئائق
واملئعئلئئومئ ئئات عئعئهئ ئئا بئ ئئالئتئئنس ئ ئ ئ ئيئئق مئئع الئئوحئ ئئدات
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التنظيمية املعنية وتحضئ ئ ئ ئئير الردود وصئ ئ ئ ئئياغتها
وإرفاق البيانات الالزمة ومتابعتها لدى الجهات
القضائية لحين صدور قرار قطعي.
وح ــدة العالق ــات  -تعزيز منظوم ئ ئئة التع ئ ئئاون  -تئعئئزيئئز الئعئئالقئ ئئات مئئع الش ئ ئ ئ ئئركئ ئئاء  -اإلشراف على فعليات الوزارة.
ً
ض ئ ئ ئ ئئمن إطار تش ئ ئ ئ ئئاركي مع
الداخليين والخارجيين لضئ ئ ئ ئئمان  -تحسين صورة الوزارة محليا وإقليميا.
العامة
ئة
ئ
ي
التعليم
ئات
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
س
ئ
ئ
ئ
ئ
س
امل
تقئ ئئديم خئ ئئدمئ ئئات وفق أفض ئ ئ ئ ئ ئئل
املحلية والدولية والقطاع ئ
املعايير.

 تنسئ ئ ئ ئئيق الفعئئاليئئات واملش ئ ئ ئ ئئاريع واملبئئادرات الئئدوليئئة  -معدل رضا الشركاء.واملحلية املتعلقة بالوزارة.

الخام.

وحــدة املش ـ ـ ـ ــاريع  -تعزيز منظوم ئ ئئة التع ئ ئئاون  -توثيق املبادرات ومشاريع التعاون  -متئئابعئئة تنفيئئذ وسئ ئ ئ ئئير العمئئل في املش ئ ئ ئ ئئاريع التي  -متابعة س ئئير املش ئئاريع وفق الخطة وتمثيل الوزارة في  -عئئدد املش ئ ئ ئ ئئاريع الئئدوليئئة
ض ئ ئ ئ ئئمن إطار تش ئ ئ ئ ئئاركي مع
التي تم متابعتها من قبل
الفعئئاليئئات املتعلقئئة بئئاملش ئ ئ ئ ئئاريع واملبئئادرات الئئدوليئئة
تشئئارك بها الوزارة واملسئئائل الفنية والتنسئئيقية
العلمي والتقني في مجئئال التعليم
والتعاون الدولي
ئة
ئ
ي
التعليم
ئات
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
س
ئ
ئ
ئ
ئ
س
امل
العئالي والبحئث العلمي مع الئدول
الوحدة.
واملحلية .
لها لضمان سير املشاريع وفق الخطط املحددة.
املحلية والدولية والقطاع ئ
ومئ ئ س ئ ئ ئ ئس ئ ئ ئ ئ ئئاتئ ئهئ ئئا الئ ئتئ ئعئ ئلئ ئيئ ئمئ ئيئ ئئة  -دراس ئ ئئة ومتابعة تنفيذ س ئ ئئير العمل في املش ئ ئئاريع  -متئئابعئئة تنفيئئذ مش ئ ئ ئ ئئاريع خطئئة االسئ ئ ئ ئئتجئئابئئة األردنيئة
الخام.
لألزمة السورية.
التي تش ئ ئ ئ ئ ئئارك بهئ ئئا الوزارة واملس ئ ئ ئ ئ ئئائئ ئئل الفنيئ ئئة
والجامعات.
 مشئئروع إعداد وتأهيل املعلمين قبل الخدمة في أربعوالتنسيقية لها.
جامعات رسمية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم
وبتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
وحـ ــدةالش ـ ـ ـ ــؤون  -تئ ئج ئ ئئذي ئئر مئ ئب ئ ئئدأ سئ ئ ئ ئ ئ ئي ئ ئئادة  -بن ئئاء عالق ئئة تشئ ئ ئ ئ ئئاركي ئئة ايج ئئابي ئئة  -ترسئ ئ ئ ئئي وتعزيز العالقئئة التش ئ ئ ئ ئئاركيئئة بين وزارة  -تمثي ئئل الوزارة في اجتم ئئاع ئئات اللج ئئان املنبثق ئئة عن  -عئ ئئدد االس ئ ئ ئ ئتئفس ئ ئ ئ ئ ئئارات
الق ئئانون في عم ئئل الوزارة
واألسئ ئ ئ ئ ئئ ئلئ ئئة الئئواردة مئئن
مجلس ئ ئ ي األعيان والنواب ،والتي تعقد بشئ ئئكل دوري
التعليم العئالي والبحئث العلمي ومجلس التعليم
متميزة مع مجلس األمة بشئ ئ ئ ئئقيه
البرملانية
وتئ ئ ئطئ ئ ئبئ ئ ئي ئ ئئق الئ ئ ئح ئ ئئوكئ ئ ئم ئ ئئة
مجلس األمة.
ورفع تقرير بتوصيات هذه اللجان ملعالي الوزير.
الع ئئالي من جه ئئة وبين مجلس األم ئئة في شئ ئ ئ ئئقي ئئه
األعيان والنواب.
ال ئئرش ئ ئ ئ ئ ئ ئي ئ ئئدة عئ ئل ئئى ك ئ ئئاف ئ ئئة
(النواب واألعيئ ئئان ) من جهئ ئئة أخرى من خالل
املسئ ئ ئ ئ ئ ئ ئت ئ ئئوي ئ ئئات وتئ ئ ئط ئ ئئوي ئ ئئر
الخدمات التي تقدمها الوزارة.
الئئتشئ ئ ئ ئ ئئريئع ئ ئئات الئن ئ ئئاظئم ئ ئئة
 متابعة املراسالت واملذكرات الخاصة بأصحابلعملها.
الس ئ ئ ئ ئع ئئادة األعي ئئان والنواب فيم ئئا يخص عم ئئل
الوزارة.
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املديرية

األهداف اإلستراتيجية

الهدف اإلستراتيجي

/الوحدة

للوزارة

للمديرية /الوحدة

األهدف التنفيذية

وحـ ــدة تــنسـ ـ ـ ـ ـيــق  -تحس ئ ئ ئ ئئين جودة خ ئئدم ئئات ئ  -إ ع ئ ئئادة هئ ئ ئن ئ ئئدس ئ ئ ئ ئ ئ ئئة اإلجئ ئ ئراءات  -تنفيئ ئئذ قبول الطلبئ ئئة في الجئ ئئامعئ ئئات األردنيئ ئئة -
الئئوزارة ملئتئلئقئئي الئخ ئ ئئدم ئ ئئة
الرس ئ ئ ئئمية وفق س ئ ئ ئئياس ئ ئ ئئات القبول والتي يقرها
وع ئم ئل ئيئ ئئات ت ئقئ ئئدي ئئم ال ئخئ ئئدمئ ئئات
القبول املوحد
وت ئ ئ ئط ئ ئ ئئوي ئ ئ ئئر م ئ ئ ئن ئ ئ ئظ ئ ئ ئئوم ئ ئ ئئة
وأتمتتها لتنفيذ س ئ ئئياس ئ ئئات قبول
مجلس التعليم العالي.
اإلج ئراءات وت ئئبسئ ئ ئ ئ ئ ئي ئط ئه ئ ئئا
الطلبئ ئئة في الجئ ئئامعئ ئئات األردنيئ ئئة
وحوسبتها .
وال ئتئئي ي ئقئئرهئ ئئا م ئج ئلئئس ال ئت ئع ئل ئيئئم
العالي.

وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة  -تحس ئ ئ ئ ئئين جودة خ ئئدم ئئات ئ  -تحسئ ئ ئ ئئين جودة خئئدمئئات الوزارة  -تقئ ئئديم الئ ئئدعم الفني ملجلس التعليم العئ ئئالي -
الئئوزارة ملئتئلئقئئي الئخ ئ ئئدم ئ ئئة
ورفئئده بئئالتوص ئ ئ ئ ئيئئات املتعلقئئة بمحئئاور التعليم
ملتلقي الخ ئئدم ئئة وتطوير منظوم ئئة
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــات
وت ئ ئ ئط ئ ئ ئئوي ئ ئ ئئر م ئ ئ ئن ئ ئ ئظ ئ ئ ئئوم ئ ئ ئئة
ال ئعئ ئئال ئئي وال ئب ئحئ ئئث وال ئع ئل ئم ئئي م ئئن خ ئئالل إج ئراء -
اإلجراءات وحوسئ ئ ئ ئئبتهئا من خالل
والتخطيط
اإلج ئراءات وت ئئبسئ ئ ئ ئ ئ ئي ئط ئه ئ ئئا
ال ئئدراسئ ئ ئ ئ ئئات والبحوث الالزم ئئة لتطوير القط ئئاع
اقتراح سئ ئئياسئ ئئات ووضئ ئئع خطط
وحوسبتها .
وتح ئئدي ئئد احتي ئئاج ئئات ئئه .ب ئئاإلضئ ئ ئ ئ ئئاف ئئة الى مراجع ئئة
تتوائم لهذا األمر.
ودراسة املوضوعات ذات العالقة بعمل املجلس
وإبداء الرأي حولها ورفع التوص ئ ئ ئئيات الخاص ئ ئ ئئة
بها الى رئيس املجلس التخاذ القرارات املناسئ ئ ئئبة
بشأنها.

البرامج واملشاريع

مؤشرات األداء الرئيس ي

تجهيز برمجيئ ئئة تقئ ئئديم طلبئ ئئات االلتحئ ئئاق ملرحلئ ئئة  -ع ئئدد الطلب ئئة املتق ئئدمين
للحصئ ئ ئ ئئول على مق ئئاع ئئد
البكئ ئئالوريوس والبرمجيئ ئئات املس ئ ئ ئ ئ ئئانئ ئئدة (البوابئ ئئات
دراس ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئي ئ ئ ئئة مل ئ ئ ئئرحئ ئ ئ ئل ئ ئ ئئة
االلكترونية الداخلية والخارجية).
البكئ ئئالوريوس من خالل
تجهيز املوقع االلكتروني الخ ئئام بم ئئديري ئئة البعث ئئات
وحئ ئئدة تنسئ ئ ئ ئئيق القبول
وتعديل برمجيات تقديم الطلب االلكتروني للبعثات
املوحد.
الئ ئئداخليئ ئئة وتنفيئ ئئذ عمليئ ئئة اسئ ئ ئ ئئتخراج نتئ ئئائج املنح
ً
والقروض وإعالنها ونشئ ئ ئ ئئرها لجميع الصئ ئ ئ ئئناديق كال
حسب تعليماته.
متابعة مشئ ئ ئ ئئاريع البرنامج التنفيذي التنموي  - -2021ت ئ ئقئ ئئاريئ ئئر اإلن ئ ئجئ ئئاز حئ ئئول
املشاريع الوطنية.
 2025فيما يخص عمل الوزارة .
متابعة مش ئ ئئاريع اس ئ ئئتراتيجية تنمية املوارد البش ئ ئئرية
2025-2016فيما يخص عمل الوزارة.

أمانة سر مجلس  -تحس ئ ئ ئ ئئين جودة خ ئئدم ئئات ئ  -ضئئمان العدالة والتكاف في توفير  -متابعة جميع الجوانب اإلدارية والفنية املتعلقة  -إنشئ ئ ئ ئئاء موقع خام بتقديم طلبات الحصئ ئ ئ ئئول على  -عئ ئئدد األنئظئمئ ئئة الئتئئي تئئم
ُ
الئئوزارة ملئتئلئقئئي الئخ ئ ئئدم ئ ئئة
انجازتها وأخذت ش ئ ئ ئئكلها
شهادة ممارسة العمل األكاديمي.
بئئأعمئئال مجلس التعليم العئئالي وأي أمور تكلف
الفرم التعليمية للطلبة.
التعليم العالي
وت ئ ئ ئط ئ ئ ئئوي ئ ئ ئئر م ئ ئ ئن ئ ئ ئظ ئ ئ ئئوم ئ ئ ئئة
العهائي.
بهئئا من قبئئل رئيس مجلس التعليم العئئالي /وزير  -تح ئئدي ئئث النظ ئئام االلكتروني الخ ئئام ب ئئاسئ ئ ئ ئئتح ئئداث
اإلج ئراءات وت ئئبسئ ئ ئ ئ ئ ئي ئط ئه ئ ئئا
التخصصات األكاديمية في م سسات التعليم العالي
التعليم العالي والبحث العلمي.
وحوسبتها .
بشكل يتالءم مع االستراتيجيات الوطنية.
 إعئئداد نموذج خئئام بتقئئديم طلبئئات السئ ئ ئ ئئتحئئداثالجامعات الخاصة.
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املديرية

األهداف اإلستراتيجية

الهدف اإلستراتيجي

/الوحدة

للوزارة

للمديرية /الوحدة

البرامج واملشاريع

األهدف التنفيذية
-

-

-

-

مؤشرات األداء الرئيس ي

اسئئتحداث نظام الكتروني لتقييم رؤسئئاء الجامعات
األردنية.
اسئ ئ ئ ئئتحئئداث نظئئام الكتروني لتقئئديم طلبئئات لتعيين
رؤساء الجامعات األردنية.
تطوير وتحئئديئئث النظئئام االلكتروني الخئئام بتعيين
رؤس ئ ئ ئئاء مجالس أمناء الجامعات األردنية الرس ئ ئ ئئمية
والخئ ئئاص ئ ئ ئ ئ ئئة والكليئ ئئات الجئ ئئامعيئ ئئة بمئ ئئا يتالءم مع
التشريعات النافذة.
إعداد القرارات الالزمة ملتابعة تنفيذ عملية التعليم
عن بعئئد لطلبئئة الجئئامعئئات لجميع التخص ئ ئ ئ ئص ئ ئ ئ ئئات
والدرجات العلمية.
اسئ ئ ئ ئئتحئئداث نظئئام الكتروني للحس ئ ئ ئ ئئابئئات الختئئاميئئة
واملوازنئ ئئات والتقئ ئئارير النصئ ئ ئ ئئف سئ ئ ئ ئئنويئ ئئة والتقئ ئئارير
السئ ئ ئ ئئنويئ ئئة لوحئ ئئدات الرقئ ئئابئ ئئة الئ ئئداخليئ ئئة والتقئ ئئارير
السنوية للجامعات األردنية.
توفير قاعدة بيانات محدثة بقرارات مجلس التعليم
العالي.

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب  -تعزيز منظوم ئ ئئة التع ئ ئئاون  -رفئ ئئع ك ئ ئفئ ئئاءة وت ئ ئف ئ ئع ئ ئيئ ئئل م ئ ئراكئ ئئز  -متابعة ش ئ ئ ئ ئ ون املكاتب الثقافية داخل وخارج  -أرش ئ ئ ئ ئفئ ئئة وثئ ئئائئق الئطئلئبئ ئئة املس ئ ئ ئ ئتئفئيئ ئئديئن مئن املئنئح  -اإليراد املالي للمكتب مما
ض ئ ئ ئئمن إطار تش ئ ئ ئئاركي مع
يعطي م شئ ئ ئ ئئر عن ع ئئدد
والقروض.
املئ ئمئ ئلئ ئكئ ئئة ف ئئي كئ ئئافئ ئئة األم ئئور اإلداريئ ئئة واملئ ئئال ئيئ ئئة
الخدمات في املكاتب الثقافية في
املسـ ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ــاري ــن
امل س ئ ئ ئ ئسئ ئ ئ ئ ئئات التعليميئئة
الش ئ ئئهادات املص ئ ئئدقة في
 أرشفة وثائق الطلبة الوافدين.والثقافية.
الجامعات األردنية.
الثقافيين
امل ئ ئ ئح ئ ئ ئل ئ ئ ئيئ ئ ئئة والئ ئ ئئدول ئ ئ ئيئ ئ ئئة
املكتب.
والقطاع الخام.
 عئ ئئدد الطلبئ ئئة املراجعينللمكئ ئئاتئ ئئب الثقئ ئئافيئ ئئة في
الجامعات األردنية.
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الشركاء
تم حصر شركاء الوزارة وتصنيفهم حسب أهمية العالقة وقوة التأثير وذلك إلدارة العالقة معهم حسب أولويات الوزارة وبما يسهم بمعرفة احتياجاتهم وتلبيتها في
الخطة ،كما تم تصنيف الشركاء إلى الشركاء االستراتيجيين و"وهم الشركاء الذي تربطنا بها أهداف استراتيجية مشتركة ومرتبطين بشكل وثيق مع أهداف وتطلعات
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طول فترة الشراكة" والشركاء املساندين وهم "الشركاء الذين يساهمون في تحقيق عمليات أو خدمات مع الوزارة مرتبطة بفترة
زمنية محددة ويمكن االستغناء عن الشراكة عند انتهاء العقد" وأعداد مصفوفة الشركاء اآلتية.:

مصفوفة الشركاء
الشركاء

الهدف الرئيس ي من العالقة

األثر املتوقع من العالقة

طبيعة العالقة مع الشريك

الديوان امللكي الهاشمي

 إعتماد منح الطلبة املرشحين للحصول علىمنحة الديوان امللكي العامر.

 إعتماد منح الطلبة حسب الشروو املعتمدة ملنحةالديوان امللكي العامر.

مجلس الوزراء

 -املرجعية الحكومية.

 إقرار التشريعات الناظمة لقطاع لتعليم العاليوالبحث العلمي.
 املوافقة على القرارات اإلدارية والفنية. -تقارير اإلنجاز الحكومي.

استراتيجي

مجلس

 اقرار التشريعات الناظمة لقطاع لتعليمالعالي.

 إقرار التشريعات املتعلقة بعمل وزارة التعليم العاليوالبحث العلمي .

استراتيجي

العامر

االمة(النواب،االعيان)
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استراتيجي

وسيلة التنسيق واإلتصال
مباشر
البريد اإللكتروني
مباشر
تراسل
البريد اإللكتروني
مباشر
تراسل

مصفوفة الشركاء
الشركاء

الهدف الرئيس ي من العالقة

األثر املتوقع من العالقة

طبيعة العالقة مع الشريك

وسيلة التنسيق واإلتصال
البريد اإللكتروني من خالل

 مراقبة عمل الوزارة من خالل االدوات الرقابية مثلاملذكرات و االسئلة النيابية.

رئاسة الوزراء
وزارة الش ون البرملانية

وزارة الخارجية

 التنسيق مع الجهات الدولية. -املصادقة على الشهادات.

 تسهيل املهمات الدولية وتقديم الدعم ملكاتباملستشارين الثقافيين خارج اململكة.
 التنسيق مع السفارات فيما يخص التبادل الثقافي. -تصديق الشهادات األردنية وغير األردنية.

وزارة الداخلية

 متابعة ش ون الطلبة الوافدين. متابعة أوضاع الطلبة الالجئين. تعزيز املس ولية املجتمعية. التنسيق إلعطاء دورات تأهيل لألمنالجامعي.

وزارة التربية والتعليم

 التنسيق وتبادل املعلومات كون مخرجاتوزارة التربية والتعليم تعتبر مدخالت لوزارة
التعليم العالي.

 التنسيق مع الوحدات في وزارة الداخلية لتسهيلأمور الطلبة الوافدين.
 التنسيق مع الجهات املعنية إلعطاء دورات تأهيللألمن الجامعي.
 التنسيق مع مديرية اإلقامة والحدود للحصول علىبيانات الطلبة املتقدمين بطلبات معادلة
لشهاداتهم.
 متابعة مشاريع الالمركزية في املحافظات.استراتيجي
 الحصول على نتائج الثانوية العامة. التنسيق وتبادل الخبرات الفنية واالدارية واملالية. التنسيق في مجال املنح لطلبة املكرمة امللكيةالسامية ألبناء العاملين واملتقاعدين في وزارة التربية
والتعليم األردنية.

استراتيجي

تراسل
البريد اإللكتروني
استراتيجي
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مباشر

مباشر
تراسل
البريد اإللكتروني

مباشر
تراسل
البريد اإللكتروني

مصفوفة الشركاء
الشركاء

الهدف الرئيس ي من العالقة

وزارة الريادة واالقتصاد

 التنسيق فيما يخص مشاريع وبرامج الحكومةاإللكترونية ،والتنسيق فيما يتعلق ببرامج
األمن والحماية ،واستضافة املواقع
االلكترونية ،وتزويد الوزارة بخدمة اإلنترنت.

وزارة املالية

 تنسيق الش ون املالية الخاصة بوزارةالتعليم العالي.
 متابعة اعداد وتنفيذ املوازنة السنوية للوزارةمن خالل دائرة املوازنة العامة ،وتنظيم
عمليات الشراء والتزويد للوزارة من خالل
دائرة اللوازم العامة.

الرقمي.

األثر املتوقع من العالقة

طبيعة العالقة مع الشريك

وسيلة التنسيق واإلتصال

 -تطبيق وتنفيذ مشاريع وبرامج الحكومة اإللكترونية .مساند

مباشر

 تطبيق التعليمات الخاصة بأنظمة الحمايةوتكنولوجيا املعلومات.
 تزويد الوزارة بخدمة اإلنترنت. حماية املواقع االلكترونية من التعرض لالختراقاتوالتحديات األمنية.
 -حفظ نسخ احتياطية عن بيانات الوزارة.

تراسل

 تنفيذ وإدارة موازنة وزارة التعليم العالي تزويدالوزارة بالسقوف املالية.
 تحصيل املبالغ املالية من الطلبة الحاصلين علىقروض من خالل صندوق دعم الطالب بعد التخرج
من خالل مديرية االموال العامة.
 تزويد وزارة املالية باإليرادات. تعبئة آالت دمغ الطوابع وتزويد الوزارة بطوابعالواردات.
 تطبيق نظام إدارة املعلومات املالية الحكومية(.)GFMIS
 اعتماد املوازنة السنوية للوزارة ومراقبة الصرفضمن إطارها.
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البريد اإللكتروني

استراتيجي

مباشر
تراسل
البريد اإللكتروني
نظام إلكتروني

مصفوفة الشركاء
الشركاء

الهدف الرئيس ي من العالقة

األثر املتوقع من العالقة

طبيعة العالقة مع الشريك

وسيلة التنسيق واإلتصال

 استكمال اجراءات تنفيذ املوازنة العامة منحواالت ومناقالت ومستندات التزام مالي ،وتوفير
التدريب للعاملين في املجاالت املالية .
 ابداء الراي حول املشاريع الرأسمالية وتقديمالتوصيات باعتمادها.
 طرح العطاءات املركزية وتعميم اإلحاالت للمواداملحالة على العطاءات املركزية.
 -التنسيق بما يخص املشاريع والتعاون الدولي.

 تنظيم عملية تنفيذ املشاريع املدعومة من جهاتً
ُ
دولية وتنفذ محليا.
 التحضير للجان املشتركة مع الدول العربيةالشقيقة واألجنبية الصديقة.

املركز الوطني لألمن وإدارة

 تنسيق اإلجراءات الخاصة بالبيئة الخارجيةلعمل الوزارة.

 تنسيق الدوام وحركة املوظفين. -تسهيل اجراءات العمليات الخاصة بالوزارة.

هيئة اعتماد مؤسسات

 -العمل على إدارة جودة نظام التعليم العالي.

 دراسة االعتماد العام والخام لكافة م سساتالتعليم العالي األردنية وبرامجها وتخصصاتها.
 التأكد من مدى تطبيق م سسات التعليم العالياألردنية ملعايير االعتماد العام والخام للم سسات
و للتخصصات والبرامج.

وزارة التخطيط والتعاون
الدولي

األزمات

استراتيجي

مباشر
تراسل
البريد اإللكتروني

استراتيجي

مباشر
تراسل
البريد اإللكتروني

التعليم العالي وضمان
جودتها
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استراتيجي

مباشر
البريد اإللكتروني

مصفوفة الشركاء
الشركاء

الهدف الرئيس ي من العالقة

األثر املتوقع من العالقة

طبيعة العالقة مع الشريك

وسيلة التنسيق واإلتصال

مؤسسات التعليم العالي

 تطبيق التشريعات الناظمة لقطاع التعليمالعالي .

 االلتزام بكافة التشريعات وتطبيقها بالشكل األمثلبما يخدم عملية االرتقاء بمستوى التعليم العالي
والبحث العلمي .

بوابة إلكترونية

ديوان التشريع والرأي

 تزويدنا باالستشارات القانونية بشأنالتشريعات الناظمة لوزارة التعليم العالي
والبحث العلمي.

 -التنسيق مع الوزارة الستكمال اجراءات مقترحات مساند

مباشر

التشريعات الناظمة لوزارة التعليم العالي والبحث
العلمي ورفعها الى مجلس الوزراء ليصار إلى إقرارها.
 بيان الرأي في الحاالت التي تستشير الوزارة ديوانالتشريع والرأي فيها.

تراسل

األردنية

استراتيجي

البريد اإللكتروني

ديوان الخدمة املدنية

 إدارة عمليات التوظيف وتطوير املواردالبشرية في وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي.
 تبادل البيانات واملعلومات الخاصة بالطلبةواملوظفين.

 إتمام عمليات الترشيح والتوظيف للكوادر املطلوبةللوزارة.
 ترشيح موظفي الوزارة للدورات والبعثات واملنحالدراسية.
 ترشيح موظفي الدوائر الحكومية لبرامج الدراساتالعليا للدراسة في الخارج ضمن إطار التبادل
الثقافي.

استراتيجي

املؤسسة العامة للضمان

 املخصصات املالية للموظفين املتقاعدين. تبادل البيانات واملعلومات الخاصة بالطلبةواملوظفين.

 صرف مخصصات املوظفين املتقاعدين. تزويد الوزارة بمعلومات الدخل الخام بالطلبةوأوالء أمورهم.

استراتيجي

االجتماعي
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مباشر

مباشر
تراسل
البريد اإللكتروني

مباشر
تراسل
البريد اإللكتروني

مصفوفة الشركاء
الشركاء
القيادة العامة للقوات
املسلحة األردنية /مديرية

الهدف الرئيس ي من العالقة

 إدارة مقبوالت املكرمة امللكية السامية ألبناءالعاملين في القوات املسلحة األردنية.

التربية والتعليم والثقافة
العسكرية

األثر املتوقع من العالقة

 -إصدار قوائم املكرمة امللكية ألبناء العاملين في مساند

مباشر

القوات املسلحة األردنية.
 معادلة شهادات الطلبة املبتعثين خارج اململكة علىنفقة القوات املسلحة.

البريد اإللكتروني

سفارات الدول العربية

 متابعة وتنسيق اعمال االتفاقيات الثقافية. متابعة ش ون الطلبة الوافدين. -التأكد من صحة الشهادات.

ديوان املحاسبة

 املراقبة والتدقيق الالحق على العملياتُ
املالية التي تجريها الوزارة.

صندوق امللك عبد هللا

 تقديم الدعم الفني والتاهيل إضافة إلى منحللطلبة بالجامعات

 تقديم الدعم الفني والتدريب لكوادر الوزارة. تقديم منح للطلبة بالجامعات الرسمية (منحةاالميرة منى للتمريض).

الصندوق االردني الهاشمي

 تقديم املساندة للطلبة من املناطق االقلحظا

 -تقديم منح دراسية للطلية من خالل الوزارة.

الشقيقة واألجنبية
الصديقة

الثاني للتنمية

طبيعة العالقة مع الشريك

وسيلة التنسيق واإلتصال

 -تسهيل اجراءات الطلبة الوافدين ضمن وخارج اطار مساند

مباشر

التبادل الثقافي.
 متابعة تنفيذ االتفاقيات الثقافية. الحصول على معلومات عن م سسات التعليمالعالي غير األردنية وصحة الشهادات الصادرة ععها.

البريد اإللكتروني

 -املراقبة والتدقيق الالحق على املستندات املالية مساند

مباشر

واإلجراءات اإلدارية ،والتأكد من مطابقتها لبنود
املوازنة العامة للوزارة.
 -تقديم املشورة باألمور املالية واالدارية.

تراسل
البريد اإللكتروني
مساند

مباشر
تراسل
البريد اإللكتروني

مساند

مباشر
تراسل
البريد اإللكتروني
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مصفوفة الشركاء
الشركاء

الهدف الرئيس ي من العالقة

األثر املتوقع من العالقة

طبيعة العالقة مع الشريك
مساند

هيئة تنشيط السياحة

 املساهمة في ترويج السياحة التعليمية لألردنً
خارجيا.

 -زيادة أعداد الطلبة الوافدين الدارسين في األردن.

املجلس األعلى لحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة

 التنسيق فيما يخص حقوق األشخام ذوياالعاقة لضمان توفير املتطلبات الخاصة بهم.

 -توفير وضمان حق فرصة الحصول على التعليم مساند

شركة امنية

 -املساهمة في دعم صندوق دعم الطالب .

مكاتب الخدمات الجامعية

 تنسيق وتسهيل اجراءات قبول الطلبةاألردنيين واالجانب.

االتحاد األوروبي

 تقديم الدعم واالستشارات فيما يخصاملشاريع املتعلقة بقطاع التعليم العالي
والبحث العلمي.

املجلس الثقافي البريطاني

 تقديم الدعم واالستشارات فيما يخصاملشاريع املتعلقة بقطاع التعليم العالي
والبحث العلمي.

وسيلة التنسيق واإلتصال
مباشر
البريد اإللكتروني

لألشخام ذوي اإلعاقة.

مباشر
تراسل
البريد اإللكتروني

()ERASMUS+

British Council

 -تم تخصيص ما نسبة ( )4%من اسهم الشركة استراتيجي

مباشر

لصالح صندوق دعم الطالب .
 -توفير الدعم اللوجستي للطلبة والجامعات .

تراسل
البريد اإللكتروني

 -تسهيل إجراءات استقطاب الطلبة العرب و مساند

مباشر

االجانب الى الجامعات الوطنية.
 تسهيل اجراءات دراسة الطلبة االردنيين خارجاململكة بما يتوافق مع التشريعات.

تراسل
البريد اإللكتروني

 -دعم املشاريع التي يتم تنفيذها في األردن من خالل مساند

مباشر

تقديم الدعم املالي واللوجستي واالستشارات.

البريد اإللكتروني

 -دعم املشاريع التي يتم تنفيذها في األردن من خالل مساند

مباشر

تقديم الدعم املالي واللوجستي واالستشارات.
 -املصادقة على الشهادات البريطانية.

البريد اإللكتروني
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مصفوفة الشركاء
الشركاء
املعهد األمريكي
))AMIDEAST

منظمة األمم املتحدة
للتربية والتعليم والثقافة
)(UNESCO
املؤسسات البحثية،
املخترعين ،املراكز البحثية

الهدف الرئيس ي من العالقة

األثر املتوقع من العالقة

طبيعة العالقة مع الشريك
مساند

وسيلة التنسيق واإلتصال
مباشر

 التأكد من صحة الشهادات الصادرة عنم سسات التعليم العالي األمريكية.
 االستعالم عن م سسات التعليم العالياألمريكية املعترف بها.

 املصادقة على الشهادات األمريكية. -امتحانات اللغة اإلنجليزية.

البريد اإللكتروني

 تقديم الدعم واإلستشارات فيما يخصاملشاريع املتعلقة بقطاع التربية والتعليم
وقطاع التعليم العالي.

 -دعم املشاريع التي يتم تنفيذها في األردن لقطاع مساند

مباشر

 تنفيذ املشاريع البحثية. تقديم الدعم املالي ملشروعات البحث العلميواملشروعات االبتكارية والريادية التي تقدمها
الجامعات األردنية وامل سسات العامة
والخاصة
 دعم النشر العلمي وخاصة البحوث املحكمةً
في املجالت العلمية املحكمة واملصنفة عامليا.
 -دعم االحتفاظ بالعقول األردنية وتحفيزها

التعليم العالي.

البريد اإللكتروني

 تعظيم االستفادة من االبتكار واالبداع. االسهام في تحسين االنفاق الوطني على البحثالعلمي.
ً
 تحسين تصنيف األردن عامليا من حيث النشرالبحثي من خالل دعم املشاريع ومن خالل املجالت
املوطنة في الجامعات الرسمية.
 بناء قدرات الباحثين االردنيين. توثيق نتائج األبحاث املدعومة من الصندوقوتسويقها.
 توفير فرم عمل. براءات اختراع. تحسين البنية التحتية في امل سسات البحثيةالحكومية من حيث توفير اجهزة ومعدات حديثة.
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مساند

مباشر
البريد اإللكتروني

املراجع
 رؤية األردن (.)2025
 اإلستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية (.)2025 -2016
 البرنامج التنموي التنفيذي (.)2021-2025
 خطة تحفيز النمو اإلقتصادي األردني (.)2022 -2018
 الورقة النقاشية السابعة لجاللة امللك عبدهللا الثاني املعظم.
 كتاب تكليف حكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة.
 قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )17لسنة .2018
 قانون الجامعات األردنية رقم ( )18لسنة .2018
 اإلستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لألعوام (.)2018 -2014
 وثيقة الخطة اإلستراتيجية للوزارة لألعوام (.)2021 -2019
 الدليل اإلرشادي للتخطيط اإلستراتيجي للدوائر الحكومية  /إدارة تطوير األداء امل سس ي والسياسات /رئاسة الوزراء.
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