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التعريفاث
طرق جقدًم الاقتراح أو الشكوى أو طلب الحصول على املعلومت
وسائل استالم الاقتراح أو الشكوى أو طلب الحصول على املعلومت
املقدمت من متلقي الخدمت
طرق جقدًم الاقتراح او الشكوى او طلب الحصول على معلومت الكترونيا
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آليت جقدًم الاقتراح أو الشكوى عن طريق وزارة جطوير القطاع العام
آليت الاستعالم عن طلب (اقتراح أو شكوى)على موقع وزارة جطوير
القطاع العام
آليت استالم ومعالجت الشكوى أو الاقتراح إلكترونيا من خالل نظام ادارة
الشكاوي الحكوميت
آليت جقدًم الاقتراح أو الشكوى من خالل موقع وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي الكترونيا
آليت جقدًم طلب الحصول على املعلومت على موقع وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي
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آليت معالجت الاقتراح أو الشكوى أو طلب الحصول على املعلومت
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بهد

جحسدين وجطددىير الخد ت ث املل تددت ملخللدي الخ تددت فد وزارة الخعلد ا العد ا وال حد

العلمي ولغ ي ث رص تالحظ ث تخللي الخ تت وجل ت ح ج تها ورغ تها ف م يخعلم ب لخ ت ث
املل تددت ،جددا إعد ا ل ددالا تكاحاحد ث واليددح وا وحددم ال اددىو ع د املعلىتددت والد ا يخضددم
جسوي د تخللددي الخ تددت بآل ددت ال اددىو ع د املعلىتددت وك ف ددت جل د يا تكاحاح د ث والخعددر ع د
امليكالث التي جىاجه تخللي الخ تت والعمالا ع تع لجته وتل ت املخ عت لخل يمه وتع لجته
باىرة جكفالا الخحسين املسخمر للخ تت املل تت وجطىير ألا اء املؤسس ي.

1

 ظلب اإلاػلىمت :هي حػبير مكخىب ملدم مً كبل مخللي الخدمت للىشازةً ،علب فُه مخللي
الخدمت مػلىمت مػُىت أو وثُلت محددة مً الىشازة او احد اكسامها.
 الاكتراح :هى حػبير مكخىب أو شفهي ملدم مً كبل مخللي الخدمت للىشازةٌ ،ػبر غً
فكسة ًلدمها لخحسين أداء الىشازة وحسهُل احساءاتها.
 الشكىي :هي حػبير مكخىب أو شفهي ملدم مً كبل مخللي الخدمت للىشازةٌ ،ػبر مً
خالله غً غدم زضاه غً خدمت مػُىت أوغً أسلىب جلدًمها أو أًت مالحظاث اخسي
جخػلم بػمل الىشازة أو أداء مىظفيها.

 يخا حعريف تخللي الخ تت ع اتح ن ت جل يا تكاحاح او اليكىي او طلب ال اىو
ع املعلىتت ت خالو لىح ث إرش يت اخالا الىزارة.
 يخا جل يا الطلب ت خالو الطرق الخ ل ت:
 .1صىدوق الاكتراحاث والشكاوي وظلب الحصىل غلى اإلاػلىمت اإلاىحىد في وشازة
الخػلُم الػالي والبحث الػلمي في اكثر مً مىكؼ.
 .2بشكل مباشس للمىظف اإلاػني شفهُا.
 .3مكخب خدمت الجمهىز.
 .4اإلاىكؼ ؤلالكترووي لىشازة الخػلُم الػالي والبحث الػلمي.)www.mohe.gov.jo) :
 .5الاجصال بمسكص الاجصال الىظني للخدماث الحكىمُت هاجف زكم (-5008080

.)06

 .6الخغ الساخً (.)5340189-5347898-5342495-5350967-5349382
 .7فاكس الىشازة (.)06/5337616
 .8البرًد الالكترووي للىشازة (.)mohe@mohe.gov.jo
 .9صىدوق بسٍد الىشازة(138الجبيهت  11941ألازدن  35262 /غمان  11180ألازدن).
 .10جحمُل جعبُم الهىاجف الركُت الخاص باللعاع الحكىمي "جعبُم بخدمخكم".
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 .1همىذج الاكتراحاث والشكاوي و ظلب الحصىل غلى اإلاػلىمت اإلاىحد واإلاخىفس باللسب مً
الصىادًم اإلاخصصت لهره الغاًت في مسكص الىشازة.
 .2الهاجف :الاجصال اإلاباشس مؼ السكم اإلاخصص للشكاوي واإلاػلً غىه للجمهىز أو هاجف
مسكص الاجصال الىظني للخدماث الحكىمُت (.) 065008080
 .3فاكس وشازة الخػلُم الػالي والبحث الػلمي ( .)06/5337616
 .4صىدوق بسٍد الىشازة (138الجبيهت  11941ألازدن  35262 /غمان  11180ألازدن).
 .5اإلاىكؼ الالكترووي لىشازة الخػلُم الػالي والبحث الػلمي.) http://www.mohe.gov.jo) :
 .6مكخب خدمت الجمهىز.
 .7البرًد الالكترووي للىشازة (.)mohe@mohe.gov.jo
 .8جعبُم بخدمخكم للهىاجف الركُت.
 تالحظتًجب حػبئت همىذج جلدًم الاكتراحاث والشكاوي وظلب الحصىل غلى اإلاػلىمت اإلاىحىد في مسكص
الىشازة بكافت البُاهاث اإلاعلىبت بشكل واضح بما في ذلك زكم الهاجف ،مىضىع العلب ووكائػه.
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جل يا تكاحاح او اليكىي ع طريم

جل يا اكاحاح او شكىي او اسخفس ر

جل يا طلب ال اىو ع املعلىت ث
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ًلىم اإلاشخكي باالجصال بمسكص الاجصال الىظني ومً ثم الخُاز( )3الشكاوي الحكىمُت.
ًلىم مىظف مسكص الاجصال الىظني بالخأكد مً هىٍت اإلاشخكي واسدُفاء اإلاػلىماث ألاساسُت حىل
ظبُػت الشكىي ومكانها والجهت اإلاشخكى غليها غلى همىذج إلكترووي مػد لهره الغاًت.
ًخم إزسال زسالت هصُت إلى اإلاشخكي جخضمً زكم الشكىي السخخدامه لغاًاث اإلاخابػت والاسخفساز
غً حالت الشكىي.
ًلىم الىظام بدسجُل الشكىي غلى حساب الدائسة اإلاػىُت وإشػاز ضابغ ازجباظها برلك مً خالل
زسالت هصُت واخسي الكتروهُت .
ًلىم ضابغ ازجباط الىشازة غىد جللُه ؤلاشػاز بالدخىل إلى الىظام لالظالع غلى الشكىي والخأكد مً
أنها جلؼ ضمً اخخصاص الىشازة والخيسُم مؼ اإلادًسٍاث الفىُت لخحدًد الفترة الصمىُت الالشمت
للمػالجت والسد.
حال الاهتهاء مً مػالجت الشكىي ًلىم ضابغ الازجباط بئغالكها غلى الىظام ،وٍلىم الىظام جللائُا
بئزسال زسالت إلى اإلاشخكي إلغالمه بئمكاهُت الاجصال مؼ مسكص الاجصال الىظني إلاػسفت السد الخفصُلي.
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 -2الخل م بيكىي ع طريم املىكع تلكاحوني لىزارة جطىير اللط ع الع م ت خالو نمىذج اليح وي
الخ ص ب لنظ م ،ح يلىم امليخحي بم ي :
أ -الدخىل الى مىكؼ وشازة جعىٍس اللعاع الػام  mopsd.gov.joوالضغغ غلى هظام الشكاوي الالكترووي
اإلاىحىدة غلى الشاشت السئِسُت.

ب -جظهس الشاشت الخالُت ًخم الضغغ غلى غبازة ظلب حدًد لخلدًم شكىي او اكتراح.
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جً -ظهس الىمىذج ادهاه وٍلىم ظالب الخدمت بخػبئت البُاهاث اإلاعلىبت بشكل كامل واخخُاز العسٍلت اإلاىاسبت
إلشػازه بالحل سىاء غً ظسٍم البرًد ؤلالكترووي او غً ظسٍم السسائل الىصُت ومً ثم الضغغ غلى شز حفظ.
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ًخم الدخىل الى اإلاىكؼ كما جم الخىضُح سابلا ًخم الضغغ غلى الخُاز اسخػالم وحػدًل العلب غلى الشسٍغ
السئِس ي فُظهس الىمىذج ادهاه ًلىم ملدم العلب بخػبئت البُاهاث اإلاعلىبت فخظهس حالت ظلبه.
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ًلىم ضابغ الازجباط بالىشازة غىد جللُه إشػاز بىحىد شكىي أو اكتراح بما ًلي:
أ -الدخىل غلى مىكؼ هظام إدازة الشكاوي الحكىمُت غبر اإلاىكؼ ؤلالكترووي الخالي www.cmu.gov.jo :لالظالع
غلى الشكىي والخأكد مً أنها جلؼ ضمً اخخصاص الىشازة.

ب -ثم جحىٍل العلب إلى الجهت اإلاػىُت في وشازة الخػلُم الػالي والبحث الػلمي لخحدًد الفترة الصمىُت الالشمت
للمػالجت والسد واجخاذ الاحساء اإلاىاسب.
ث -حال الاهتهاء مً مػالجت الشكىي ًلىم ضابغ الازجباط بئغالكها غلى الىظام ،وٍلىم الىظام جللائُا بئزسال
الاشػاز الري جم اخخُازه سابلا الى اإلاشخكي إلغالمه بحل الشكىي.
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ً .1خم الدخىل الى مىكؼ وشازة الخػلُم الػالي والبحث الػلمي  www.mohe.gov.joوالضغغ غلى اًلىهت
الاكتراحاث والشكاوي غلى الشسٍغ السئِس ي واخخُاز جلدًم اكتراح أو شكىي.
ً .2ظهس الىمىذج ادهاه وٍلىم ظالب الخدمت بخػبئت كافت البُاهاث اإلاعلىبت وٍضغغ غلى شز ازسال
العلب.
ً .3خم اسخالم العلب مً كبل ضابغ الازجباط وَػالج كما سُىضح الحلا.
ً .4خم إزسال زسالت هصُت إلى اإلاشخكي جخضمً زكم الشكىي السخخدامه لغاًاث اإلاخابػت والاسخفساز
غً حالت الشكىي.
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لعلب الحصىل غلى مػلىماث ًخم الدخىل الى مىكؼ وشازة الخػلُم الػالي والضغغ همىذج ظلب الحصىل غلى
اإلاػلىماث اإلاػخمد وفلا للاهىن حم الحصىل غلى اإلاػلىماث زكم  47لسىت 2007واإلاىحىد في اسفل الصفحت
السئِسُت إلاىكؼ الىشازة فُظهس الىمىذج الخاص.

همىذج زكم ()2

ً .1لىم ظالب اإلاػلىمت بخػبئت العلب بالبُاهاث اإلاعلىبت.

ً .2خم حسجُل العلب بالسجل الخاص بعلباث الحصىل غلى اإلاػلىماث اإلاىحىد بدًىان الىشازة.
ً .3خم دزاست العلب و السد خالل ً30ىم مً الُىم الخالي لخلدًم العلب وجصوٍد ظالب الخدمت باإلاػلىماث
اإلاعلىبت وَػخبر الامخىاع غً السد خالل هره اإلادة كسازا بالسفض.
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ً .1خم الدخىل الى مىكؼ وشازة الخػلُم الػالي والبحث الػلمي  www.mohe.gov.joوالضغغ غلى اًلىهت
الاكتراحاث والشكاوي غلى الشسٍغ السئِس ي واخخُاز مخابػت اكتراح أو شكىي.
ً .2ظهس الىمىذج أدهاه وٍلىم ظالب الخدمت بخػبئت كافت البُاهاث اإلاعلىبت وٍضغغ غلى شز اسخمساز فخظهس
حالت العلب (مػالج – كُد اإلاػالجت ).
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أوالً :خم حشكُل لجىت مً كبل الادازة الػلُا مػىُت باالكتراحاث و الشكاوي و ظلب الحصىل غلى
اإلاػلىمت الىازدة إلى وشازة الخػلُم الػالي والبحث الػلمي.
ثاهُاً :خم دزاست الاكتراحاث أو الشكاوي أو ظلب الحصىل غلى اإلاػلىمت الىازدة بأي وسُلت مً
كبل اللجىت اإلاشكلت وفم آلالُت الخالُت:
 .1جلىم اللجىت بخصيُف العلباث لخحدًد الجهت اإلاسؤولت غً ؤلاحابت أو ؤلاحساء.
ً .2خم جحىٍل الىماذج الىزكُت الى إلكتروهُت وحػعى زكم إلكترووي.
ً .3خم اغالم ظالب الخدمت بىصىل ظلبه (بئحدي الىسائل ؤلالكتروهُت ) وأهه سِخم إزسال السد
خالل مدة مػُىت.
ً .4خم جحىٍل الىمىذج ؤلالكترووي للجهت اإلاػىُت للسد بىاسعت زئِس اللجىت.
ً .5خم اسخالم السد إلكتروهُا مً الجهت اإلاػىُت ودزاسخه مً كبل اللجىت.
 .6جلىم اللجىت بسفؼ جيسِباتها لإلدازة الػلُا اذا كان اإلاىضىع ًخػلم باكتراح أو شكىي.
ً .7خم إغالم ملدم العلب باإلحساءاث اإلاخخرة بأي وسُلت ممكىت.
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