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 من أقوال    

 امللك عبدهللا الثاني إبن الحسين املعظمجاللة 

 الكتشاف وتسعى متنوعة، ومواهب كبيرة، وقدرات هائلة، طاقات من وبناته الشعب هذا أبناء به يتمتع بما تؤمن أن التعليمية املؤسسات "على

  الفهم على تشجع التي التعليمية األساليب أحدث عبر  حدودها، أقص ى إلى وتحفيزها املواهب، تلك وصقل القدرات، تلك وتنمية الطاقات، هذه

 في ليتفوقوا أبنائها، أمام آفاقا رحبة  وتفتح والتخطيط، والتحليل والتطبيق، والنظرية والعمل، العلم بين وتجمع التلقين، ال  والفهم والتفكير،

 الورقةالنقاشية السابعة                   أو مهنة فن كل في وينبغوا مادة، كل

 

 يفاألردن "....
 
لذلك فإن على ، فيما يتعلق بالخدمات الـمقدمة لهم في مجاالت الصحة والتعليم والنقل ون واألردنيات يستحقون الكثير، خاصة

 .خدمة اإلنسان األردني" بأن عمله هو ر الحكومة العمل على تطوير نوعية هذه الخدمات، ويجب على كل من يعمل في الـمؤسسات العامة أن يفتخ

 2018تشرين األول/أكتوبر  14العرش السامي خطاب 
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 كلمة معالي الوزير :

 

 (2024-2022هداف ورؤى الوزارة خالل األعوام )أأرحب بكم ويسعدني أن اضع بين يديكم الخطة االستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق 

 

في عملية التنمية الشاملة واملستدامة على مختلف املستويات واملجاالت والتي تتمثل باالستجابة لالحتياجات والتطلعات الوطنية  يللتعليم العالي في األردن دور رئيس 

افية في التميز والشفوذلك من خالل الغايات التي تنبثق وتتكامل مع األهداف واالستراتيجيات الوطنية والقطاعية حيث حرصت الوزارة عل ى العمل الجاد لتحقيق 

 أدائها عبر تعزيز ثقافة التميز لكافة موظفي الوزارة وخلق الوعي واإلدراك لرؤية الوزارة ورسالتها وأهدافها. 

 

األردنية وللوزارة دور بارز في دعم الطلبة في الجامعات ندوق دعم البحث العلمي واالبتكار، بتكار والريادة من خالل صارة رؤية تتضمن تشجيع التميز واإل تتبنى الوز 

 عن أربعين الف طالب وطالبة في  ضمن الرسمية
ً
البرنامج العادي من خالل صندوق دعم الطالب حيث يزيد عدد الطلبة املستفيدين من هذا الصندوق سنويا

ويجية الستقطاب الطلبة مختلف الجامعات الرسمية. وللوزارة اسهامات واضحة في دعم وتطوير السياحة التعليمية من خالل وضع وتبنى خطط تسويقية وتر 

التقنية ودعم برامجها  العرب واألجانب للدارسة في الجامعات واملعاهد االردنية. كذلك تسهم الوزارة في دعم التعليم التقني من خالل ترخيص الجامعات والكليات

 وتشجيع الطلبة على االلتحاق بهذه البرامج. وتقدم الوزارة خدمة تصديق الشهادا
ً
 وفنيا

ً
ت وارشاد وتوجيه الطلبة في جميع محافظات اململكة من خالل املكاتب ماديا

 الثقافية املنتشرة في الجامعات الرسمية والخاصة. 

 

( الرؤية املستقبلية للوزارة وهي نتاج للنقاشات والتحليالت والعصف الذهني الذي قام به جميع املعنيين في الوظائف القيادية 2024-2022وتمثل هذه الخطة )

 .االشرافية في الوزارة من ذوي الخبرة والكفاءةو 
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 مقدمة:     

نشئئئوت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية عام 
ُ
، وتحددت بموجبِه صئئئالحيات ومسئئئ وليات ومهام 1985( لسئئئنة 28، حيث صئئئدر قانون التعليم العالي رقم )1985أ

الجامعات األردنية منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه، وكان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعالقتها بم سئئئئئئئئئئئئئئسئئئئئئئئئئئئئئات التعليم العالي، وقد صئئئئئئئئئئئئئئدر أك ر من قانون للتعليم العالي و 

  .وصالحياتها، والذي حّدد مهام الوزارة 2018( لسنة 17آخرها قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم )

 ةضرورة علمية وعملية ومستمر جي ييمثل منهج التخطيط االسترات لتعكس واقع الوزارة وطموحاتها املستقبلية حيثئق تلئئك األهئئئداف، اسئئئتكمال تحقيئئ علىجاهئئدة الوزارة تعمئئل 

وبإعتماد النهج التشاركي  ملواكبة املستجدات ومواجهة التحديات، من خالل تشكيل فريق عمل من موظفي الوزارة وبمساهمة واسعة النطاق من مختلف املديريات والوحدات

 مع واألطراف املعنية. 

 تقديم الدعم املالي" من الوزارات الخدمية التي تسعى إلى تقديم الخدمات للمواطنين، ومن أبرز الخدمات التي تقوم الوزارة بتقديمها والبحث العلمي التعليم العاليتعتبر وزارة 

تعزيز العالقات مع الجهات  .ج تلك البحوث وتسويقهاالريادية التي تقدمها الجامعات األردنية وامل سسات العامة والخاصة وتوثيق نتائو اإلبتكارية  يعر االبحث العلمي واملش اريعملش

دعم الطلبة في الجامعات األردنية الرسمية ضمن البرنامج العادي  .زيادة عددهم في الجامعات األردنيةرعاية ش ون الطلبة الوافدين و  بهدف املانحة وتطوير السياحة التعليمية

 من خالل  ومنحهم فرصة في متابعة التعليم الجامعي
ُ
 من صندوق دعم الطالب مقّد البعثات والقروض التي ت

ً
العلمية الصادرة عن والوثائق تدقيق وتصديق الشهادات  .سنويا

ألردنية ا دراسة بيانات م سسات التعليم العالي خارج اململكة .ألنظمة والتعليمات واألسس الصادرة عن الوزارةلا هطابقتوماألردنية  م سسات التعليم العالي األردنية وغير 

تنسيق عملية قبول الطلبة في الجامعات األردنية الرسمية ملرحلة البكالوريوس وقبول طلبة التجسير  .املعترف بها حسب الدولةوالبرامج ووضع قوائم بامل سسات  الهاشمية

 
ً
 للسياسة العامة للقبول التي يضعها مجلس التعليم العالي سنويا

ً
وإعداد املحاضر  جتماعاتاإل التعليم العالي من خالل العمل على تنسيق تقديم الدعم اللوجستي ملجلس  .وفقا

 .ه"واللجان املنبثقة عنه ومتابعة القرارات الصادرة عن
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 2024 -2022اإلستراتيجية لألعوام  إعداد الخطة منهجية

 عتمادين وباإل يواملعن العالقةصحاب وفق منهج تشاركي تم من خالله إشراك أ 2024-2022لألعوام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  اإلستراتيجيةالخطة تم إعداد          

 :اإلستراتيجي وفيما يلي أبرز مالمح منهجية التخطيط اإلستراتيجية، للخطةعلى عدد كبير من املراجع واملصادر والخطط والوثائق والتقارير كإطار مرجعي 
 

( تئئئاري  135/2021) رقم  والبحئئئث العلمي وزير التعليم العئئئالي معئئئالي بموجئئئب قرار  عئئئداد الخطئئئة اإلسئئئئئئئئئئئئئئتراتيجيئئئةإل  الوزارةن في وظفياملقيئئئادات و المن  لجنئئئةتشئئئئئئئئئئئئئئكيئئئل  .1

17/6/2021. 

في  والدوليةعلى التجارب املحلية طالع اإلسئتراتيجي واإل دوات التخطيط الوزارة تضئمنت التعريف بمفاهيم وآليات وأفي  عقد ورش عمل تدريبية للقياديين واإلشئرافيين .2

 .اإلستراتيجيمجال التخطيط 

 مراجعة الوثائق التاليه: قام فريق العمل ب .3

  (.2025)رؤية األردن 

 (2025 -2016الوطنية لتنمية املوارد البشرية ) اإلستراتيجية. 

 ( 2025-2021البرنامج التنموي التنفيذي.)  

 (.2022 -2018)األردني  اإلقتصادي و خطة تحفيز النم 

  عبدهللا الثاني املعظم. النقاشية السابعة لجاللة امللكالورقة 

 بشر الخصاونةالدكتور  دولة كتاب تكليف حكومة. 

 2018( لسنة 17رقم ) والبحث العلمي قانون التعليم العالي. 

  2018( لسنة 18رقم )األردنية قانون الجامعات. 

 (2018 -2014والبحث العلمي لألعوام ) لتعليم العاليالوطنية ل اإلستراتيجية. 

  (2021 -2019لألعوام ) للوزارة اإلستراتيجية ةطالخوثيقة. 

  لدوائر الحكوميةل اإلستراتيجيالدليل اإلرشادي للتخطيط . 
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البيئئانئئات واملعلومئئات الالزمئئة ومن ثم تقييمهئئا وإسئئئئئئئئئئئئئئتخالم النتئئائج والتوصئئئئئئئئئئئئئئيئئات الالزمئئة من خالل التحليئل  تم جمع ومراجعئئة وتحليئئلحيئئث  جمع البيئئانئئات وتحليلهئئا  .4

 النوعي والكمي لتحضير الخطة اإلستراتيجية على النحو اآلتي: 

 ( وكافة الخطط اإلستراتيجية املعنية. 2021 -2019مراجعة وثيقة الخطة اإلستراتيجية للوزارة لألعوام ) -

 ستطالع رأي الشركاء.نتائج إ -

 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 ومتلّقي الخدمة. -

على ضئئئئئوء تحليل املعلومات والبيانات التي تم جمعها حيث تم  ي بحيث تضئئئئئّمن نقاو القوة والفرم ونقاو الضئئئئئعف والتحدياتإعداد ملخص لنتائج التحليل الرباع .5

 على منهجيتي بستل وماكنزي.
ً
 إعتمادا

 التالي:و وذلك على النح مسودة الخطة اإلستراتيجيةتطوير  .6

  الرؤيةمراجعة وتطوير. 

 الرسالة وتطوير  مراجعة. 

  امل سسيةمراجعة وتطوير القيم. 

 2024-2022واضحة للسنوات  مصفوفةلها ضمن  واملشاريع وم شرات قياس األداءواملبادرات  ة والفرعية واألنشطةالرئيس األهدافمسودة  إعداد. 

 .الخطةاحتياجاتهم وتلبيتها في  بمعرفةيسهم  وبما الوزارةولويات العالقة معهم حسب أ العالقة وذلك إلدارةهمية ر شركاء الوزارة وتصنيفهم حسب أحص .7

 .اإلستبياناتمن خالل اللقاءات و  العالقةن على مستوى قطاع التعليم العالي والوزارات وامل سسات ذات يالتواصل مع الشركاء واملعني .8

 ".لقيم امل سسيةالرؤية، الرسالة، ا " مراجعة وتطوير عناصر الخطة اإلستراتيجيةمن خالل  إعداد الخطة اإلستراتيجية .9

 .ضع الخطط التنفيذية )األنشطة واملبادرات واملشاريع(، وم شرات قياس األداء لها ضمن مصفوفة واضحة و تحديد األهداف اإلستراتيجية والفرعية، و   .10
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                              (، 2024-2022تم األخئئئذ بعين اإلعتبئئئار مالحظئئئات التغئئئذيئئئة الراجعئئئة حول مسئئئئئئئئئئئئئئودة الخطئئئة اإلسئئئئئئئئئئئئئئتراتيجيئئئة لألعوام )حيئئئث  مراجعئئئة مسئئئئئئئئئئئئئئودة الخطئئئة اإلسئئئئئئئئئئئئئئتراتيجيئئئة:  .11

 انات.ستبيوذلك بالتواصل مع الشركاء واملعنيين على مستوى قطاع التعليم العالي الوطني والوزارات وامل سسات ذات العالقة من خالل اللقاءات واإل 

تم إقرار الخطة اإلسئئئتراتيجية إقرار الخطة اإلسئئئتراتيجية : بعد اإلنتهاء من كافة املراحل السئئئابقة والوصئئئول إلى تصئئئور حول طبيعة واقع التعليم العالي والبحث العلمي  .12

 من لجنة التخطيط والتنسيق واملتابعة. 2024  -2022الخاصة بالوزارة لألعوام 

فصئئئئئلة ملختلف املديريات والوحدات باألهداف اإلسئئئئئتراتيجية للوزارة وفق نموذج ُمحدد إعداد الخطط التنفيذية للخ .13
ُ
طة اإلسئئئئئتراتيجية:  إرتبطت الخطط التنفيذية امل

 تم تصميمه لهذه الغاية.

 .إجراء التعديالت الالزمة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية ومتابعتها وقياس نسبة اإلنجاز فيها وتحديد معوقات األداء وقياس التغذية الراجعة للتمكن من .14
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 الخارطة التنظيمية

 

 

 2018 سنة(17) رقم العلمي والبحث العالي التعليم قانون  من أ-9 املادة بموجب العلمي والبحث العالي التعليم وزارة لىإ واالبتكار  العلمي البحث دعم صندوق  ضم

 (.املشاريع العلميةقسم ،الريادة و قسم اإلبتكار )وتضم األقسام التالية
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 .وتعديالته 2018لسنة  (17)ون التعليم العالي رقمنقا( من 4نص املادة )وفقا ألحكام بالتالي وذلك ددت مهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ح  

 .نطاق مؤسسات التعليم العالي البحثية فيو تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجاالتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية  .أ

واالستشارية لدى هذه المؤسسات التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز االستشارات في المملكة، العامة منها والخاصة، لالستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية  .ب
 والمراكز على النحو األمثل.

والهيئات اإلقليمية  األجنبيةاإلسالالالالالالالالالالالالالالالمية و و مع الدول العربية ن في المجاالت الثقافية والعلمية والتي تعزز التعاو  بالتعليم العاليعقد االتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة  .ج
 . والدولية

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

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

 ه.وضع أسس إيفاد مبعوثي الوزارة في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها، وتنظيم شؤون اإليفاد واإلشراف علي .و

 .رجمتابعة شؤون الطلبة األردنيين في الخا .ز

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

 . هومتابعة شؤون مجلس التعليم العالي،إعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام  .ط

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

 .تحديد رسوم ترخيصها والجزاءات التي تفرض على المخالفة منها وفقا لنظام يصدر لهذه الغايةو  طلبة التعليم العاليلخدمات التي تقدم مكاتب التنظيم شؤون  .ك

 .وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية بة في الجامعات الرسميةتقديم المنح والقروض للطل .ل

 ة.تنظيم شؤون اإليفاد واإلشراف عليه لتنفيذ االتفاقيات وبرامج التبادل التعليمي بين المملكة والدول األخرى وفق نظام يصدر لهذه الغاي .م
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 :ةالرؤي

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

 الرسالة:

    طار الجودة والتنافسية بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل الحالية واملستقبلية.إتجويد منظومة الخدمات ضمن 

 القيم:

 الشفافية 

 .املساءلة 

 .النزاهة 

 الفرم. وتكاف   العدالة 

  الفريق. بروح والعمل التعاون 

 املستمر في منظومة الخدمات. والتطوير  الجودة 

 األداء. والتميز  في اإلبداع 

 

 األهداف االستراتيجية:

  لعملها الناظمة التشريعات وتطوير  املستويات كافة على الرشيدة الحوكمة وتطبيق الوزارة عمل في القانون  سيادة مبدأ تجذير. 

  وحوسبتها وتبسيطها اإلجراءات منظومة وتطوير  الخدمة ملتلقي الوزارة خدمات جودة تحسين . 

  والتميز واإلبداع واالبتكار  العلمي البحث دعم. 

   الخام والقطاع والدولية املحلية التعليمية امل سسات طار تشاركي معإضمن  التعاون  منظومة تعزيز. 
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      :(SWOT Analysis)التحليل الرباعي 

(  تحديد األدوات املناسبة لعملية التحليل الرباعي )تحليل البيئة الداخلية والخارجيةالبيئة الداخلية والخارجية املحيطة بعمل الوزارة حيث تم  تحليل  يتضمن         

 . بمشاركة جميع املعنيين من مختلف الفئات الوظيفية في الوزارة و  PESTEL))،ونموذج بستل (Mckinsey7Sستخدام نموذج )إب

 

 

 : البيئة الداخلية 
 
 أوال

( لبنود التحليل، وهو مبني على العناصر Sources(، وتم إضافة بند املوارد )Mckinsey7Sتم تحليل البيئة الداخلية )نقاو القوة والضعف في الوزارة( بإستخدام نموذج )

 التالية :

 (Strategyراتيجية: )اإلست .1

 (Organization Structure)الهيكل التنظيمي:  .2

   (Systems)األنظمة: .3

 (Style)نمط اإلدارة  .4

 (Staff) املوارد البشرية  .5

  (Shared Values) القيم  املشتركة .6

  (Skills)املهارات .7
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 تحليل البيئة الداخلية

املحددات 

 الداخلية

 نقاط الضعف نقاط القوة

 

الهيكل 

 التنظيمي

 

 .يوجد توافق بين استراتيجية الوزارة والهيكل التنظيمي -

 يوجد وصف وظيفي للمسميات الوظيفية كاملة وواضحة. -

إجراءات إقرار الهيكل التنظيمي ضمن التشريعات الناظمة وتعدد  -

 قراره.إمرجعيات 

 املوارد البشرية

 

 والتعليمات الحكومية.وجود موظفين على مستوى عالي من الفهم للقوانين واالنظمه  -

 وموضوعي. -
ً
و يوجد ربط بين الحوافز وإنجاز  نظام متابعة وتقييم أداء املوظفين فعاال

 املوظفين.

وجود خطة تطوير وظيفي وخطط تدريبية سنوية للموظفين تسهم بشكل واضح في  -

 تطوير أداء العاملين.

 وامل تمرات والندوات الدورات في الوزارة موظفي ملشاركة الفرم من العديد توفر  -

 .والعاملية اإلقليمية

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

وجود خطة اإلحالل التعاقبي على مختلف املستويات مع عدم توفر  عدم -

آليه واضحة لتدوير املوظفين بين املديريات والوحدات اإلدارية وداخلها 

 ألسس ومعايير واضحة لكافة املوظفين.
ً
 وفقا

 اإلستراتيجية

 

منهجية التخطيط اإلستراتيجي املعتمدة على دور الوزارة على املستوى الوطني  -

 .والقطاعي

 متلقي و  موظفين من املعنية األطراف متطلبات مع تتناسب استراتيجية خطة يوجد -

 وشركاء. خدمة

 تغطي مختلف نشاطات ومهام الوزارة و  موازنة الوزارة مبنية وفق خطتها اإلستراتيجية -

 ضعف معرفة املوظفين باألهداف اإلستراتيجية بشكل واضح. -

 نمط اإلدارة

 

للمعرفة مع توفر خطط إلدارة األزمات واملخاطر يسهم في دعم اداء وجود إدارة فاعلة  -

 الوزارة في اتخاذ التدابير الالزمة  في ظل جائحة كورونا .

 وجود قيادة تشاركية مع متلّقي الخدمة في الوزارة. -

-  
ً
. عدم استقاللية الوزارة ماليا

ً
 واداريا

 ضعف املبالغ املالية املخصصة لإلنفاق على التدريب. -
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 تحليل البيئة الداخلية

املحددات 

 الداخلية

 نقاط الضعف نقاط القوة

 

وجود رقابة إدارية ومالية للتحقق من صحة العمل في الوزارة بما يضمن النزاهة  -

 والشفافية.

 تفويض صالحيات لتقديم الخدمة للجمهور.وجود  -

 األنظمة

 

نظمة التخزين أوجود أنظمة متبعة في الوزارة مثل النظام املالي و املوارد البشرية و  -

 والوثائق.

 تحتيه تساهم في حوسبة مزيد من الخدمات.وجود أنظمة إدارية وتقنية وبنيه  -

وجود بنية تحتية تكنولوجية وأنظمة إلكترونية وقواعد بيانات شاملة ومحدثة مما  -

 ملتلّقي الخدمة وموظفيها.
ً
 ُيّمكن الوزارة تقديم أغلب خدماتها إلكترونيا

حرم الوزارة على استمرارية تقديم الخدمات ملتلقيها بحلول رقمية خالل جائحة  -

 رونا.كو 

والبرمجيات  ضعف املوارد املالية املخصصة لشراء أجهزة الحاسوب -

 تطوير األنظمة اإلدارية في الوزارة.املختلفة و 

 املهارات

 

 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.

سات والتقارير والبيانات عدم توفر قاعدة مرجعية موحدة للدرا -

اإلحصائية التي تساعد في اتخاذ القرار الصائب في الوقت املناسب، 

وتحويل البيانات إلى معلومات ومعرفة وم شرات تساعد على اتخاذ 

 القرارات.

 اهتمام الوزارة بترسي  القيم امل سسية لدى املوظفين و بدرجة جيدة. - القيم املشتركة

 العدالة واملساواة والشفافية وتكاف  الفرم.تطبيق الوزارة لقيم  -

  كما يطبق  العاملون في الوزارة  -
ً
وعي املوظفين بالقيم امل سسية املوجودة متميزا

 .منظومة القيم امل سسية بشكل عال  

 ضعف قياس وتقييم ومراجعة نسبة التقدم بالقيم املشتركة. -
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 تحليل البيئة الداخلية

املحددات 

 الداخلية

 نقاط الضعف نقاط القوة

 

 وجود تشريعات وأسس وسياسات وإجراءات مكتوبه وواضحة. -

لك وجود لجنة تقديم العديد من الخدمات العامة ملوظفي الوزارة بما في ذ -

 إجتماعية فاعلة تعمل على توطيد أواطر العالقات بين كافة العاملين في الوزارة.

 .تبذل القيادة جهود في ترسي  ثقافة اإلبتكار والتميز -

 

 : البيئة الخارجية
 
 ثانيا

 بهدف تحديد )الفرم والتهديدات( التي تواجهها، وتم إجراء التحليل بناًء على العوامل التالية: PESTEL)استخدمت الوزارة أداة تحليل )

 (Political Factorsالسياسية ) .1

 ((Economic Factorsاإلقتصادية  .2

 (   (Social Factorsاإلجتماعية  .3

 ((Technological Factorsالتقنية  .4

 ( (Legal Factorsالقانونية .5

 ( (Environmental Factorsالبيوية .6
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 تحليل البيئة الخارجية

 الفرص التحديات املحددات الخارجية

الظروف السائدة في الدول املجاورة تزيد من أعداد الطلبة  - الوضع السياس ي

 بعض من املفاجئة الطلبة األردنيين العائدين من  الخارج وعودة

 فيها واألمني السياس ي االستقرار  عدم نتيجة الدول 

  مستقرة بيئة األردن يوفر  في واألمني السياس ي اإلستقرار  -
ً
 الترويج عملية تدعم داخليا

 وافدين طلبة العالي وإستقطاب التعليم لقطاع للترويج األردن في التعليمية للسياحة

. 

 جيدة . ودولية عربية بعالقات األردن يتمتع -

 .والبطالة الفقر  معدالت ازدياد - الوضع اإلقتصادي

 النمواإلقتصادي في وتباط   املوازنة عجز  زيادة -

خّفض بحيث املالية وزارة قبل من النفقات ضبط -
ُ
 موازنة ت

 .معينه بنسب الوزارة

 قد والدراسة املعيشة تكاليف وارتفاع اإلقتصادي الوضع -

 الطلبة استقطاب لزيادة اإلقليمية الفرصة استثمار  يضعف

 .األردن في للدراسة الوافدين

 التوظيف زيادة على يعمل العمل وسوق  العالي التعليم مخرجات بين املوائمة -

 .البطالة معدل وانخفاض

 التعليم مجال في شراكات واتفاقيات علمية وثقافية محلية ودولية وجود  -

 العالي. التعليم مجال في دولية شراكات إلقامة الفرم من العديد وتوفر ،العالي

 والتعليم التعليم في اإلستثمار  على يركز  النمواإلقتصادي لتحفيز  حكومي توجه -

 .التقني

 .الدولية واملحافل الفعاليات مختلف في الوزارة مشاركة -

 .واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا على تعتمد ريادية شركات إنشاء دعم -

 . املتزايد السكاني النمو  معدل - الوضع اإلجتماعي

 املنهي التعلم نحو  الطلبة لتوجه األردني املجتمع ضعف تقبل -

 التعليم. من النوع هذا في اإلنخراو و  والتقني

 التعليم على الحصول  من املرأة تمكين و  الجنسين بين املساواة تعزيز  في األردن يمتاز  -

 الجامعي.

 وجود صندوق دعم الطالب للتمويل السنوي. -

 .الحماية وأنظمة املحوسبه والبرامج األنظمة وتعديل تغيير  سرعة - التكنولوجيا

 تقيدها أو  تتأثر  واإلبتكار  العلمي البحث بدعم املتعلقة العمليات -

 .الدولة في املطبقة النافذة التشريعات بعض

 .اضافية تحتية بنية جديدة الكترونية خدمات اضافة يتطلب -

استخدام التعليم املدمج والذي يعد من انسب الحلول ملواجهة التعليم أثناء  -

 ملواجهةالحاالت الطارئةاألزمات لضمان مرونه التعليم واستعدادة 

 .التطوير لعمليات والداعمة املناسبة والتكنولوجية التقنية البيئة تتوفر  -

 .الخدمة ملتلقي الخدمات من العديد تقديم في التكنولوجيا الوزارة تستخدم -

 اإللكترونية الحكومة برنامج على املستمر  الرقمية والتطوير  الحلول  الدولة تبني -

 . املعلومات تكنولوجيا ومشاريع

 نمط تغيير  على واضح تأثير  له  COVID-19 كورنا جائحة ظهور  - الوضع البيئي

 .العالي بالتعليم املتعلقة والقرارات التعليم

 للطلبة. وجاذبة مناسبة املناخية الظروف -
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 تحليل البيئة الخارجية

 الفرص التحديات املحددات الخارجية

يعتبر األردن من الدول املصنفة بالبيئة النظيفة واملستقرة من حيث عدم وجود  -

 .الزاللزل والبراكين والفيضاناتكوارث طبيعية مثل 

 إجراء وصعوبة مستمر  بشكل القائمة التشريعات تعديل - الوضع القانوني

  .بعضها على تعديالت

 التواصل وسائل عبر  الوزراة عن صحيحة غير  خبار أ نشر  -

 .االجتماعي

 أهدافها. تحقيق على الوزارة تساعد قانونية تشريعات يوجد -

 تقدمها. التي بالخدمات العالقة ذات أو  للوزارة التابعة امل سسات جودة على الرقابة -
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تحقيق معدالت نمو مستدام 

لضمان مستوى معيشة جيد 

لجميع املواطنين

خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة 

على جذب رؤس االموال االجنبية 

وتشجيع االستثمارات املحلية.

√

الحفاظ على االستقرار املالي 

والنقدي وضبط عجز املوازنة 

وبناء نظام مالي كفؤ وقليل 

املخاطر.

خفض مستويات الفقر والبطالة 

وبناء نظام حماية اجتماعية 

فعالة.

√

بناء جيل قادر على االبداع 

واالبتكار ذو انتاجية مرتفعة.

رفع كفاءة النظام القضائي 

وتعزيز استقالليته ونزاهته.

تجذير مبدأ سيادة القانون في عمل الوزارة 

وتطبيق الحوكمة الرشيدة على كافة 

املستويات وتطوير التشريعات الناظمة 

لعملها

√

√

√

راتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  وتقاطعها مع االهداف والخطط الوطنية مصفوفة األهداف اإلست

راتيجية لوزارة التعليم   األهداف االست

العالي والبحث العلمي

راتيجيــــــــــة لـوزارة التعليم العالي والبحث العلمي األهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 األهداف و الخطط الوطنية

تعزيز منظومة التعاون ضمن اطار تشاركي  مع 

املؤسسات التعليمية املحلية والدولية والقطاع 

الخاص.

دعم البحث العلمي واالبتكار 

واالبداع والتميز

√

√

تحسين جودة خدمات الوزارة ملتلقي الخدمة 

وتطوير منظومة اإلجراءات وتبسيطها وحوسبتها.

√

√
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تحقيق التوازن التنموي بين 

املحافظات في ضوء تطبيق نهج 

الالمركزية.

تحسين مستوى الخدمات 

املقدمة للمواطنين والعدالة في 

توزيعها.

√

√

√

√

√
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توفير فرص عادلة مبنية على أسس تتمتع باملساواة 

للطلبة املؤهلين كافة بناًء على الجدارة  والقدرات

الجودة/  رفع معايير مخرجات األبحاث العلمية وجودتها 

م في أنظمة التعليم العالي بما 
ّ
ومستوى التدريس والتعل

وافق ويتماش ى مع أفضل األساليب واملعايير في  يت

الجامعات املتطورة

 املساءلة / تحفيز الجامعات على تحّمل مسؤولية أكبر 

تجاه تقديم مساهمات ملموسة في تحقيق األهداف 

الوطنية اإلقتصادية واإلجتماعية

ي أفضل املمارسات الدولية في 
ّ
 اإلبتكار / لتمكين تبن

م التي من شأنها دعم تحقيق مستويات 
ّ
التدريس والتعل

أفضل في إتاحة فرص التعليم والجودة
√

 أنماط التفكير / زيادة وعي الجهات املعنية املستفيدة 

حول أهمية التعليم العالي وما يعكس من مكاسب وطنية 

بهدف تعزيز مشاركتهم في عملية التعليم العالي
√

إعداد كوادر بشرية تلبي احتياجات سوق العمل الحالية 

√واملستقبلية ضمن إطار الجودة والتنافسية

إتاحة فرص تعليمية قائمة على أساس العدالة 

واملساواة لجميع الطلبة

تحفيز  الجامعات على تحمل مسؤولية أكبر تجاه األسهام 

في تحقيق األهداف التنموية الوطنية واالقتصادية 

االجتماعية
√

مي في اململكة وبتني أفضل  تطوير مخرجات البحث العل

املممارسات واالستفادة من الشراكات بين القطاع العام 

والخاص

√

راتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  وتقاطعها مع االهداف والخطط الوطنية مصفوفة األهداف اإلست

مي راتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العل مي األهداف االست ـــة لـوزارة التعليم العالي والبحث العل ـ ـ ـ ـ ـ ـ راتيجيـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداف اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ األهـ
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 األهداف و الخطط الوطنية

تعزيز منظومة التعاون ضمن اطار تشاركي  مع املؤسسات التعليمية 

املحلية والدولية والقطاع الخاص.

تجذير مبدأ سيادة القانون في عمل الوزارة وتطبيق الحوكمة الرشيدة 

على كافة املستويات وتطوير التشريعات الناظمة لعملها

√

√

√

مي واالبتكار واالبداع والتميز دعم البحث العل

√

تحسين جودة خدمات الوزارة ملتلقي الخدمة وتطوير منظومة اإلجراءات 

وتبسيطها وحوسبتها.

√

√

√

√
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 2024-2022التنفيذية  واملشاريع للمديريات والوحدات التنظيمية لألعوام  واألهدافمصفوفة األهداف اإلستراتيجية 

 

 2024-2022واملشاريع وم شرات قياس األداء لها ضمن مصفوفة للسنوات  البرامجوضع  و تحديد األهداف اإلستراتيجية والفرعية ملختلف املديريات والوحدات  تم 

 .للوزارة  باألهداف اإلستراتيجية إرتبطت
 

املديرية 

 الوحدة/

األهداف اإلستراتيجية 

 للوزارة

 الهدف اإلستراتيجي

 للمديرية /الوحدة

 األهدف التنفيذية

 

 مؤشرات األداء الرئيس ي البرامج واملشاريع

الشـــــؤون مديرية 

 املالية.

 

تحسئئئئئئئئئئئئئين جودة خئئئئدمئئئئات ئ -

الئئوزارة ملئئتئئلئئقئئي الئئخئئئئئئئدمئئئئئئئة 

وتئئئئئئئئئئطئئئئئئئئئئويئئئئئئئئئئر مئئئئئئئئئئنئئئئئئئئئئظئئئئئئئئئئومئئئئئئئئئئة 

وتئئئئبسئئئئئئئئئئئئئئئئيئئئئطئئئئهئئئئئئئا  اإلجئئئئراءات

 وحوسبتها .

 

تنفيئئئذ منظومئئئة األعمئئئال املئئئاليئئئة  -

ضئئئئئئئئئئئمن التشئئئئئئئئئئئريعئئئئئات لضئئئئئئئئئئئمئئئئئان 

تطبيق أفضئئئئئئئئئئئئئئل املمئئئارسئئئئئئئئئئئئئئات في 

إدارة املوارد املالية ضئئئئئئئئئئئمن خطة 

 تنفيذية واضحه.

والطالب تقئئئئئديم الخئئئئئدمئئئئئات املئئئئئاليئئئئئة للموظفين  -

وأعضئئئئئئئئئئئئاء اللجان وم سئئئئئئئئئئئسئئئئئئئئئئئئات التعليم العالي 

 واملوردين بالسرعة املمكنة ضمن التشريعات .

إعئئداد موزانئئة الوزارة ومراقبئئة اإلنفئئاق وتنفيئئذ  -

بنودها من خالل األدوات املالية املتاحة ضئئئئئئئمن 

 قانون املوزانة.

إدارة املئئئئئئخئئئئئئاطئئئئئئر املئئئئئئالئئئئئئيئئئئئئة مئئئئئئن خئئئئئئالل تئئئئئئطئئئئئئويئئئئئئع  -

مئئئا يتوائم مع التكنولوجيئئئا الحئئئديثئئئة والرقميئئئة ب

التشئئئئئئئئئئئريعات الناظمة لتبسئئئئئئئئئئئيط عمليات تقييم 

 املخاطر املالية الحالية واملستقبلية.

حوسئئئئئئئئئئئبئئة الرواتئئب بشئئئئئئئئئئئكئئل كئئامئئل من خالل برنئئامج  -

 مرتبط باملوارد البشرية.

اسئئئئئئئئئئئتكمال حوسئئئئئئئئئئئبة كافة اعمال قسئئئئئئئئئئئم محاسئئئئئئئئئئئبة  -

 نواع املنح والقروض.أالبعثات ليشمل كافة 

البعثات لتسئئئئئئئئئئئهيل تطوير وتأهيل مكاتب محاسئئئئئئئئئئئبة  -

 خدمة الجمهور.

املئئاليئئة عن بعئئد في حئئال حصئئئئئئئئئئئئل  األعمئئالحوسئئئئئئئئئئئبئئة  -

 ي امور طارئة.أو أاغالقات 

 مشاريع على مستوى الوزارة:

نتئئئئئاج الطئئئئئاقئئئئئة الكهربئئئئئائيئئئئئة من الطئئئئئاقئئئئئة إمشئئئئئئئئئئئروع  -

 الشمسية.

 مشروع تأهيل مكاتب خدمة الطلبة الوافدين. -

 مشاريع حوسبة وتطوير العمليات في الوزارة. -

نشئئئئئئئئئئئئئاء بوابئئة ملئئدخئئل الوزارة إمرافق الوزارة و  تطوير  -

 .الشمالي

نسئئئئئئئئئئئبئئئئئة اإلنفئئئئئاق الفعلي  -

مئئئئئئئئئن املئئئئئئئئئخصئئئئئئئئئئئئئئصئئئئئئئئئئئئئئئئئئئات 

السئئئئئئئئئئئئئئنئئئويئئئئئئة فئئئي مئئئوزانئئئئئئة 

 الوزارة .

نسئئئئئئئئئئئبة تشئئئئئئئئئئئغيل البرامج  -

الحاسئئوبية على مسئئتوى 

األقسئئئئئئئئئئئئئئئئئام فئئئئئئي الئئئئئئدائئئئئئئرة 

 املالية.

مديرية الشـــــؤون 

 اإلدارية 

تحسئئئئئئئئئئئئئين جودة خئئئئدمئئئئات ئ -

الئئوزارة ملئئتئئلئئقئئي الئئخئئئئئئئدمئئئئئئئة 

وتئئئئئئئئئئطئئئئئئئئئئويئئئئئئئئئئر مئئئئئئئئئئنئئئئئئئئئئظئئئئئئئئئئومئئئئئئئئئئة 

تقديم الدعم اللوجسئئئئتي لتمكين  -

 .الئئئئوحئئئئئئدات االداريئئئئئئة فئئئئي الئئئئوزارة

من حيئئئئث  الوزارةتحسئئئئئئئئئئئين البنيئئئئة التحتيئئئئة في  -

 .جهزة ومعدات حديثةأتوفير 

 .مشروع الطاقة الشمسية -

 .دراج ومخارج الطوارئ أمشروع  -

 عدد العطاءات املحالة. -

 عدد عمليات الشراء. -
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املديرية 

 الوحدة/

األهداف اإلستراتيجية 

 للوزارة

 الهدف اإلستراتيجي

 للمديرية /الوحدة

 األهدف التنفيذية

 

 مؤشرات األداء الرئيس ي البرامج واملشاريع

وتئئئئبسئئئئئئئئئئئئئئئئيئئئئطئئئئهئئئئئئئا  اإلجئئئئراءات

 وحوسبتها .

 

لتقئئئئديم خئئئئدمئئئئاتهئئئئا على أفضئئئئئئئئئئئئئئئل 

 وجهه.

والخدمات اللوجستية االستغالل األمثل للموارد  -

 لتسهيل عمل الوزارة.

تنظيم عمليات الشئئئئئئئئئئئراء السئئئئئئئئئئئنوية و تعديالتها   -

 لنظام املشئئئئتريات الحكومية رقم)
ً
( لسئئئئنة 8وفقا

تطبيقئئه على أرض الواقع واسئئئئئئئئئئئتكمئئال و   2019

 و البئئئئئالغ عئئئئئددهئئئئئا 
ً
العطئئئئئاءات املطروحئئئئئة م خرا

 . السنوية(عطاء و إنشاء خطة الشراء 14)

نسبة االنجاز في املشاريع  - السور االستنادي والبوبات الرئيسية.مشروع  -

 الرئيسية.

مــــــديـــريــــــة املـــوارد 

الــــــــــــــــبشـــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــة 

والــــــــــــــتــــــــــــــطــــــــــــــويــــــــــــــر 

 املؤسس ي

تئئئئجئئئئئئئذيئئئئر مئئئئبئئئئئئئدأ سئئئئئئئئئئئئئئئئئيئئئئئئئادة  -

القئئئئئانون في عمئئئئئل الوزارة 

وتئئئئئئئئطئئئئئئئئبئئئئئئئئيئئئئئئئئق الئئئئئئئئحئئئئئئئئوكئئئئئئئئمئئئئئئئئة 

الئئئئئرشئئئئئئئئئئئئئئئئئيئئئئئئئدة عئئئئئلئئئئئى كئئئئئئئافئئئئئئئة 

املسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئتئئئئئئئويئئئئئئئات وتئئئئئئئطئئئئئئئويئئئئئئئئر 

الئئنئئئئئئئاظئئمئئئئئئئة الئئتشئئئئئئئئئئئئئئئريئئعئئئئئئئات 

 .العمله

اإلسئئئئئئئئئئئئئئئتئئئئغئئئئالل األمئئئئثئئئئئئل لئئئئلئئئئمئئئئوارد  -

الئئئئئبشئئئئئئئئئئئئئئئئريئئئئئئة وتئئئئئطئئئئئويئئئئئر كئئئئئفئئئئئئاءات 

املوظفين بمئئئئئئا يخئئئئئئدم تحسئئئئئئئئئئئئين 

 جودة الخدمات.

التي تسئئئئئئئئئئئئئاعئئد في  اإللكترونيئئةتحئئديئئث األنظمئئة  -

 . إدارة وتخطيط املوارد البشرية في الوزارة

تحقيق أعلى كفاءة في تخطيط املوارد البشئئئئئئئرية   -

ملوارد البشرية إدارة عمليات التوظيف وتطوير او 

 في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تحقيق العدالة واملسئئئئئئئئئئئاواة وتكاف  الفرم أمام  -

 .املوظفين حسب نظام الخدمة املدنية

متئئابعئئة وتنفيئئذ متطبئئات املشئئئئئئئئئئئئئاركئئة في مختلف  -

جوائز التميز الئئئئئذي تطلقهئئئئئا الوزارة أو الجهئئئئئات 

و مركز أالخئئارجيئئة مثئئل ديوان الخئئدمئئة املئئدنيئئة 

الثاني للتميز أو أي جهات خارجية  عبدهللاامللك 

 .أخرى 

اسئئئئئئئئئئئئتكمئئئئئئال النظئئئئئئام اإللكتروني ألرشئئئئئئئئئئئئفئئئئئئة ملفئئئئئئات  -

 املوظفيين.

إعداد وتنفيذ خطة تدريبية شئئئئئئاملة لكافة املوظفين  -

تئئئئئئأهيئئئئئئل قئئئئئئدرات و  العئئئئئئاملين في الوحئئئئئئدات اإلداريئئئئئئة

املئوظئفئيئن مئن خئالل املئنئح والئبئعئثئئئئئئات الئئئئئئدراسئئئئئئئئئئئئيئئئئئئة 

 والدورات الخارجية.

تجئئديئئد اعتمئئاد الحصئئئئئئئئئئئول على شئئئئئئئئئئئهئئادة بنئئاء نظئئام   -

لئئئئئئلئئئئئئجئئئئئئودة وفئئئئئئق مئئئئئئعئئئئئئايئئئئئئيئئئئئئر املئئئئئئواصئئئئئئئئئئئئئئئئئفئئئئئئة الئئئئئئدولئئئئئئيئئئئئئة 

ISO9001:2015  2024-2022لألعوم.  

 معدل الرضا الوظيفي. -

نسئئئئئئئئئبة التوظيف الفعلي  -

مئئئن الشئئئئئئئئئئئئئئواغئئئر املئئئتئئئفئئئق 

عئئئئئئئئئلئئئئئئئئئيئئئئئئئئئهئئئئئئئئئا فئئئئئئئئئي جئئئئئئئئئدول 

 التشكيالت.

مــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــة 

تـــــــكـــــــنـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــا 

املــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــومــــــــــــات 

والــــــــــــــــــتــــــــــــــــــحــــــــــــــــــول 

 اإللكتروني

تحسئئئئئئئئئئئئئين جودة خئئئئدمئئئئات ئ -

الئئوزارة ملئئتئئلئئقئئي الئئخئئئئئئئدمئئئئئئئة 

وتئئئئئئئئئئطئئئئئئئئئئويئئئئئئئئئئر مئئئئئئئئئئنئئئئئئئئئئظئئئئئئئئئئومئئئئئئئئئئة 

وتئئئئبسئئئئئئئئئئئئئئئئيئئئئطئئئئهئئئئئئئا  اإلجئئئئراءات

 وحوسبتها .

 

املسئئئئئئئئئئئئئئئئئاهمئئئئئئة في تحقيق برنئئئئئئامج  -

الحكومة اإللكترونية واملشئئئئئئئئئئئئاريع 

املئئئتئئئعئئئلئئئقئئئئئئة بئئئئئئه وتئئئعئئئزيئئئز وتئئئطئئئويئئئر 

الئئئخئئئئئئدمئئئئئئات اإللئئئكئئئتئئئرونئئئيئئئئئئة ورفئئئع 

 الجاهزية اإللكترونية للوزارة .

رفئئئع الئئئجئئئئئئاهئئئزيئئئئئئة االلئئئكئئئتئئئررونئئئيئئئئئئة وإدامئئئئئئة بئئئيئئئئئئئئئة   -

من خالل  ودعم املسئئئئئئئئئئئتخدمين املعلومات تقنية

وعمليئئئئئات تقئئئئئديم  اإلجراءاتإعئئئئئادة هنئئئئئدسئئئئئئئئئئئئئئئئة 

  وأتمتتها.الخدمات 

تطوير األنظمئئئة العئئئاملئئئة وحوسئئئئئئئئئئئبئئئة الخئئئدمئئئات التي  -

 تقدمها الوزارة

اسئئتكمال الربط اإللكتروني مع امل سئئسئئات والدوائر  -

 الحكومية

 

عئئدد الخئئدمئئات املقئئدمئئة  -

.
ً
 إلكترونيا
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املديرية 

 الوحدة/

األهداف اإلستراتيجية 

 للوزارة

 الهدف اإلستراتيجي

 للمديرية /الوحدة

 األهدف التنفيذية

 

 مؤشرات األداء الرئيس ي البرامج واملشاريع

تفعيل دور املركز الوطني ملصئئئئادر  -

وزارة الئئئئتئئئئعئئئئلئئئئيئئئئم املئئئئفئئئئتئئئئوح فئئئئي الئئئئ

إلدمئئاج التكنولوجيئئا الحئئديثئئة في 

عمليئئئئئئة التعليم اإللكترونيئئئئئئة في 

 امل سسات التعليمية.

إدارة ومئئتئئئئئئابئئعئئئئئئة تئئطئئور الئئتئئعئئلئئم اإللئئكئئتئئرونئئي فئئي  -

إتمام برمجة وتهيئة منصئئئئئئئئئة الوزارة و الجامعات 

لتكون منصئئئئئئئئئئئئئئئة وطنيئئئئة داعمئئئئة ألنظمئئئئة التعلم 

 .اإللكتروني في الجامعات

تئئئجئئئهئئئيئئئز األسئئئئئئئئئئئئئتئئئوديئئئو الئئئتئئئعئئئلئئئيئئئمئئئي مئئئن حئئئيئئئئئئث الئئئبئئئنئئئئئئاء  -

 .والتجهيزات الالزمة

نسئئئبة اإلنجاز في االسئئئتديو -

 التعليمي.

مديرية اإلعتراف 

ومـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــادلـــــــــــــــــــة 

 الشهادات 

تعزيز منظومئئئئئئئة التعئئئئئئئاون  -

مع  إطار تشئئئئئئئئئئئئئاركيضئئئئئئئئئئئئئمن 

امل سئئئئئئئئئئئئئسئئئئئئئئئئئئئئئئئات التعليميئئئئة 

املحلية والدولية والقطاع ئ

 .الخام

ضمان مطابقة امل هالت العلمية  -

الصئئئادرة عن م سئئئسئئئات التعليم 

الئئئئعئئئئئئالئئئئي غئئئئيئئئئر األردنئئئئيئئئئئئة ملئئئئعئئئئئئايئئئئيئئئئر 

اإلعئئئئئئتئئئئئئراف واملئئئئئئعئئئئئئادلئئئئئئة ضئئئئئئئئئئئئئئئئمئئئئئئن 

التشئئئئئئئئئئئريعئئات النئئافئئذة في اململكئئة 

األردنية الهاشئئئئئئئئئئئمية والتصئئئئئئئئئئئئديق 

 على الشهادات العلمية .

لئئئئجئئئئنئئئئتئئئئي اإلعئئئئتئئئئراف واملئئئئعئئئئئئادلئئئئئئة  عئئئئمئئئئئئلتئئئئنئئئئظئئئئيئئئئم  -

بخصئئئئئئئئئئئئوم الئئئئئئدارسئئئئئئئئئئئئئئئئئة في الخئئئئئئارج ومعئئئئئئادلئئئئئئة 

 األجنبية.العربية و الشهادات 

متابعة نظام طلب املعادلة االلكتروني وفق الحاجة  -

 والتغذية الراجعة من متلقي الخدمة .

 تحديث وثيقة املعادلة وحمايتها من التزوير. -

 QRتصئئئئئئئئئئئئديق الشئئئئئئئئئئئهادات من خالل تطبيق خدمة  -

Code ت األردنية على الوثائق الصئئئئئئئادرة عن الجامعا

لغئئئايئئئات التحقق من صئئئئئئئئئئئحئئئة الشئئئئئئئئئئئهئئئادات ومتئئئابعئئئة 

 التواصل مع املستشارين وامللحقين الثقافيين.

عدد الشئئئئئئئئهادات التي تم  -

  معادلتها
ً
 .الكترونيا

نسئئئئئئئئئئئئئئئئئئبئئئئئئئة الشئئئئئئئئئئئئئئئئئئهئئئئئئئادات  -

 املرفوض معادلتها.

عدد الشئئئئئئئئهادات التي تم  -

 .املصادقة عليها

تعزيز منظومئئئئئئئة التعئئئئئئئاون  - مديرية البعثات 

مع  إطار تشئئئئئئئئئئئئئاركيضئئئئئئئئئئئئئمن 

امل سئئئئئئئئئئئئئسئئئئئئئئئئئئئئئئئات التعليميئئئئة 

املحلية والدولية والقطاع ئ

 .الخام

تئئئعئئئزيئئئز الئئئعئئئالقئئئئئئات مئئئع الئئئجئئئهئئئئئئات  -

املئئئئئئانئئئئحئئئئئئة والئئئئئئداعئئئئمئئئئئئة وتئئئئعئئئئظئئئئيئئئئم 

الفوائئئد العئئائئئدة من االتفئئاقيئئات 

الئعئلئمئيئئئئئئة والئثئقئئئئئئافئيئئئئئئة بئئئئئئالئتئعئلئيئم 

الئئئئئئعئئئئئئالئئئئئئي مئئئئئئع الئئئئئئدول الئئئئئئعئئئئئئربئئئئئئيئئئئئئة 

 واألجنية.

تئئئئئئئوسئئئئئئئئئئئئئئئئئئيئئئئئئئع قئئئئئئئاعئئئئئئئدة الئئئئئئئطئئئئئئئلئئئئئئئبئئئئئئئة  -

املسئئئئئئئئئئئتفيدين من املنح الداخلية 

والخارجية وتوزيع هذه املنح بما 

 .واملساواةيضمن العدالة 

إدامئئئئئئة وتئئئئطئئئئويئئئئر أوجئئئئئئه الئئئئتئئئئعئئئئئئاون الئئئئعئئئئلئئئئمئئئئي مئئئئع  -

 امل سسات والجهات  الوطنية والدولية.

زيئئئئئئادة عئئئئئئدد الئطئلئبئئئئئئة املسئئئئئئئئئئئئتئفئيئئئئئئديئن مئن املئنئح  -

والقروض امليسئئئرة املقدمة للطلبة الدارسئئئين في 

  سسات التعليم العالي.م

 للطلبئئئئئئة  -
ً
تخصئئئئئئئئئئئئيص عئئئئئئدد من املنح سئئئئئئئئئئئئنويئئئئئئا

 امللتحقين بالدبلوم التقني.

املنح والقروض للعئئئئام الجئئئئامعي من برنئئئئامج تنفيئئئئذ  -

خالل اسئئئئئئئئئئئتقبال الطلبات  وتدقيقها وعرضئئئئئئئئئئئها على 

 اللجان املختصة 

تنفيئئئذ برنئئئامح املنح الخئئئارجيئئئة لطلبئئئة البكئئئالوريوس  -

 التبادل الثقافي.والدرسات العليا على 

رشئئئئئئئئئفة ملفات الطلبة املسئئئئئئئئئتفيدين من اسئئئئئئئئئتكمال أ -

 الدراسية. املنح والقروض

 

عئئئئئئدد املئئئئنئئئئح والئئئئقئئئئروض  -

املئئئئئئئئئقئئئئئئئئئدمئئئئئئئئئة لئئئئئئئئئطئئئئئئئئئلئئئئئئئئئبئئئئئئئئئة 

 البكالوريوس.

 عدد املنح الخارجية. -

رشفة أنجاز من اإل نسبة  -

 .املبتعثينالطلبة ملفات 
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املديرية 

 الوحدة/

األهداف اإلستراتيجية 

 للوزارة

 الهدف اإلستراتيجي

 للمديرية /الوحدة

 األهدف التنفيذية

 

 مؤشرات األداء الرئيس ي البرامج واملشاريع

مـــديريـــة شـــــــــــؤون 

 الطلبة الوافدين

تحسين جودة خدمات  -

الوزارة ملتلقي الخدمة 

وتئئئئئئطئئئئئئويئئئئئئر مئئئئئئنئئئئئئظئئئئئئومئئئئئئة 

اإلجراءات وتبسئئئئئئئئئئئيطها 

 وحوسبتها.

تشئئئئئئئئئئئئجئيئع اسئئئئئئئئئئئئتئقئطئئئئئئاب الئطئلئبئئئئئئة  -

الئوافئئئئئئديئن وتئحسئئئئئئئئئئئئيئن مسئئئئئئئئئئئئتئوى 

 الخدمات املقدمة لهم.

 الترويج للدراسة في األردن. -

تسئئئئئئئئئئئهيئئئئئل إجراءات الطلبئئئئئة الوافئئئئئدين  -

 ومتابعتها

 أتمتة الخدمات املقدمة للطلبة الوافدين. -

توطيئئئئد العالقئئئئات الثقئئئئافيئئئئة مع الئئئئدول الشئئئئئئئئئئئقيقئئئئة  -

 والصديقة.

إعئئداد بطئئاقئئة الكترونيئئة خئئاصئئئئئئئئئئئئة للطلبئئة الوافئئدين  -

تشئئئئئئئئئئئمل خصئئئئئئئئئئئومات على الفنادق واملطاعم والنقل 

 العام وأي خدمات اجتماعية أخرى.

إنشئئئئئئئئئئئئاء نافذة موحدة لتقديم جميع الخدمات التي  -

 يحتاجها الطلبة الوافدين.

عئئئدد الخئئئدمئئئات التي تم  -

 .تتهاأتم

سئئئئئئئئئئئئئئئتئئئئجئئئئئئابئئئئئئة نسئئئئئئئئئئئئئئئبئئئئئئة اإل  -

لفعئئئئاليئئئئات واألنشئئئئئئئئئئئطئئئئة ل

 .املشتركة

ة الئئئئئئكئئئئئئتئئئئئئرونئئئئئئيئئئئئئة قئئئئئئبئئئئئئطئئئئئئا -

 .للطالب الوافد

 مكتب نافذة موحد. -

مــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــة 

مــــــــــؤســـــــــــــــســـــــــــــــــــــات 

 التعليم العالي

تعزيز منظومئئئئئئئة التعئئئئئئئاون  -

مع  إطار تشئئئئئئئئئئئئئاركيضئئئئئئئئئئئئئمن 

امل سئئئئئئئئئئئئئسئئئئئئئئئئئئئئئئئات التعليميئئئئة 

املحلية والدولية والقطاع ئ

 .الخام

الرقابة على م سئئئئئئئسئئئئئئئات التعليم  -

ومئئئئئئكئئئئئئاتئئئئئئب الئئئئئئخئئئئئئدمئئئئئئات الئئئئئئعئئئئئئالئئئئئئي 

الجئئئئئامعيئئئئئة بمئئئئئا يضئئئئئئئئئئئمن تنفيئئئئئذ 

قئرارات مئجئلئس الئتئعئلئيئم الئعئئئئئئالئي 

والتشئئئئئئئئئئئريعئئئئئئات النئئئئئئاظمئئئئئئة لعمئئئئئئل 

 .الوزارة

قئئئئدم  -
ُ
تنظيم شئئئئئئئئئئئ ون املكئئئئاتئئئئب الجئئئئامعيئئئئة التي ت

 خدمات لطلبة التعليم العالي.

تئئئئدقيق بيئئئئانئئئئات الطلبئئئئة امللتحقين بئئئئالجئئئئامعئئئئات  -

 األردنية .

ات تدقيق بيانات الطلبة املتخرجين من الجامع -

 األردنية.

التئئئئئدقيق على صئئئئئئئئئئئحئئئئئة الشئئئئئئئئئئئهئئئئئادات والئئئئئدورات  -

 والتأكد من إصدارها.

اسئئئئئئئئئئئئتكمئئئئئئال أتمتئئئئئئة تقئئئئئئديم طلئئئئئئب )تقئئئئئئدير معئئئئئئدل(  -

لئئئئلشئئئئئئئئئئئئئئئهئئئئئئادات غئئئئيئئئئر األردنئئئئيئئئئئئة، دبئئئئلئئئئوم مئئئئتئئئئوسئئئئئئئئئئئئئئئط، 

 بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير.

جراءات املوافقة والتصديق على إاستكمال حوسبة  -

التي الئئئئئئدورات التئئئئئئدريبيئئئئئئة والئئئئئئدبلومئئئئئئات التئئئئئئدريبيئئئئئئة 

 .تعقدها مراكز التدريب التابعة ملراكز االستشارات

عئئئئئئدد مئئئلئئئفئئئئئئات الئئئطئئئلئئئبئئئئئئة  -

 امللتحقين.

عئئئئئئدد مئئئلئئئفئئئئئئات الئئئطئئئلئئئبئئئئئئة  -

 الخريجين.

نسئئئئئئئئئئئئئئئبئئئئئئة الئئئئطئئئئلئئئئبئئئئئئة غئئئئيئئئئر  -

 محقيين للشروو.

صــــــــــــــنــــــدوق دعـــم 

الــبــحــــــث الــعــلــمـي 

 واإلبتكار

دعئم الئبئئحئئئئئئث الئعئئلئئمئي  -

بئئئئئئئئتئئئئئئئئكئئئئئئئئار واإلبئئئئئئئئداع إل وا

 والتميز.

 

دعئئم الئئبئئحئئئئئئث الئئعئئلئئمئئي واالبئئتئئكئئئئئئار  -

 .والتميزواإلبداع 

 توجيئئئئه البئئئئاحثين للبحوث العلميئئئئة واالبتكئئئئاريئئئئة -

والريئئئئئئاديئئئئئئة األك ر فئئئئئئائئئئئئئدة وتلبيئئئئئئة  والتطبيقيئئئئئئة 

 لألولويات الوطنية.
ً
 لحاجات املجتمع وفقا

دعم املشئئئئئئئئئئروعات البحثية )مشئئئئئئئئئئروعات بحثية  -

 (.وابتكارية ووطنية

عئقئئئئئئد شئئئئئئئئئئئئراكئئئئئئة بئحئثئيئئئئئئة مئع الئقئطئئئئئئاع الئخئئئئئئام  -

ية وذلك وامل سئئئئسئئئئات العربية واإلقليمية والعامل

من خالل عقئئئئئئد اتفئئئئئئاقيئئئئئئات تعئئئئئئاون مع جهئئئئئئات 

 والخاصئئئئئئئئئئئئة  -
ً
 وماليا

ً
برمجة أنظمة إدارة البحوث فنيا

ية واالبتكارية والريادية املدعومة من باملشاريع العلم

 الصندوق.

برمجئئة وإعئئداد قئئاعئئدة بيئئانئئات خئئاصئئئئئئئئئئئئئة بئئالبئئاحثين  -

 واملبتكرين والرياديين األردنيين.

مشروع مراجعة التشريعات الخاصة بصندوق دعم  -

 البحث العلمي واالبتكار .

 أرشفة ملفات عمل الصندوق. -

عئئدد املشئئئئئئئئئئئئئاريع البحثيئئة  -

التطبيقيئئئئئئة  املئئئئئئدعومئئئئئئة 

 من الصندوق.

بتكارية عدد املشئئئئئئئاريع اإل  -

املدعومة من الصئئئئئندوق 

واملئئئئئئئئئئئحئئئئئئئئئئئتضئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئنئئئئئئئئئئئة فئئئئئئئئئئئي 

الحاضئئئئئئئئئنات ومسئئئئئئئئئرعات 

 األعمال.
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املديرية 

 الوحدة/

األهداف اإلستراتيجية 

 للوزارة

 الهدف اإلستراتيجي

 للمديرية /الوحدة

 األهدف التنفيذية

 

 مؤشرات األداء الرئيس ي البرامج واملشاريع

اقليميئئئة ودوليئئئة خئئئاصئئئئئئئئئئئئئئة بئئئاملشئئئئئئئئئئئئئئاريع البحثيئئئة 

  املشتركة

عقئئئئئئد اتفئئئئئئاقيئئئئئئات تعئئئئئئاون مع جهئئئئئئات )محليئئئئئئة،  -

بمئئئئئئا يخص البحئئئئئئث العلمي اقليميئئئئئئة، ودوليئئئئئئة( 

 التطبيقي واالبتكار والريادة.

واإلداريين برنامج بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس  -

 في مجال االبتكار والريادة.

عدد املشاريع املستكملة  -

 
ً
. املغلقة فنيا

ً
 وماليا

 عدد األبحاث املنشورة. -

 تئئئئئئئئئئفئئئئئئئئئئاقئئئئئئئئئئيئئئئئئئئئئاتعئئئئئئئئئئدد اإل -

والشئئئئئئئئئئئئئئئراكئئئئئئات املئئئئحئئئئلئئئئيئئئئئئة 

 والدولية.

وحــــــدة الــــرقــــــابــــــة 

 الداخلية 

تئئئئجئئئئئئئذيئئئئر مئئئئبئئئئئئئدأ سئئئئئئئئئئئئئئئئئيئئئئئئئادة  -

القئئئئئانون في عمئئئئئل الوزارة 

وتئئئئئئئئطئئئئئئئئبئئئئئئئئيئئئئئئئئق الئئئئئئئئحئئئئئئئئوكئئئئئئئئمئئئئئئئئة 

الئئئئئرشئئئئئئئئئئئئئئئئئيئئئئئئئدة عئئئئئلئئئئئى كئئئئئئئافئئئئئئئة 

املسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئتئئئئئئئويئئئئئئئات وتئئئئئئئطئئئئئئئويئئئئئئئئر 

الئئتشئئئئئئئئئئئئئئئريئئعئئئئئئئات الئئنئئئئئئئاظئئمئئئئئئئة 

 .العمله

من أن  للتئئأكئئد الرقئئابئئة واملتئئابعئئة -

سئئئئئئئئئئئئئئئئئيئئئئئئر األعئئئئئئمئئئئئئال واإلجئئئئئئراءات و 

الئئئئئئئئقئئئئئئئئرارات املئئئئئئئئالئئئئئئئئيئئئئئئئئة واإلداريئئئئئئئئة 

مع تتفق  الوزارةالصئئئئئئئئئئئئئئئادرة عن 

 .أحكام التشريعات 

 املئئراقئئبئئئئئئة والئئتئئئئئئدقئئيئئق عئئلئئى الئئعئئمئئلئئيئئئئئئات املئئئئئئالئئيئئئئئئة -

 تنفئئئذهئئئا الوحئئئدات التنظيميئئئة فيالتي  واإلداريئئئة

 الوزارة.

اإلشئئئئئئئئئئئراف املئالي لضئئئئئئئئئئئمئان املحئافظئة على املئال   -

خدمة و الرقابة على أدوات العام واملوارد املسئئئئئئئت

اإلنفئئاق وتئئدقيق مسئئئئئئئئئئئتنئئدات صئئئئئئئئئئئرف النفقئئات 

ومدى االلتزام بالتشئئئئئئئئئئئريعات املالية املعمول بها 

 على برنامج )
ً
 .(GFMISواعتمادها إلكترونيا

اإلشئئئئئئئئراف اإلداري للتأكد من صئئئئئئئئحة اإلجراءات  -

 .والقرارات وانسجامها مع التشريعات

 .لداخليةتطوير الكادر الوظيفي لوحدة الرقابة ا -

 تفعيل الرقابة الفنية. -

عئئئئئئئئئئئدد املئئئئئئئئئئئخئئئئئئئئئئئالئئئئئئئئئئئفئئئئئئئئئئئات  -

 واملالحظات.

نسبة ما تم تصويبة من  -

 مخالفات.

مئئئئعئئئئئئدل تئئئئقئئئئيئئئئيئئئئم ديئئئئوان  -

املحاسبة لوحدة الرقابة 

 الداخلية.

وحــدة الشـــــــــــؤون 

 القانونية

تئئئئجئئئئئئئذيئئئئر مئئئئبئئئئئئئدأ سئئئئئئئئئئئئئئئئئيئئئئئئئادة  -

القئئئئئانون في عمئئئئئل الوزارة 

وتئئئئئئئئطئئئئئئئئبئئئئئئئئيئئئئئئئئق الئئئئئئئئحئئئئئئئئوكئئئئئئئئمئئئئئئئئة 

الئئئئئرشئئئئئئئئئئئئئئئئئيئئئئئئئدة عئئئئئلئئئئئى كئئئئئئئافئئئئئئئة 

املسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئتئئئئئئئويئئئئئئئات وتئئئئئئئطئئئئئئئويئئئئئئئئر 

الئئتشئئئئئئئئئئئئئئئريئئعئئئئئئئات الئئنئئئئئئئاظئئمئئئئئئئة 

 .العمله

تطوير البيئئئئئة القئئئئانونيئئئئة الالزمئئئئة  -

لئئتئئمئئكئئيئئن الئئوزارة ومئئ سئئئئئئئئئئئسئئئئئئئئئئئئئئئئئات 

 التعليم العالي من أداء مهامها.

تقديم الرأي واالسئئئئئئئئئئئتشئئئئئئئئئئئارات القانونية في كافة  -

 الوحئئئدات التنظيميئئئةالتسئئئئئئئئئئئئئئاؤالت التي ترد من 

ودراسئئئئئئئئة القضئئئئئئئئايا  الوزارةفيما يتعلق بشئئئئئئئئ ون 

وصياغة العقود واالتفاقيات ذات الصلة بعمل 

 الوزارة.

تقئئديم الئئدفوع الالزمئئة في القضئئئئئئئئئئئئئايئئا املرفوعئئة   -

على الوزارة: دراسئئئئئئئئئئئئئة القضئئئئئئئئئئئيئئئة وجمع الوثئئئائق 

واملئئعئئلئئومئئئئئئات عئئعئئهئئئئئئا بئئئئئئالئئتئئنسئئئئئئئئئئئئيئئق مئئع الئئوحئئئئئئدات 

إعئئئئئئداد مسئئئئئئئئئئئئئئودة مشئئئئئئئئئئئئئئئئئاريئئئئع الئئئئقئئئئوانئئئئيئئئئن واألنئئئئظئئئئمئئئئئئة  -

والتعليمئئئات النئئئاظمئئئة لعمئئئل الوزارة وم سئئئئئئئئئئئسئئئئئئئئئئئئئئات 

التعليم العئئئئئئالي. بئئئئئئالتعئئئئئئاون مع الوحئئئئئئدة التنظيميئئئئئئة 

املعنيئئئئة واإلدارة العليئئئئا. ومخئئئئاطبئئئئة رئئئئئاسئئئئئئئئئئئئئئة الوزراء 

 الستكمال إجراءات إصداره حسب األصول.

 

شئئئئئئئئئئئئئئئئئئارات االسئئئئئئئئئئئئئئئئئئتعئئئئئئئدد  -

الئئئئئئئئقئئئئئئئئانئئئئئئئئونئئئئئئئئيئئئئئئئئة الئئئئئئئئواردة 

 للوحدة.

عدد القضايا التي وردت  -

 للوحدة وتم الترافع بها.
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املديرية 

 الوحدة/

األهداف اإلستراتيجية 

 للوزارة

 الهدف اإلستراتيجي

 للمديرية /الوحدة

 األهدف التنفيذية

 

 مؤشرات األداء الرئيس ي البرامج واملشاريع

التنظيمية املعنية وتحضئئئئئئئئئئئير الردود وصئئئئئئئئئئئياغتها 

ا لدى الجهات وإرفاق البيانات الالزمة ومتابعته

 القضائية لحين صدور قرار قطعي.

وحـــدة العالقـــات 

 العامة 

تعزيز منظومئئئئئئئة التعئئئئئئئاون  -

مع  إطار تشئئئئئئئئئئئئئاركيضئئئئئئئئئئئئئمن 

امل سئئئئئئئئئئئئئسئئئئئئئئئئئئئئئئئات التعليميئئئئة 

املحلية والدولية والقطاع ئ

 الخام.

تئئعئئزيئئز الئئعئئالقئئئئئئات مئئع الشئئئئئئئئئئئئركئئئئئئاء  -

الداخليين والخارجيين لضئئئئئئئئئئئمان 

خئئئئئدمئئئئئات وفق أفضئئئئئئئئئئئئئئئئل تقئئئئئديم 

 .املعايير

 اإلشراف على فعليات الوزارة. -

- .
ً
 تحسين صورة الوزارة محليا وإقليميا

املشئئئئئئئئئئئئئاريع واملبئئادرات الئئدوليئئة و تنسئئئئئئئئئئئيق الفعئئاليئئات  -

 .واملحلية املتعلقة بالوزارة

 رضا الشركاء. معدل  -

وحــدة املشـــــــــــــاريع 

 والتعاون الدولي

تعزيز منظومئئئئئئئة التعئئئئئئئاون  -

مع  إطار تشئئئئئئئئئئئئئاركيضئئئئئئئئئئئئئمن 

امل سئئئئئئئئئئئئئسئئئئئئئئئئئئئئئئئات التعليميئئئئة 

املحلية والدولية والقطاع ئ

 الخام.

توثيق املبادرات ومشاريع التعاون  -

العلمي والتقني في مجئئال التعليم 

العئالي والبحئث العلمي مع الئدول 

ومئئئئ سئئئئئئئئئئئسئئئئئئئئئئئئئئئئئاتئئئئهئئئئئئا الئئئئتئئئئعئئئئلئئئئيئئئئمئئئئيئئئئئئة 

  .والجامعات

متئئابعئئة تنفيئئذ وسئئئئئئئئئئئير العمئئل في املشئئئئئئئئئئئئئاريع التي  -

تشئئارك بها الوزارة واملسئئائل الفنية والتنسئئيقية 

 . الخطط املحددةلها لضمان سير املشاريع وفق 

العمل في املشئئئئئئئاريع  سئئئئئئئير متابعة تنفيذ و دراسئئئئئئئة  -

التي تشئئئئئئئئئئئئئئئئارك بهئئئئئا الوزارة واملسئئئئئئئئئئئئئئئئائئئئئئل الفنيئئئئئة 

 .والتنسيقية لها

 فيتمثيل الوزارة و  سئئئئير املشئئئئاريع وفق الخطة متابعة -

الفعئئاليئئات املتعلقئئة بئئاملشئئئئئئئئئئئئئاريع واملبئئادرات الئئدوليئئة 

 .واملحلية 

متئئابعئئة تنفيئئذ مشئئئئئئئئئئئئئاريع خطئئة االسئئئئئئئئئئئتجئئابئئة األردنيئة  -

 لألزمة السورية.

قبل الخدمة في أربع  املعلمينمشئئروع إعداد وتأهيل  -

جامعات رسمية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم 

 يكية للتنمية الدولية.وبتمويل من الوكالة األمر 

عئئدد املشئئئئئئئئئئئئئاريع الئئدوليئئة  -

التي تم متابعتها من قبل 

 الوحدة.

وحــــــدةالشـــــــــــــؤون 

 البرملانية

تئئئئجئئئئئئئذيئئئئر مئئئئبئئئئئئئدأ سئئئئئئئئئئئئئئئئئيئئئئئئئادة  -

القئئئئئانون في عمئئئئئل الوزارة 

وتئئئئئئئئطئئئئئئئئبئئئئئئئئيئئئئئئئئق الئئئئئئئئحئئئئئئئئوكئئئئئئئئمئئئئئئئئة 

الئئئئئرشئئئئئئئئئئئئئئئئئيئئئئئئئدة عئئئئئلئئئئئى كئئئئئئئافئئئئئئئة 

املسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئتئئئئئئئويئئئئئئئات وتئئئئئئئطئئئئئئئويئئئئئئئئر 

الئئتشئئئئئئئئئئئئئئئريئئعئئئئئئئات الئئنئئئئئئئاظئئمئئئئئئئة 

 .العمله

بنئئئاء عالقئئئة تشئئئئئئئئئئئئئئاركيئئئة ايجئئئابيئئئة  -

األمة بشئئئئئئئئئئئقيه متميزة مع مجلس 

 األعيان والنواب.

ترسئئئئئئئئئئئي  وتعزيز العالقئئة التشئئئئئئئئئئئئئاركيئئة بين وزارة  -

مجلس التعليم و التعليم العئالي والبحئث العلمي 

 العئئئئالي من جهئئئئة وبين مجلس األمئئئئة في شئئئئئئئئئئئقيئئئئه

)النواب واألعيئئئئئان ( من جهئئئئئة أخرى من خالل 

 .الخدمات التي تقدمها الوزارة

 بأصحاب الخاصة واملذكرات املراسالت متابعة  -

والنواب فيمئئئئا يخص عمئئئل  األعيئئئئان السئئئئئئئئئئئعئئئئادة

 الوزارة.

 عن املنبثقئئئئة اللجئئئئان اجتمئئئئاعئئئئات في الوزارة تمثيئئئئل -

 دوري بشئئئئئكل تعقد والتي والنواب، األعيان مجلسئئئئئ ي

 الوزير.  ملعالي اللجان هذه بتوصيات تقرير  ورفع

 

عئئئئئئدد االسئئئئئئئئئئئئتئفسئئئئئئئئئئئئئئئئئارات  -

واألسئئئئئئئئئئئئئئئئلئئئئئئة الئئواردة مئئن 

 مجلس األمة.
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املديرية 

 الوحدة/

األهداف اإلستراتيجية 

 للوزارة

 الهدف اإلستراتيجي

 للمديرية /الوحدة

 األهدف التنفيذية

 

 مؤشرات األداء الرئيس ي البرامج واملشاريع

وحــــــدة تــنســـــــــــــيــق 

 املوحدالقبول 

تحسئئئئئئئئئئئئئين جودة خئئئئدمئئئئات ئ -

الئئوزارة ملئئتئئلئئقئئي الئئخئئئئئئئدمئئئئئئئة 

وتئئئئئئئئئئطئئئئئئئئئئويئئئئئئئئئئر مئئئئئئئئئئنئئئئئئئئئئظئئئئئئئئئئومئئئئئئئئئئة 

اإلجئئئئراءات وتئئئئبسئئئئئئئئئئئئئئئئيئئئئطئئئئهئئئئئئئا 

 وحوسبتها .

عئئئئئئئادة هئئئئئئئنئئئئئئئدسئئئئئئئئئئئئئئئئئئة اإلجئئئئئئئراءات إ -

وعئئئمئئئلئئئيئئئئئئات تئئئقئئئئئئديئئئم الئئئخئئئئئئدمئئئئئئات 

تنفيذ سئئئئئئئياسئئئئئئئات قبول ل تهاتوأتم

الطلبئئئئئئة في الجئئئئئئامعئئئئئئات األردنيئئئئئئة 

والئئتئئي يئئقئئرهئئئئئئا مئئجئئلئئس الئئتئئعئئلئئئيئئئم 

 .العالي

األردنيئئئئئئة تنفيئئئئئئذ قبول الطلبئئئئئئة في الجئئئئئئامعئئئئئئات  -

الرسئئئئئئئئئمية وفق سئئئئئئئئئياسئئئئئئئئئات القبول والتي يقرها 

 مجلس التعليم العالي.

تجهيز برمجيئئئئئئة تقئئئئئئديم طلبئئئئئئات االلتحئئئئئئاق ملرحلئئئئئئة  -

البكئئئئئئالوريوس والبرمجيئئئئئئات املسئئئئئئئئئئئئئئئئئانئئئئئئدة )البوابئئئئئئات 

 .االلكترونية الداخلية والخارجية(

تجهيز املوقع االلكتروني الخئئئام بمئئئديريئئئة البعثئئئات  -

االلكتروني للبعثات  وتعديل برمجيات تقديم الطلب

الئئئئئئداخليئئئئئئة وتنفيئئئئئئذ عمليئئئئئئة اسئئئئئئئئئئئتخراج نتئئئئئئائج املنح 

 
ً
والقروض وإعالنها ونشئئئئئئئئئئئرها لجميع الصئئئئئئئئئئئناديق كال

 حسب تعليماته.

عئئئئدد الطلبئئئئة املتقئئئئدمين  -

للحصئئئئئئئئئئئول على مقئئئئاعئئئئد 

دراسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئيئئئئئئئئئئة ملئئئئئئئئئئرحئئئئئئئئئئلئئئئئئئئئئة 

البكئئئئئالوريوس من خالل 

وحئئئئئئدة تنسئئئئئئئئئئئئيق القبول 

 املوحد.

وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 

الســـــــــــــــــيــــــاســـــــــــــــــات 

 والتخطيط

خئئئئدمئئئئات ئتحسئئئئئئئئئئئئئين جودة  -

الئئوزارة ملئئتئئلئئقئئي الئئخئئئئئئئدمئئئئئئئة 

وتئئئئئئئئئئطئئئئئئئئئئويئئئئئئئئئئر مئئئئئئئئئئنئئئئئئئئئئظئئئئئئئئئئومئئئئئئئئئئة 

اإلجئئئئراءات وتئئئئبسئئئئئئئئئئئئئئئئيئئئئطئئئئهئئئئئئئا 

 وحوسبتها .

تحسئئئئئئئئئئئين جودة خئئدمئئات الوزارة  -

ملتلقي الخئئئدمئئئة وتطوير منظومئئئة 

اإلجراءات وحوسئئئئئئئئئئئبتهئا من خالل 

اقتراح سئئئئئياسئئئئئات ووضئئئئئع خطط 

 .تتوائم لهذا األمر

 تقئئئئئئديم الئئئئئئدعم الفني ملجلس التعليم العئئئئئئالي -

ورفئئئده بئئئالتوصئئئئئئئئئئئيئئئات املتعلقئئئة بمحئئئاور التعليم 

مئئئن خئئئالل إجئئئراء  الئئئعئئئئئئالئئئي والئئئبئئئحئئئئئئث والئئئعئئئلئئئمئئئي

الئئئئدراسئئئئئئئئئئئئئئئات والبحوث الالزمئئئئة لتطوير القطئئئئاع 

مراجعئئئة  بئئئاإلضئئئئئئئئئئئئئئافئئئة الى وتحئئئديئئئد احتيئئئاجئئئاتئئئه.

ودراسة املوضوعات ذات العالقة بعمل املجلس 

وإبداء الرأي حولها ورفع التوصئئئئئئئئئيات الخاصئئئئئئئئئة 

بها الى رئيس املجلس التخاذ القرارات املناسئئئئئئئئبة 

 .بشأنها

-2021مشئئئئئئئئئئئاريع البرنامج التنفيذي التنموي ة عمتاب -

 فيما يخص عمل الوزارة . 2025

بشئئئئئئئرية مشئئئئئئئاريع اسئئئئئئئتراتيجية تنمية املوارد المتابعة  -

 فيما يخص عمل الوزارة.2016-2025

تئئئئئئقئئئئئئاريئئئئئئر اإلنئئئئئئجئئئئئئاز حئئئئئئول  -

 املشاريع الوطنية. 

أمانة سر مجلس 

 التعليم العالي 

تحسئئئئئئئئئئئئئين جودة خئئئئدمئئئئات ئ -

الئئوزارة ملئئتئئلئئقئئي الئئخئئئئئئئدمئئئئئئئة 

وتئئئئئئئئئئطئئئئئئئئئئويئئئئئئئئئئر مئئئئئئئئئئنئئئئئئئئئئظئئئئئئئئئئومئئئئئئئئئئة 

اإلجئئئئراءات وتئئئئبسئئئئئئئئئئئئئئئئيئئئئطئئئئهئئئئئئئا 

 وحوسبتها .

 

ضئئئمان العدالة والتكاف  في توفير  -

 الفرم التعليمية للطلبة.

الجوانب اإلدارية والفنية املتعلقة  متابعة جميع -

كلف 
ُ
بئئأعمئئال مجلس التعليم العئئالي وأي أمور ت

بهئئا من قبئئل رئيس مجلس التعليم العئئالي/ وزير 

 .التعليم العالي والبحث العلمي

نشئئئئئئئئئئئاء موقع خام بتقديم طلبات الحصئئئئئئئئئئئول على إ -

  .شهادة ممارسة العمل األكاديمي

بئئئاسئئئئئئئئئئئتحئئئداث تحئئئديئئئث النظئئئام االلكتروني الخئئئام  -

التخصصات األكاديمية في م سسات التعليم العالي 

 .بشكل يتالءم مع االستراتيجيات الوطنية

عئئئداد نموذج خئئئام بتقئئئديم طلبئئئات السئئئئئئئئئئئتحئئئداث إ -

 .الجامعات الخاصة

عئئئئئئدد األنئئظئئمئئئئئئة الئئتئئي تئئم  -

 انجازتها وأخذت شئئئئئئئئئئكلها

 العهائي.
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املديرية 

 الوحدة/

األهداف اإلستراتيجية 

 للوزارة

 الهدف اإلستراتيجي

 للمديرية /الوحدة

 األهدف التنفيذية

 

 مؤشرات األداء الرئيس ي البرامج واملشاريع

اسئئتحداث نظام الكتروني لتقييم رؤسئئاء الجامعات  -

 .األردنية

اسئئئئئئئئئئئتحئئداث نظئئام الكتروني لتقئئديم طلبئئات لتعيين  -

 .ت األردنيةرؤساء الجامعا

تطوير وتحئئئديئئئث النظئئئام االلكتروني الخئئئام بتعيين  -

رؤسئئئئئئئئئاء مجالس أمناء الجامعات األردنية الرسئئئئئئئئئمية 

والخئئئئئئاصئئئئئئئئئئئئئئئئئة والكليئئئئئئات الجئئئئئئامعيئئئئئئة بمئئئئئئا يتالءم مع 

 .التشريعات النافذة

عداد القرارات الالزمة ملتابعة تنفيذ عملية التعليم إ -

عن بعئئد لطلبئئة الجئئامعئئات  لجميع التخصئئئئئئئئئئئصئئئئئئئئئئئئات 

 .العلمية والدرجات

اسئئئئئئئئئئئتحئئداث نظئئام الكتروني للحسئئئئئئئئئئئئئابئئات الختئئاميئئة  -

واملوازنئئئئئات والتقئئئئئارير النصئئئئئئئئئئئف سئئئئئئئئئئئنويئئئئئة والتقئئئئئارير 

السئئئئئئئئئئئنويئئئئئة لوحئئئئئدات الرقئئئئئابئئئئئة الئئئئئداخليئئئئئة والتقئئئئئارير 

 .السنوية للجامعات األردنية

توفير قاعدة بيانات محدثة بقرارات مجلس التعليم  -

 .العالي

مــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــب 

املســـــــــــــــتشـــــــــــــــــاريــــن 

 الثقافيين

تعزيز منظومئئئئئئة التعئئئئئئاون  -

مع  إطار تشئئئئئئئئئئاركيضئئئئئئئئئئمن 

امل سئئئئئئئئئئئئئسئئئئئئئئئئئئئئات التعليميئئة 

املئئئئئئئئئحئئئئئئئئئلئئئئئئئئئيئئئئئئئئئة والئئئئئئئئئدولئئئئئئئئئيئئئئئئئئئة 

 والقطاع الخام.

 

رفئئئئئع كئئئئئفئئئئئئاءة وتئئئئئفئئئئئعئئئئئيئئئئئئل مئئئئئراكئئئئئز  -

الخدمات في املكاتب الثقافية في 

 الجامعات األردنية.

متابعة شئئئئئئئئئئئ ون املكاتب الثقافية داخل وخارج  -

كئئئئئئافئئئئئئة األمئئئئور اإلداريئئئئئئة واملئئئئئئالئئئئيئئئئئئة املئئئئمئئئئلئئئئكئئئئئئة فئئئئي 

 .والثقافية

لئبئئئئئئة املسئئئئئئئئئئئئتئفئيئئئئئئديئن مئن املئنئح أرشئئئئئئئئئئئئفئئئئئئة وثئئئئئئائئق الئطئ -

 والقروض.

 أرشفة وثائق الطلبة الوافدين. -

اإليراد املالي للمكتب مما  -

يعطي م شئئئئئئئئئئئر عن عئئئدد 

الشئئئئئئئهادات املصئئئئئئئدقة في 

 املكتب.

عئئئئئدد الطلبئئئئئة املراجعين  -

للمكئئئئئئاتئئئئئئب الثقئئئئئئافيئئئئئئة في 

 الجامعات األردنية.
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 الشركاء

تياجاتهم وتلبيتها في تم حصر شركاء الوزارة وتصنيفهم حسب أهمية العالقة وقوة التأثير وذلك إلدارة العالقة معهم حسب أولويات الوزارة وبما يسهم بمعرفة اح

شتركة ومرتبطين بشكل وثيق مع أهداف وتطلعات الشركاء الذي تربطنا بها أهداف استراتيجية م وهمكما تم تصنيف الشركاء إلى الشركاء االستراتيجيين و"، الخطة

ع الوزارة مرتبطة بفترة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طول فترة الشراكة" والشركاء املساندين وهم "الشركاء الذين يساهمون في تحقيق عمليات أو خدمات م

 .فوفة الشركاء اآلتية:وأعداد مص زمنية محددة ويمكن االستغناء عن الشراكة عند انتهاء العقد"

 مصفوفة الشركاء

 األثر املتوقع من العالقة من العالقة يالهدف الرئيس  الشركاء

 

 طبيعة العالقة مع الشريك

 

 تصالواإلوسيلة التنسيق 

الديوان امللكي الهاشمي 

 العامر

 املرشحين للحصول على لطلبةامنح عتماد إ -

 نحة الديوان امللكي العامر.م

الطلبة حسب الشروو املعتمدة  ملنحة عتماد منح إ -

 الديوان امللكي العامر.

 مباشر استراتيجي

 البريد اإللكتروني

الناظمة لقطاع لتعليم العالي  إقرار التشريعات  - املرجعية الحكومية. - مجلس الوزراء

 .والبحث العلمي

 املوافقة على القرارات اإلدارية والفنية.  -

 تقارير اإلنجاز الحكومي.  -

 مباشر استراتيجي

 تراسل

 البريد اإللكتروني

مجلس 

 ،االعيان(النواباالمة)

لتعليم قطاع الناظمة لات تشريعاقرار ال -

 العالي.

املتعلقة بعمل وزارة التعليم العالي  إقرار التشريعات -

 .والبحث العلمي 

 مباشر استراتيجي

 تراسل
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 مصفوفة الشركاء

 األثر املتوقع من العالقة من العالقة يالهدف الرئيس  الشركاء

 

 طبيعة العالقة مع الشريك

 

 تصالواإلوسيلة التنسيق 

من خالل االدوات الرقابية مثل  مراقبة عمل الوزارة -

 املذكرات و االسئلة النيابية.

البريد اإللكتروني من خالل 

 رئاسة الوزراء

 وزارة الش ون البرملانية

 التنسيق مع الجهات الدولية.  - وزارة الخارجية

 املصادقة على الشهادات. -

كاتب وتقديم الدعم ملتسهيل املهمات الدولية  -

 املستشارين الثقافيين خارج اململكة.

 يخص التبادل الثقافي.التنسيق مع السفارات فيما  -

 تصديق الشهادات األردنية وغير األردنية. -

 مباشر استراتيجي

 تراسل

 البريد اإللكتروني

 متابعة ش ون الطلبة الوافدين. - وزارة الداخلية

 متابعة أوضاع الطلبة الالجئين. -

 تعزيز املس ولية املجتمعية. -

التنسيق إلعطاء دورات تأهيل لألمن  -

 الجامعي.

الوحدات في وزارة الداخلية لتسهيل التنسيق مع  -

 أمور الطلبة الوافدين.

التنسيق مع الجهات املعنية إلعطاء دورات تأهيل  -

 لألمن الجامعي.

التنسيق مع مديرية اإلقامة والحدود للحصول على  -

بيانات الطلبة املتقدمين بطلبات معادلة 

 لشهاداتهم.

 متابعة مشاريع الالمركزية في املحافظات. -

 مباشر ياستراتيج

 تراسل

 البريد اإللكتروني

مخرجات  التنسيق وتبادل املعلومات كون  - وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم تعتبر مدخالت لوزارة 

 التعليم العالي.

 الحصول على نتائج الثانوية العامة. -

 واالدارية واملالية. الفنية التنسيق وتبادل الخبرات -

املكرمة امللكية التنسيق في مجال املنح لطلبة  -

السامية ألبناء العاملين واملتقاعدين في وزارة التربية 

 والتعليم األردنية.

 مباشر استراتيجي

 تراسل

 البريد اإللكتروني
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 مصفوفة الشركاء

 األثر املتوقع من العالقة من العالقة يالهدف الرئيس  الشركاء

 

 طبيعة العالقة مع الشريك

 

 تصالواإلوسيلة التنسيق 

ريادة واالقتصاد وزارة ال

 الرقمي.

التنسيق فيما يخص مشاريع وبرامج الحكومة  -

يتعلق ببرامج التنسيق فيما ، و اإللكترونية

األمن والحماية، واستضافة املواقع 

 االلكترونية، وتزويد الوزارة بخدمة اإلنترنت.

 تطبيق وتنفيذ مشاريع وبرامج الحكومة اإللكترونية. -

 تطبيق التعليمات الخاصة بأنظمة الحماية -

 .وتكنولوجيا املعلومات

 تزويد الوزارة بخدمة اإلنترنت. -

التعرض لالختراقات  حماية املواقع االلكترونية من -

 والتحديات األمنية.

 حفظ نسخ احتياطية عن بيانات الوزارة. -

 مباشر مساند

 تراسل

 البريد اإللكتروني

الش ون املالية الخاصة بوزارة  تنسيق - وزارة املالية

 .التعليم العالي

 املوازنة السنوية للوزارةمتابعة اعداد وتنفيذ  -

تنظيم و  ،دائرة املوازنة العامةمن خالل 

من خالل  عمليات الشراء والتزويد للوزارة

 .دائرة اللوازم العامة

 

وإدارة موازنة وزارة التعليم العالي تزويد تنفيذ  -

 الوزارة بالسقوف املالية.

تحصيل املبالغ املالية من الطلبة الحاصلين على  -

 قروض من خالل صندوق دعم الطالب بعد التخرج

 .من خالل مديرية االموال العامة

 .باإليراداتتزويد وزارة املالية  -

تعبئة آالت دمغ الطوابع وتزويد الوزارة بطوابع  -

 الواردات.

إدارة املعلومات املالية الحكومية  تطبيق نظام -

(GFMIS.) 

املوازنة السنوية للوزارة ومراقبة الصرف  اعتماد -

 ضمن إطارها.

 مباشر استراتيجي

 تراسل

 البريد اإللكتروني

 إلكترونينظام 
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 مصفوفة الشركاء

 األثر املتوقع من العالقة من العالقة يالهدف الرئيس  الشركاء

 

 طبيعة العالقة مع الشريك

 

 تصالواإلوسيلة التنسيق 

استكمال اجراءات تنفيذ املوازنة العامة من  -

ومستندات التزام مالي، وتوفير حواالت ومناقالت 

 التدريب للعاملين في املجاالت املالية .

ابداء الراي حول املشاريع الرأسمالية وتقديم  -

 التوصيات باعتمادها.

طرح العطاءات املركزية وتعميم اإلحاالت للمواد  -

 املحالة على العطاءات املركزية.

وزارة التخطيط والتعاون 

 الدولي

تنظيم عملية تنفيذ املشاريع املدعومة من جهات  - التنسيق بما يخص املشاريع والتعاون الدولي. -

.
ً
نفذ محليا

ُ
 دولية وت

التحضير للجان املشتركة مع الدول العربية  -

 الشقيقة واألجنبية الصديقة.

 مباشر استراتيجي

 تراسل

 البريد اإللكتروني

املركز الوطني لألمن وإدارة 

 األزمات

جراءات الخاصة بالبيئة الخارجية تنسيق اإل  -

 لعمل الوزارة.

 تنسيق الدوام وحركة املوظفين. -

 تسهيل اجراءات العمليات الخاصة بالوزارة. -

 مباشر استراتيجي

 تراسل

 البريد اإللكتروني

مؤسسات  اعتمادهيئة 

التعليم العالي وضمان 

 جودتها

الخام لكافة م سسات و  العاماالعتماد دراسة  - إدارة جودة نظام التعليم العالي.العمل على  -

 التعليم العالي األردنية وبرامجها وتخصصاتها.

التأكد من مدى تطبيق م سسات التعليم العالي  -

للم سسات  العام والخام االعتماداألردنية ملعايير 

 للتخصصات والبرامج. و 

 مباشر استراتيجي

 اإللكترونيالبريد 
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 مصفوفة الشركاء

 األثر املتوقع من العالقة من العالقة يالهدف الرئيس  الشركاء

 

 طبيعة العالقة مع الشريك

 

 تصالواإلوسيلة التنسيق 

مؤسسات التعليم العالي 

 األردنية

الناظمة لقطاع التعليم  التشريعات تطبيق -

 العالي .

وتطبيقها بالشكل األمثل  شريعاتااللتزام بكافة الت -

بمستوى التعليم العالي  االرتقاءبما يخدم عملية 

 . والبحث العلمي

 مباشر استراتيجي

 بوابة إلكترونية

 تزويدنا باالستشارات القانونية بشأن - ديوان التشريع والرأي

التشريعات الناظمة لوزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي.

مقترحات  اجراءات التنسيق مع الوزارة الستكمال -

التشريعات الناظمة لوزارة التعليم العالي والبحث 

 ليصار إلى إقرارها.الوزراء مجلس  ورفعها الىالعلمي 

ديوان  الوزارةبيان الرأي في الحاالت التي تستشير  -

 فيها. التشريع والرأي

 مباشر مساند

 تراسل

 البريد اإللكتروني

إدارة عمليات التوظيف وتطوير املوارد  - ديوان الخدمة املدنية

البشرية في وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي.

تبادل البيانات واملعلومات الخاصة بالطلبة   -

 واملوظفين.

إتمام عمليات الترشيح والتوظيف للكوادر املطلوبة  -

 للوزارة.

ترشيح موظفي الوزارة للدورات والبعثات واملنح  -

 الدراسية.

ترشيح موظفي الدوائر الحكومية لبرامج الدراسات  -

العليا للدراسة في الخارج ضمن إطار التبادل 

 الثقافي.

 مباشر استراتيجي

 تراسل

 البريد اإللكتروني

املؤسسة العامة للضمان 

 االجتماعي

 املخصصات املالية للموظفين املتقاعدين. -

تبادل البيانات واملعلومات الخاصة بالطلبة  -

 واملوظفين.

 صرف مخصصات املوظفين املتقاعدين. -

الخام بالطلبة الدخل بمعلومات تزويد الوزارة  -

 مورهم.أوالء وأ

 مباشر استراتيجي

 تراسل

 البريد اإللكتروني
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 مصفوفة الشركاء

 األثر املتوقع من العالقة من العالقة يالهدف الرئيس  الشركاء

 

 طبيعة العالقة مع الشريك

 

 تصالواإلوسيلة التنسيق 

القيادة العامة للقوات 

املسلحة األردنية/ مديرية 

التربية والتعليم والثقافة 

 العسكرية

املكرمة امللكية السامية ألبناء  مقبوالتإدارة  -

 العاملين في القوات املسلحة األردنية.

في إصدار قوائم املكرمة امللكية ألبناء العاملين  -

 القوات املسلحة األردنية.

معادلة شهادات الطلبة املبتعثين خارج اململكة على  -

 نفقة القوات املسلحة.

 مباشر مساند

 البريد اإللكتروني

سفارات الدول العربية 

الشقيقة واألجنبية 

 الصديقة

 االتفاقيات الثقافية. متابعة وتنسيق اعمال -

 الطلبة الوافدين. متابعة ش ون -

 صحة الشهادات.التأكد من  -

تسهيل اجراءات الطلبة الوافدين ضمن وخارج اطار  -

 التبادل الثقافي.

 متابعة تنفيذ االتفاقيات الثقافية. -

الحصول على معلومات عن م سسات التعليم  -

 العالي غير األردنية وصحة الشهادات الصادرة ععها.

 مباشر مساند

 البريد اإللكتروني

على العمليات  الالحق والتدقيقاملراقبة  - ديوان املحاسبة

جريها الوزارة.
ُ
 املالية التي ت

على املستندات املالية  الالحق املراقبة والتدقيق  -

واإلجراءات اإلدارية، والتأكد من مطابقتها لبنود 

 املوازنة العامة للوزارة.

 تقديم املشورة باألمور املالية واالدارية.  -

 مباشر مساند

 تراسل

 البريد اإللكتروني

صندوق امللك عبد هللا 

 الثاني للتنمية

لى منح إضافة إتقديم الدعم الفني والتاهيل  -

 للطلبة بالجامعات

 تقديم الدعم الفني والتدريب لكوادر الوزارة. -

تقديم منح للطلبة بالجامعات الرسمية )منحة  -

 االميرة منى للتمريض(.

 مباشر مساند

 تراسل

 البريد اإللكتروني

تقديم املساندة للطلبة من املناطق االقل  - الهاشميالصندوق االردني 

 حظا

 تقديم منح دراسية للطلية من خالل الوزارة. -

 

 مباشر مساند

 تراسل

 البريد اإللكتروني
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 مصفوفة الشركاء

 األثر املتوقع من العالقة من العالقة يالهدف الرئيس  الشركاء

 

 طبيعة العالقة مع الشريك

 

 تصالواإلوسيلة التنسيق 

املساهمة في ترويج السياحة التعليمية لألردن  - هيئة تنشيط السياحة

 .
ً
 خارجيا

  مباشر  مساند عداد الطلبة الوافدين الدارسين في األردن.أزيادة  -

 البريد اإللكتروني

املجلس األعلى لحقوق 

 األشخاص ذوي اإلعاقة

التنسيق فيما يخص حقوق األشخام ذوي  -

 .املتطلبات الخاصة بهماالعاقة لضمان توفير 

توفير وضمان حق فرصة الحصول على التعليم  -

 لألشخام ذوي اإلعاقة.

 مباشر مساند

 تراسل

 البريد اإللكتروني

( من اسهم الشركة %4تم تخصيص ما نسبة ) - املساهمة في دعم صندوق دعم الطالب . - شركة امنية

 لصالح صندوق دعم الطالب .

 توفير الدعم اللوجستي للطلبة والجامعات . -

 مباشر استراتيجي

 تراسل

 البريد اإللكتروني

تنسيق وتسهيل اجراءات قبول الطلبة  - مكاتب الخدمات الجامعية

 األردنيين واالجانب.

 العرب و  جراءات استقطاب الطلبةإتسهيل  -

 االجانب الى الجامعات الوطنية.

تسهيل اجراءات دراسة الطلبة االردنيين خارج  -

 اململكة بما يتوافق مع التشريعات.

 مباشر مساند

 تراسل

 البريد اإللكتروني

 األوروبي االتحاد

(ERASMUS+) 

فيما يخص  واالستشاراتتقديم الدعم  -

املشاريع املتعلقة بقطاع التعليم العالي 

 والبحث العلمي.

دعم املشاريع التي يتم تنفيذها في األردن  من خالل  -

 .واالستشاراتتقديم الدعم املالي واللوجستي 

 مباشر مساند

 البريد اإللكتروني

 املجلس الثقافي البريطاني

British Council 

يخص تقديم الدعم واالستشارات فيما  -

املشاريع املتعلقة بقطاع التعليم العالي 

 والبحث العلمي.

دعم املشاريع التي يتم تنفيذها في األردن من خالل  -

 تقديم الدعم املالي واللوجستي واالستشارات.

 املصادقة على الشهادات البريطانية. -

 مباشر مساند

 البريد اإللكتروني
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 مصفوفة الشركاء

 األثر املتوقع من العالقة من العالقة يالهدف الرئيس  الشركاء

 

 طبيعة العالقة مع الشريك

 

 تصالواإلوسيلة التنسيق 

 املعهد األمريكي

AMIDEAST) ) 

 

الشهادات الصادرة عن التأكد من صحة  -

 م سسات التعليم العالي األمريكية.

االستعالم عن م سسات التعليم العالي  -

 األمريكية املعترف بها.

 املصادقة على الشهادات األمريكية. -

 امتحانات اللغة اإلنجليزية. -

 مباشر مساند

 البريد اإللكتروني

منظمة األمم املتحدة 

 للتربية والتعليم والثقافة

(UNESCO) 

تقديم الدعم واإلستشارات فيما يخص  -

املشاريع املتعلقة بقطاع التربية والتعليم 

 وقطاع التعليم العالي.

دعم املشاريع التي يتم تنفيذها في األردن  لقطاع  -

 التعليم العالي.

 مباشر مساند

 البريد اإللكتروني

املؤسسات البحثية، 

 املخترعين، املراكز البحثية

 البحثية.تنفيذ املشاريع  -

تقديم الدعم املالي ملشروعات البحث العلمي  -

واملشروعات االبتكارية والريادية التي تقدمها 

الجامعات األردنية وامل سسات العامة 

 والخاصة

دعم النشر العلمي وخاصة البحوث املحكمة  -

.
ً
 في املجالت العلمية املحكمة واملصنفة عامليا

 هادعم االحتفاظ بالعقول األردنية وتحفيز  -

 

 تعظيم االستفادة من االبتكار واالبداع. -

االسهام في تحسين االنفاق الوطني على البحث  -

 العلمي.

 من حيث النشر  -
ً
تحسين تصنيف األردن عامليا

البحثي من خالل دعم املشاريع ومن خالل املجالت 

 املوطنة في الجامعات الرسمية.

 بناء قدرات الباحثين االردنيين. -

املدعومة من الصندوق  توثيق نتائج األبحاث -

 وتسويقها.

 توفير فرم عمل. -

 .براءات اختراع -

تحسين البنية التحتية في امل سسات البحثية   -

 الحكومية من حيث توفير اجهزة ومعدات حديثة.

 مباشر مساند

 البريد اإللكتروني
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