


 
 

1 
 

 

  

ر اإل الخطة    تيجيةاس

 )2021 - 2019( لألعوام

  



 
 

2 
 

  من أقوال

ن املعظم   جاللة امللك عبدهللا الثاني إبن الحس

ى" ـرة، وقـدرات هائلـة، طاقـات مـن وبناتـه الشـعب هـذا أبنـاء بـه يتمتـع بما تؤمن أن التعليمية املؤسسات ع ى متنوعـة، ومواهـب كب  الكتشـاف وتسـ

هـا املواهـب، تلـك وصـقل القـدرات، تلـك وتنميـة الطاقات، هذه ـى وتحف ـ إ ـر حـدودها، أق ـ التعليميـة األسـاليب أحـدث ع ـى تشـجع ال   الفهـم ع

ــر، ن، ال والفهــم والتفك ن وتجمــع التلقــ ــا، أمــام رحبــة آفاقــا  وتفــتح والتخطــيط، والتحليــل والتطبيــق، والنظريــة والعمــل، العلــم بــ  ــي ليتفوقــوا أبنا

  .حرفة" وأ مهنة وأ فن كل ي وينبغوا مادة، كل

  السابعة الورقة النقاشية                                                                                                                                      

  

 األردنون و ياألردنفــ ...."
ً
ــر، خاصــة ــ يــات يســتحقون الكث ــى  لــذلك، ي مجــاالت الصــحة والتعلــيم والنقــلفيمــا يتعلــق بالخــدمات الـــمقدمة لهــم  فــإن ع

ـــى كـــل مـــن ي ـــى تطـــوير نوعيـــة هـــذه الخـــدمات، ويجـــب ع ـــي الــــمؤسسات العامـــة أن الحكومـــة العمـــل ع خدمـــة اإلنســـان  وبـــأن عملـــه هـــر يفتخـــعمـــل 

  .ي"األردن

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

ي أن أرحب بكم الستعراض الخطة  راتيجيةاإل يطيب  ي والبحث العلم  س ي والبحث العلم 2021-2019لألعوام لوزارة التعليم العا ي التعليم العا تنفيـذ   مـن خـالل لتحقيق الريادة والتم 

ي والبحث العلم واإلشراف األردنيةالسياسات العامة للمملكة  ي مجاالت التعليم العا ي  الهاشمية  ى مؤسسات التعليم العا ـاع ـا وفاعلي ـا ورفـع كفاء وبنـاء الشـراكات ي اـــوتمثيـل التعلـيم الع وتمكي

 
ً
  محليــا

ً
 ملقولــة جاللــة امل متكاملــة للتعلــيم منظومــةلتحقيــق التنميــة املســتدامة وتطــوير  ودوليــا

ً
ن املعظــم عبــدهللا الثــاني لــكتحقيقــا ــرام فلتجعلــوا جامعاتنــا منــارات علــ " إبــن الحســ ــي واح م وحاضــنات و

  ."تمنغالق، ولتجعلوها قصص نجاح و إلا رفضو قبول اآلخر للتنوع  و 

ـــي        ي  ـــى مختلـــف املســـتويات واملجـــاالتاألردن وللتعلـــيم العـــا ـــي عمليـــة التنميـــة الشـــاملة واملســـتدامة ع ـــ تتمثـــل دور رئـــيس  ذلـــك مـــن خـــالل و  حتياجـــات والتطلعـــات الوطنيـــةلإل  باالســـتجابة وال

راتيجيو  هدافاأل الغايات ال تنبثق وتتكامل مع      :ات الوطنية والقطاعية حيثاإلس

  ى حرصت الوزارة االعمل الجاد لتع ي أدا ي جائزة امللك عبدهللا الثاني لتم  إنجاز محققة جائزة أفضل  حقيق التم والشفافية  ا  الحكومي والشفافية للدورة  األداءضمن مشارك

ر ناجحة بعد سبع محاوالت سابقة 2016/2017عام لالثامنة ل ي و غ ر تعزيز ثقافة التم لكافة موظفي الوزارة وخلق الو ا و  اإلدراك، وذلك ع  ها. أهدافلرؤية الوزارة ورسال

  ي وتقوم ،والريادة اإلبتكار و التم تتضمن تشجيع رؤية جديدة  اإلبتكار صندوق دعم البحث العلم و تتب الوزارة من خالل ية اإلبتكار  يعر االبحث العلم واملش اريعملش بتقديم الدعم املا

اية عام قيمة دعم البحث العلم  تحيث بلغ ،لبحوث وتسويقهاتوثيق نتائج تلك اواملؤسسات العامة والخاصة و  األردنيةريادية ال تقدمها الجامعات الو   ) مليون دينار 44.3( 2018ح 

رونيتم حوسبة نظام و ، أردني ر وتوثيق عمليات دعم مشاريع البحوث لصندوق دعم البحث العلم و  دارةمتكامل إل  إلك  . اإلبتكارس

 رعاية شؤون  دف ملانحة وتطوير السياحة التعليميةتعزيز العالقات مع الجهات ال 2020- 2017 لألعوام األجانبالطلبة العرب و  ستقطابإل  التسويقية والتنفيذية خطةالرة وضعت الوزا

ي الجامعات الطلبة الوافدين و  ر العديد من املباحثات الدبلوماس ،األردنيةزيادة عددهم  ىضافة ، باإل جنبية الصديقةية مع الدول العربية الشقيقة واأل وذلك ع رونيتطوير املوقع  إ  اإللك

ن العربية ية الخاص بالوزارة باللغت رونية للطلبة الوافدين من خالل  واستحداث ،واألنجل رونياملوقع نافذة إلك  » األردن ي  أدرس« اإللك
ً
  قليمياإو  وتعميمه محليا

ً
 . وعامليا

  ي الجامعات ى دعم الطلبة  رنامج العادي ومنحهم  األردنيةتعمل الوزارة ع يالرسمية ضمن ال ي متابعة التعليم الجام  عثات من خالل الب فرصة 
ُ
 من صندوق  مقّد والقروض ال ت

ً
سنويا

ر من (دعم الطالب   أك
ً
ن) 40حيث يستفيد سنويا  لف طالبأ أربع

ً
  ا

ً
ي تخفيف العبء  وطالبة ى اإلقتصاديمما يساهم  ر من ( ع حيث بلغ عدد الطلبة املستفيدين  ،ردنيةأسرة ألف أ )40أك

ي املقدم لهؤالء الطلبة (،وعشرون ألف طالب وطالبة  إثنانثالثمائة و  )322000( ن مليون دينار أردني) 250وبلغت قيمة الدعم املا ن وخمس اية عام منذ تأسيس الصندوق و  مائت ح 

2017/2018. 
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  إو 
ً
ي سوق العمل همية التعليبأمن الوزارة  يمانا ي خالل  تتم واعد هذا املجال الدراس سوف يكون له مستقبل وأن ياألردنم التق   العاماملوافقة من قبل مجلس التعليم العا

ى ترخيص جامعة تقنية 2016/2017 ي ع ن بن عبدهللا  و بتدريس برنامج ) كليات مجتمع متوسط 3( لـ) كليات تقنية، والسماح 6(مبدئي ل الثاني التقنية، وترخيصجامعة الحس

ي   جال التق والتطبيقياملالبكالوريوس 
ّ
رامج التقنية ملرحلة لزيادة عدد الطلبة امل اإلجراءاتبع الوزارة العديد من ، وتت ن بال  من خالل تخصيص منح % ) 5الدبلوم بنسبة (لتحق

ً
 سنويا

ى مكرم أبن ن ع ن ضمن التخصصات التقنيةدراسية لهم وزيادة نسبة املقبول ي القوات املسلحة وأبناء املعلم ن   .اء العامل

 ى ضبط نوعية وجودة الشهادات والوثائق العلمية واألكاديمية الصا ي درة عن مؤسستركز الوزارة ع ر األردنيةات التعليم العا والتعليمات واألسس الصادرة  نظمةأل لا طابقوم األردنية وغ

وير) الذي تم وضعه QR Codeواستخدام نظام ( ،العلميةوالوثائق عن الوزارة من خالل تدقيق وتصديق الشهادات   لل
ً
ى وثائق معادلة الشهادات منعا ، واستحداث نظام معادلة ع

روني، ى ما يقارب مليون وثيقة باإلضافة و  الشهادات اإللك ىقامت الوزارة باملصادقة ع ر  شهادة )6000ما يقارب (معادلة  إ ة يبلغ عدد املؤسسات التعليم وقد  ،2018أردنية خالل عام غ

ر  رف األردنيةغ  .عربية وأجنبية تعليمية) مؤسسة 3203الوزارة (لدى ا  املع

 ى الوزارة لرفع رونيورفع الجاهزية  وذلك من خالل رفد الوحدات التنظيمية بالعناصر البشرية املناسبة والوحدات املديريات لعم وفاعلية كفاءة تس ألعمال  الحوسبةتفعيل و ة اإللك

ر خطة التحول املديريات  رونيع ا الوزارة  اإللك روني لتصبح ةالورقي لحوسبة جميع األعمالال تبن رونيوالبوابات والخدمات  نظمةحيث بلغ عدد األ  ،ةإلك ي الوزارة اإللك  ) نظام62(ة 

م ( روني م   تلّقيقدم خدمات متنوعة ملي ) نظام38إلك
ّ
ىالوزارة لع الخدمة، كما تتط ّ منهجيات واضحة املؤسسوالتطوير  للجودة نظام بناء إ ى تب  من خالل بناء ثقافة مؤسسية تعتمد ع

ر الجودة العاملية دارةإل   . ISO9001:2015 الجودة وفق معاي

 ي الجامعات إ ي تقديم الخدمات قامت بتفعيل املكاتب الثقافية   من الوزارة بأهمية تطبيق مبدأ الالمركزية 
ً
لمكاتب متعددة ل إداريةالرسمية والخاصة وتفويض صالحيات  األردنيةيمانا

ي داخل  )15( بواقع متلّقي الخدمةالثقافية لخدمة   ) مكاتب ثقافية خارج اململكة.9و( اململكةمكتب ثقا

  ى تنسيق ي من خالل العمل ع ر قاعدة بيانات  هعنه ومتابعة القرارات الصادرة عنواللجان املنبثقة حاضر امل إعدادو  جتماعاتاإل تقديم الدعم اللوجس ملجلس التعليم العا  .لهوتوف

  

راتيجيةاإل  الخطةت بلوّر  ي  لها ستقبليةاملرؤية ال 2021-2019للوزارة لألعوام  س ي خاضها ال نقاشات ال ثمارو ي جميع الوظائف القيادية واإلشرافية  ن  رة املعني الوزارة من ذوي الخ

  والكفاءة.
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ناأل كلمة    :العام م

ي     ــي وزارة التعلــيم العــا ي بــالتخطيط  والبحــث العلمــ نــؤمن  راتي ــي تنفيــذ الخطــط حــد  دة تستشــرف املســتقبل وال تقــف عنــدلخــدمات نوعيــة متجــدكرافعــة اإلســ وألننــا نــدرك أســباب القصــور 

راتيجيةاإل   واملتمثلـــة  ســـ
ً
ـــي القطـــاع العـــام عمومـــا ـــى وجـــه الخصـــوص و ـــي الـــوزارة ع رددبـــالســـابقة  ـــرة  القضـــايا معالجـــة ـــي ال ـــى الخطـــة ووصـــول الكب األشـــخاص  محاســـبة ـــي معقـــدة والفشـــل مرحلـــة إ

 ة حقيقيــة ُيـوالجهـات عـن عـدم التنفيــذ وعـدم اختيـار الوقــت املناسـب للتخطـيط والتنفيـذ وعــدم وجـود رؤيـ
ُ
ـا امل ــي األ ؤمن  لحـدٍث مــا  فعـٍل  ردةِ ليــا أو غلـب جـاءت الخطــط كطلـب مـن جهـات عُ خطـط و

ي نفس الوقتةالخط أهدافي صياغة  Stakeholdersطراف املعنية األ وعدم اشراك كل    ، و
ُ
ن التنفيذ و مّ علينا ان ن   التنفيذ. سوء ب

ـر جـوهري  سبب وهناك     ـريُ  وأخ راتيجيا لتنفيـذ الرئيسـة املعوقـات مـن عت ـ التقليديـة نفيذيـةالت اليوميـة باألعمـال االنشـغال وهـو  تاإلسـ ـا التوقـف وال يمكـنتتوقـف  ال ال  عمـل ـدد فهـذا ع

راتيجيو  الخطــط تنفيــذ إن العــاملون  يعــرف أن وهــ يجــب فعلــه مــا ولكــن ،الــوزارة ــي وقفســيُ  التنفيــذ ــي املبــادرة عــدم نوإ نفيذيــةالت اليوميــة عــن األمــور  أهميــة يقــل ال أمــر وهــ اتاإلســ  تطــور الــوزارة 

  ال التطورات مواكبة عن خطوات يؤخرها وأ املنظور  املستقبل
ُ
ى ترسيخ لذا عملُت ، والتم الريادة نشدت ن املواءمة أسلوب ع ي العمـل بـ ن اليـومي التشـغي ي  العمـل وبـ راتي  ثمـارهُ  ؤتيُيـ الـذياإلسـ

ى راتيجيةاإل  هذه إعداد نهج كان لذلكرؤية الوزارة،  يحقق بما الطويل املدى ع ي مختلف س   ال القضايا كل عالج ونو
ُ
  .التنفيذ عيقت

سـجل أن إال يمكن وال    
ُ
ن خـالل سـاعد الـذي الـوزارة بطـاقم فخـري  أ ن العـام ـى املنصـرم  الثـاني عبـدهللا امللـك بجـائزة بـالفوز  ذلـك لنتـوج بشـرية ومصـادر تحتيـة بنيـة مـن يلـزم مـا كـل تطـوير ع

  استطعنا قدل ،2016/2017عام لالحكومي والشفافية للدورة الثامنة ل األداءلتم 
ً
  .العام القطاع لتطوير وفاعل ومم ي نموذج إبراز معا

ي هـــمجلـــس التعلـــيم       والعـــا
ُ
ي والبحـــث العلمـــ فهـــ تقـــوم بـــأدوار مختلفـــة ت ي، أمـــا وزارة التعلـــيم العـــا ي،  ســـاندمـــن يـــدير قطـــاع التعلـــيم العـــا ن تطـــور الـــوزارة لـــذا إـــي تطـــوير قطـــاع التعلـــيم العـــا

ا يصُ  ي إوخدما ي والتطوير اإل  صالح منظومةب  ي القطاع العام ونعتقد أننا نسقطاع التعليم العا اية.داري  ي تكوين نموذج للريادة والتم مع إيماني أن الجودة ليس لها خط    ر 
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  :مقدمة

ي عــام قــأول  صــدر      ، و 1980انون للتعلــيم العــا
ُ
ء بموجبــه أ ــ ي عــام ن  و ، 1982مجلــس التعلــيم العــا

ُ
ي أ ، حيــث صــدر قــانون التعلــيم 1985عــام  األردنيــةوالبحــث العلمــ نشــئت وزارة التعلــيم العــا

ي رقـــم ( ي،  تحـــددت بموجبـــِه و ، 1985) لســـنة 28العـــا ـــا بمؤسســـات التعلـــيم العـــا ، وعالق ي والبحـــث العلمـــ يصـــدوقـــد صـــالحيات ومســـؤوليات ومهـــام وزارة التعلـــيم العـــا ـــر مـــن قـــانون للتعلـــيم العـــا  ر أك

ي والبحث العلم رقم (ها آخر كان و ، منذ ذلك الوقت وح تاريخه األردنية والجامعات ى النح، والذي حّد 2018) لسنة 17قانون التعليم العا ا ع   -اآلتي: ود مهام الوزارة وصالحي

 ـي مجاالتـهتنفيذ السياسـة ا ي  ربويـة لعامـة للتعلـيم العـا يالعلميـة والبحثيـ ،التعليميـة ،الثقافيـة ،ال ـي نطـاق مؤسسـات التعلـيم العـا سـتفادة لإل  ـاالتنسـيق بيو  األردنيـة الهاشـمية ـي اململكـة ة 

االطاقات التعليمية والبحثية واإل  من  .ستشارية لد

 ي  األردنية الهاشمية تمثيل اململكة .ي املؤتمرات والندوات ذات العالقة بالتعليم العا
ً
 وخارجيا

ً
   داخليا

  ي والبحــث العلمــ مــع الــدول العربيــة الشــقيقة واألجنبيــة الصــدوبــرامج التبــادل التعليمــ اإلتفاقيــات الثقافيــة ومــذكرات التفــاهم وتنفيــذ إبــرام يقة والهيئــات اإلقليميــة املتعلقــة بــالتعليم العــا

ي الخارج والطل الوافدينالطلبة وتنظيم شؤون  والدولية ن  ن الدارس  وفقبة األردني
ً
 ألنظمة والتعليمات.ل ا

 ــراف ــر  اإلع ي غ ــر األردنيــة األردنيــةبمؤسســات التعلــيم العــا ي غ ــراف بمؤسســات التعلــيم العــا ــا بالتنســيق مــع لجنــة اإلع لجنــة معادلــة الشــهادات بالتنســيق مــع  ومعادلــة الشــهادات الصــادرة ع

ا  وفق الصادرة ع
ً
     .لألنظمة والتعليمات ا

  ي داخل وخارج اململكةي البعثات العلمية الوزارة مبعوثي إيفاد تنظيم شؤون  .األردنية الهاشمية ملؤسسات التعليم العا

  ن والقروض للطلبة  البعثاتتقديم ن  الرسمية األردنيةالجامعات ي األردني رنامج العادي ضمن املقبول ى الال  وفق خاصةالنفقة وع
ً
 .لألنظمة والتعليمات ا

  ـــى ر أجهـــزة إداريـــة وفنيـــة مؤهلـــة وقـــادرة ع ي ومتابعـــة شـــؤونه القيـــام بمهـــام مجلـــإعـــداد وتـــوف ي س التعلـــيم العـــا ـــى تزويـــده بالدراســـات والبيانـــات املتـــوفرة ذات العالقـــة بـــالتعليم العـــا والعمـــل ع

.    والبحث العلم

 ي ذلـك مكاتـب  الجامعية تنظيم شؤون املكاتب ي بما  قدم خدمات لطلبة التعليم العا
ُ
ـوفـرو  رتبـاطاإل ال ت ي والبحـث العلمـر التابعـة ملؤسسـع الجامعـات األجنبيـة غ وتحديـد  ات التعلـيم العـا

ى املخالِ  فرض ع
ُ
 وفقا فة مرسوم ترخيصها والجزاءات ال ت

ً
 .لألنظمة والتعليمات ا
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راتيجيةاإل  الخطة إعداد منهجية   2021 -2019لألعوام  س

راتيجيةاإل الخطــة تــم إعــداد           ي والبحــث العلمــ  ســ ــر مــن  عتمــادن وباإل يــواملعن العالقــةصــحاب مــنهج تشــاركي تــم مــن خاللــه إشــراك أ وفــق 2021-2019لألعــوام لــوزارة التعلــيم العــا ــى عــدد كب ع

ي  كإطار املراجع واملصادر والخطط والوثائق والتقارير  راتيجيةاإل  للخطةمرج ل فريـق عمـل لحيث  ،س
ّ
ك
ُ
ـى جلسـات املقـابالت  وإجـراءل مفّصـبشـكل واملراجـع راسـة وتحليـل املصـادر دش  إ

ً
العصـف إضـافة

ا فريق التخطيط  ي.الذه ال قام  راتي   اإلس

ي   ي مالمح منهجية التخطيط  أبرز وفيما ي راتي :اإلس ي والبحث العلم   لوزارة التعليم العا

ن  برئاسة لجنةتشكيل  .1 راتيجيةإل ا لخطةا عدادإل  نوظفاملقيادات و الوعدد من الوزارة عام أم  .س

ن عقـــد ورش عمـــل تدريبيـــة .2 ن واإلشـــرافي يات التخطـــيط دو الـــوزارة تضـــمنت التعريـــف بمفـــاهيم وآليـــات وأـــي  للقيـــادي راتي ـــى التجـــارب املحليـــة والدوليـــةطـــالع واإل  اإلســـ ـــي مجـــال التخطـــيط  ع

ي،  راتي ناإلس راتيجية الخطـة إعـدادـي  بفاعليـة، واملشاركة وذلك لبناء القدرات لدى املشارك  إعتمـاد الداخليـة والخارجيـة البيئـةوتحليـل  ،اإلسـ
ً
ى  ا ـى منهجيـات مسـتنده للممارسـات الفضـ ع

  .ى هذا املجال

 مراجعة الوثائق التاليه:  .3

  2025(األردن رؤية(. 

  راتيجيةاإل  .)2025 -2016الوطنية لتنمية املوارد البشرية ( س

 ) رنامج التنموي التنفيذي    .)2020-2016ال

 2022 -2018(ي األردن اإلقتصادي وخطة تحف النم(. 

 عبدهللا الثاني املعظم. ة النقاشية السابعة لجاللة امللكالورق 

 الدكتور عمر الرزاز دولة كتاب تكليف حكومة. 

 ي  .2018) لسنة 17رقم ( والبحث العلم قانون التعليم العا

  2018) لسنة 18رقم ( األردنيةقانون الجامعات. 

  راتيجيةاإل يل الوطنية س  .)2018 -2014والبحث العلم لألعوام ( لتعليم العا

  راتيجيةاإل  ةطالخوثيقة  .)2018 -2015(لألعوام  للوزارة س

  يالدليل اإلرشادي للتخطيط راتي ) والسياسات املؤسس األداءتطوير  إدارة/  لدوائر الحكوميةل اإلس
ً
 .(وزارة تطوير القطاع العام سابقا
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ي بحيث تضّم  إعداد .4  .والتحدياتن نقاط القوة والفرص ونقاط الضعف ملخص لنتائج التحليل الربا

ر وذلك إل  العالقةهمية وتصنيفهم حسب أ وزارةر شركاء الحص .5 ي  بمعرفةيسهم  وبما الوزارةولويات معهم حسب أ العالقة دارةوقوة التأث ا  م وتلبي  .الخطةاحتياجا

راتيجيةاإل  الخطةمسودة تطوير  .6 ى النح س ي ووذلك ع  :التا

  الرؤيةمراجعة وتطوير. 

 الرسالة وتطوير مراجعة. 

  املؤسسيةمراجعة وتطوير القيم. 

 2021-2019للسنوات  واضحة مصفوفةلها ضمن  األداءواملشاريع ومؤشرات قياس  واملبادرات األنشطةة والفرعية و الرئيس هدافاأل مسودة  إعداد. 

ي  نالتواصل مع الشركاء واملعني .7 ى مستوى قطاع التعليم العا  .اإلستبياناتمن خالل اللقاءات و  العالقةوالوزارات واملؤسسات ذات ع

  يةوضع الخطط التنفيذ .8
ُ
ي الوزارة ملختلف ة فصلامل راتيجيةاإل  الخطةحسب لتنفيذها  وتحديد املوارد الالزمة املديريات والوحدات   املعتمدة. س
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راتيجيةاإل الخطة  إعدادمراحل    :2021-2019لألعوام  س

 :
ً
رأوال  التحض

ي ى تشكيل لجنة إل املوافقة  3/5/2018 تاريخ 4948/أعرقم الكتاب بموجب  والبحث العلم قرر وزير التعليم العا راتيجيةاإل الخطـة  عدادع ن عـام برئاسـة سـ مـن قيـادات  وبعضـوية الـوزارة أمـ

ــراء مــن خــارج الــوزارة إلعــادة صــياغة وثيقــة الخطــة و الــوزارة  راتيجيةاإل خ ي والبحــث العلمــ لألعــوام  ســ  همر وصــولتيســلعضــاء اللجنــة أ ر ادو أوتحديــد  ،2021-2019الخاصــة بــوزارة التعلــيم العــا

ــى راتيجيةاإل  إنســجامالبيانــات واملعلومــات والتأكــد مــن  إ رامــع التشــريعات و  ســ ــى باإلضــافة ،بعمــل الــوزارةات املعنيــة تيجياإلســ عمــل  تحديــد وتصــنيف أصــحاب العالقــة، حيــث تــم عقــد ورشــ إ

ي بمفــاهيم التخطـيط األ  ـى لزيـادة الـو ي و راتي راتيجيةووضــع مالمـح خطـة اإلسـ راتيجيةاإل  هـدافاأل للـوزارة، والورشـة الثانيــة ملناقشـة الرؤيـة والرســالة و  إســ ــا ا هــدافاأل و  سـ لفرعيـة املنبثقـة ع

ن بحضور  ،ومؤشرات األداء ي الوزارة.وقد كانت الورشت   جميع موظفي الفئات الوظيفية 

  

 :
ً
  وتحليلها جمع البياناتثانيا

ي والكممن خالل والتوصيات الالزمة  النتائجستخالص إيمها و يتقومن ثم  البيانات واملعلومات الالزمة راجعة وتحليلوم تم جمع          ر الخطة  التحليل النو راتيجيةاإل لتحض ى النحو اآلتي س     :ع

  راتيجية للوزارة ةالخطمراجعة وثيقة راتيجية املعنية.2018 -2015لألعوام ( اإلس    ) وكافة الخطط اإلس

  ي تحديد مراجع جمع املعلومات ا  راتيجية لألعوام  إعداد الخطة منهجيةاملشار إل  ).3/ البند ( 2021-2019اإلس

  ستطالع رأي الشركاء.إنتائج 

 .تحليل البيئة الداخلية والخارجية للوزارة 

  حصائية الخاصة بالوزارة.الدراسات اإل 

 .ي الوزارة  جلسات العصف الذه مع مختلف الفئات الوظيفية 

 الخدمة. متلّقيصحاب العالقة والشركاء و أواللقاءات الدورية مع  جتماعاتإل ا 
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:
ً
ي ثالثا   التحليل الربا

ي  ــ تــم جمعهــا تــم إعــداد التحليــل الربــا ــى ضــوء تحليــل املعلومــات والبيانــات ال ــى منهجيإعتمــاد تحديــد نقــاط القــوة والضــعف والفــرص والتحــدياتحيــث تــم ع  ع
ً
 McKinsey7S and) ــا

PESTEL)  ى أتوظيف بطاقات و   -ي:و ساسية محاور أربعة األداء املتوازن ال تعتمد ع

  قليمية)إفراد، املؤسسات، جهات دولية و : ويشمل (األ العمالءمحور. 

 محور العمليات. 

 ومحور التعلم والنم.   

 ي   .املحور املا

    

 :
ً
راتيجيةاإل الخطة  إعدادرابعا   س

راتيجيةاإل مراجعة وتطوير عناصر الخطة  راتيجيةاإل  هدافاأل تحديد ، القيم املؤسسيةالرؤية، الرسالة،  :س ومؤشـرات  ،واملبـادرات واملشـاريع) األنشـطةالتنفيذيـة (وضـع الخطـط  ،والفرعيـة س

  .2021-2019للسنوات  واضحة مصفوفةلها ضمن  األداءقياس 

 

 :
ً
راتيجيةاإل مراجعة مسودة الخطة خامسا   س

ن اإلعتبار مالحظاتتم  راتيجيةالتغذية الراجعة  األخذ بع ي الـوط يـالشـركاء واملعنالتواصـل مـع )، وذلـك ب2021-2019لألعـوام ( حول مسودة الخطة اإلس ـى مسـتوى قطـاع التعلـيم العـا ن ع

  .اإلستبياناتوالوزارات واملؤسسات ذات العالقة من خالل اللقاءات و 
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 :
ً
راتيجيةاإل قرار الخطة إسادسا    س

ــاء مــن كافــة املراحــل الســابقة والوصــول بعــد اإل  ــىن ي والبحــث العلمــا واقــعتصــور حــول طبيعــة  إ والرســالة  ةوالفــرص والتحــديات تــم صــياغة الرؤيــتكمــن نقــاط القــوة والضــعف  أيــنو  لتعلــيم العــا

ـــى وضـــع تـــم و  املؤسســـيةوالقـــيم  راتيجيةاإل  هـــدافاأل العمـــل ع ـــي تحقيقهـــا ةوالخطـــط التنفيذيـــ ســـ ـــ تســـاهم  ـــائي ال ا بشـــكل  ـــا تـــم إقـــرار الخطـــة  بنـــاءً و  ،وصـــياغ راتيجيةاإل عل الخاصـــة بـــالوزارة  ســـ

  .والتنسيق واملتابعة لجنة التخطيط من 2021  -2019لألعوام 

  

 :
ً
راتيجيةاإل الخطط التنفيذية للخطة  إعدادسابعا   س

  رتبطتإ
ُ
راتيجيةاإل  هدافاأل فصلة ملختلف املديريات والوحدات بالخطط التنفيذية امل   .لهذه الغاية حدد تم تصميمهوفق نموذج ُم  للوزارة س

  

 :
ً
راتيجية تنفيذ الخطة ثامنا ااإلس ا نجازوقياس نسبة اإل  ومتابع   جراء التعديالت الالزمةالتغذية الراجعة للتمكن من إ وقياس األداءوتحديد معوقات  ف

راتيجيةاإل الخطة  تنفيذ ومتابعةيتم       اوخط س ي ط العمل التنفيذية املنبثقة ع  :كالتا

  رامج واملشاريع و ب داريةتقوم املديريات والوحدات اإل ي الخطة التنفي األنشطةتنفيذ ال   الحاصل. نجاز تتعلق بالتقدم واإل  (ربع سنوية)ربعية ر تقديم تقاريو  ذيةالواردة 

  رحات متعلقة بتعديل ربعية التقييم التقارير ة مناقشيتم ىلجنة التخطيط، ثم يتم رفع هذه التقارير والتوصيات  من ِقبل لمديريات والوحدات اإلداريةالتنفيذية لخطط الوأي مق  إ

ناأل   التخاذ القرارات املناسبة املتعلقة بذلك.  الوزير العام و  م

 ى املديريات والشركا يتم نشر وتعميم نتائج التقارير ي التقري ءالربعية ع   السنوي الخاص بالوزارة.ر باإلضافة إلدراجها 

 ة وتحديث الخطة يتم مراجع 
ً
ن مع األخذ ب التنفيذية سنويا راتيجية. لتنفيذ الخطة اإلمكاناتوتوفر  اتنجاز اإل املتابعة والتقييم و  بار نتائج تقاريرعتاإل ع   اإلس
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   الهيكل التنظيمي

نالــوزارة تقــدم         ــي الــرئيسوذلــك مــن  العديــد مــن الخــدمات للمــواطن ــة/عمان، خــالل املوقــع الجغرا  بشــكل متــوازن داخــل اململكــة و  ــي منطقــة الجب
ً
ن املوزعــة جغرافيــا مكاتــب املستشــارين الثقــافي

ـــي  رمـــوك(و ـــرا، جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة، الجامعـــة األردنيـــة، جامعـــة البلقـــاء التطبيقية/كليـــة عجلـــون ، جامعـــة آل البيـــت، جامعـــة جـــرش األهليـــة، جامعـــة العلـــوم والتكنولوجيـــا، جامعـــة ال ، جامعـــة الب

ن بــن طــالل، جامعــة مؤتــة ،الجامعــة األملانيــة األردنيــة، جامعــة البلقــاء التطبيقيــة/املركز، ميةالجامعــة الهاشــ ومــن خــالل مكاتــب ، )فــرع العقبــة/الجامعــة األردنيــة، جامعــة الطفيلــة التقنيــة، جامعــة الحســ

ن املستشارين  ي عدد من الدول العربية وامللحقي ن خارج اململكة   ،الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية ،الجمهوريـة اللبنانيـةية، جمهورية السودان، المصر العربية(جمهورية الشقيقة الثقافي

ركيــة ،روســيااالتحادية ،اإلســالمية يةباكســتانالجمهوريــة ال ة،وكرانيــاأل جمهوريــة ال(الصــديقة وعــدد مــن الــدول األجنبيــة  ،)دولــة الكويــت  ، )الجمهوريــة ال
ً
ــى الخــدمات املق إضــافة دمــة مــن خــالل املوقــع إ

روني ر وسائل التواصل و الروابط و  ،للوزارة اإللك ياألفالم التوضيحية املنشورة ع ي الـوزارة ليـتمكن وشاشات العرض واأل ،اإلجتما ـى املعلومـات  متلّقـيلواح الرقمية املوزعة  الخدمـة مـن الحصـول ع

م الطلبة كما قامت الوزارة بإرسال فرق عمل متخصص، بوسائل وطرق متعددة ى نشر املعلومات التوضيحية ال  ى مختلف محافظات اململكة للعمل ع م. اإلجابةو ة إ ى استفسارا   ع

ي وصف لنطاق  وفيما   :الوزارةوحدات و ديريات مل الخدمةي

  ذات العالقة بمكتب الوزير عمال والقضايا أل تنظيم وتنسيق جميع ا الوزير:مكتب 
ً
ا وفقا  والتعليمات.لألنظمة ومتابع

 :ـــ ي وحـــدة تنســـيق القبـــول املوحـــد  للسياســـة العامـــة للقبـــول ال
ً
ر وفقـــا ـــي الجامعـــات األردنيـــة الرســـمية ملرحلـــة البكـــالوريوس وقبـــول طلبـــة التجســـ ضـــعها مجلـــس تنســـيق عمليـــة قبـــول الطلبـــة 

 
ً
ي سنويا ى أي مهام أخرى  ،التعليم العا ا من قبل املجلسباإلضافة إ كلف 

ُ
 .ت

  ي:أمانة سر   مجلس التعليم العا
ُ
ي وأي أمور ت ي متابعة جميع الجوانب اإلدارية والفنية املتعلقة بأعمال مجلس التعليم العا ي/ وزيـر التعلـيم العـا ا من قبل رئيس مجلس التعلـيم العـا كلف 

.  والبحث العلم

 :ي ولكافة مديري وحدة السياسات والتخطيط وإبـداء واملـديريات ذات العالقة بعمـل املجلـس  املواضيعات ووحدات الوزارة من خالل مراجعة ودراسة تقديم الدعم الف ملجلس التعليم العا

ـــى ـــا إ ي الـــرأي حولهـــا ورفـــع التوصـــيات الخاصـــة  ا رئـــيس املجلـــس إل معـــا ـــ تقـــع ضـــمن نطـــاق مســـؤوليات الوحـــدةوالتخـــاذ القـــرارات املناســـبة بشـــأ  عمـــل كنقطـــة اتصـــال تنســـيقية للمشـــاريع ال

ي والبحث العلم منفردة أووتنف ن عمليات الوزارة وتحقيق أهدافها. بالتعاون مع جهات أخرى محلية وخارجية ذها وزارة التعليم العا ي صالح تطوير وتحس  بما يصب 
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 : ر األعمـال و  وحدة الرقابة الداخلية ـرامج والخطـط مـع تتفـق  الـوزارةواملاليـة والفنيـة الصـادرة عـن  داريـةوالقـرارات اإل  اإلجـراءاتالتحقق من أن سـ األحكـام والتشـريعات النافـذة مـن جهـة وال

 العليا من جهة أخرى  دارةقبل اإل  املحددة من
ً
ى ، إضافة ى كافة املشاريع والقضايا ذات الصلة بعمل  إ ـى املـال العـام و و  الـوزارةالرقابة ع م املـوارد املتاحـة بالشـكل سـتخدااضـمان املحافظـة ع

 .األمثل

  ن العام:مكتب ا  األم ن العام ومتابع  لألنظمة والتعليمات.تنظيم وتنسيق جميع األعمال والقضايا ذات العالقة بمكتب األم
ً
    وفقا

 ي العـــام حـــول دور الـــوزارة   :اإلعـــالمو دة العالقـــات العامـــة وحـــ ي وزيـــادة الـــو ي والـــداخ ـــاإنجاز ومشـــاريعها و ها أهـــدافو  يـــةاإلعالموخططهـــا تعزيـــز دور العالقـــات العامـــة الخـــار ـــا  ا وترســـيخ هوي

دفةوصــور ـــي الصـــحف واملواقـــع و  ا النمطيـــة لـــدى الجهـــات املســـ ي  رونيـــرصـــد أخبـــار التعلــيم العـــا رونيـــخبـــار ونشـــاطات الـــوزارة بكافـــة الصـــحف واملواقـــع يــة أل اإلعالمتغطيـــة الو  ةاإللك  ةاإللك

ي  .ومواقع التواصل اإلجتما

  ـا لـدى كافـة املحـاكم اإلداريـة ي، إعداد مسودة التشريعات الناظمة لعمل الوزارة ومؤسسات التعليم العا  الشؤون القانونية:وحدة ى القضايا املقامة من الوزارة وبمواجه وإعداد الردود ع

ى اختالف ا، وتقديم  والنظامية وع   ستشارات قانونية داعمة لقرارات قيادات الوزارة.إدرجا

 ي للمشــاريع ذات الصــبغة  :اإلبتكــارندوق دعــم البحــث العلمــي و صــ ــي املؤسســات األكاديميــة والبحثيــة، وتقــديم الــدعم املــا ن  ــ اإلبتكار دعــم مشــاريع األبحــاث العلميــة للبــاحث يــة والرياديــة وال

ا   إينشأ ع
ً
راعات تضع حلوال م املجتمع خ ي الجامعات الدعم للمجالت العلمية  وتقديم، ياألردن ملشاكل  ى تصنيفاتحو  األردنيةال تصدر  ى الحصول ع   عاملية. ا ع

 ي ــى ملفــات الطلبــة  :مديريــة مؤسســات التعلــيم العــا ــي التــدقيق ع ن  ،  الرســمية األردنيــةالجامعــات املقبــول ن ســإصــدار تعــاميم للجامعــات والتنو والخاصــة ببدايــة كــل فصــل دراســ ــا وبــ يق بي

ــى مكاتــب الخــدمات الجامعيــة واإلشــراف الجهــات الخارجيــة،    والــدوراتع
ُ
ــ ت ــى كتــب واإل عقــد بالجامعــات، التدريبيــة ال   ،صــحة صــدور الشــهاداتأكــد مــن التّ جابــة ع

ً
ــى إ إضــافة صــدار الــدليل إ

اية كل عام.  اإلحصائي 

 ن  الرسمية األردنيةالجامعات ي  ةى مقاعد الدراسالقروض) للطلبه ع، املنح، تقديم الدعم (البعثات :مديرية البعثات ـى النفقـة الخاصـة ضمن النظـام العـادياملقبول األوضـاع ومتابعـة  ،ع

ام للمنح إلمن ا الِحلو  ،ثناء الدراسةأمن أوجه الدعم املستفيدين  ةطلبلل األكاديمية  .بعد التخرج املستفيدين الطلبةوتحصيل القروض من ة والبعثات الكاملل
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  رافمديرية ى دراسة  معادلة الشهادات :و  اإلع ي خـارج اململكـة بيانات تتو ـرامج ووضـع قـوائم باملؤسسـات  األردنيـة الهاشـمية مؤسسات التعلـيم العـا ـا حسـب الدولـةوال ـرف  بالتنسـيق  املع

راف بمؤسمع  ر لجنة اإلع ي غ ر و ، األردنيةسات التعليم العا ي غ ـر بالتنسيق مع  األردنيةمعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العا ، والتصـديق األردنيـةلجنة معادلة الشهادات غ

ى  ي داخل وخارج اململكةالوثائق األكاديمية والعلمية الصادرة عن مؤسسات الالشهادات و ع   .األردنية الهاشمية تعليم العا

  ـــى  :الوافـــدينمديريـــة شـــؤون الطلبـــة ي العمـــل ع ـــي للتعلـــيم العـــا روي ـــرويج إل شـــؤون الطلبـــة الوافـــدين وعمليـــة  إدارةو ج ـــي الخـــار  ياألردنـــمأسســـة العمـــل ال مال بعـــة قضـــاياهم ومتا ســـتقطا

 .األكاديمية والشخصية

 ن:املستشارين  تب منسقمك ن الوزارة  الثقافي ن داخل  ومكاتب املستشارينالتنسيق ما ب   .وتسهيل مهامهم األردنية الهاشمية وخارج اململكةالثقافي

  ي  األنشطةالعمليات و  إدارة  املالية:مديرية الشؤون ا رؤية الوزارة تنفيذ يساهم ب الوزارة بمااملالية  راتيجيةاإل وخط والخطط التنفيذية ضـمن مفهـومي الكفـاءة  هدافاأل وذلك لتحقيق  س

  والفاعلية.

  ى  :داريةاإل مديرية الشؤون ى درجات الكفاءة والفاعليةإديمومة و العمل ع ي الوزارة بشكل يضمن تحقيق أع  .الخدمية واللوجستيةالنشاطات  إدارةمن خالل  ستمرارية العمل 

 :ى  مديرية املوارد البشرية نابتعاث إو  والقيام بالتدريب ةالخدمة املدني حكام نظامأوتنمية املوارد البشرية من خالل تطبيق  إدارةالعمل ع جداول  إعدادو  األداءتقييم  إدارةو  ملوظف

  .موارد البشريةلل تخطيط وال ي الوزارة التشكيالت

  رونـــيالتحـــول و مديريـــة تكنولوجيـــا املعلومـــات ـــى  :اإللك ـــاالشـــبكة الداخليـــو جهـــزة الحواســـيب أو ة والخـــوادم الرئيســـ نظمـــةضـــمان ديمومـــة عمـــل األ العمـــل ع ـــى حماي  ة والخارجيـــة والعمـــل ع

ــي تحقيــق برنــامج الحكومــة  ،وإنشــاء قواعــد بيانــات خاصــة بــالوزارة والجامعــات رونيــواملســاهمة  ، ت وتكنولوجيــا املعلومــاتاإلتصــاال  ة واملشــاريع املتعلقــة بــه مــن خــالل التنســيق مــع وزارةاإللك

ــرامج الالزمــة إلســتخدام مــديريات الــوزارة أ او وحوســبة أعمــال مــديريات الــوزارة وتصــميم ال ــا وضــمان حمايــة البيانــاتإو بعــد تحديــد املواصــفات الفنيــة املطلوبــة ومتابعــة تشــغيلها  شــرا  دار

 الخاصة بالوزارة.
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ي وصف  ي الوزارةوفيما ي  :ألعمال اللجان الدائمة 

  رافلجنة ر  اإلع ي غ   :األردنيةبمؤسسات التعليم العا

ــر  ي غ ــرامج ووضــع قــوائم باملؤسســات  األردنيــةدراســة مؤسســات التعلــيم العــا ــا وال ــرف  ــي مؤسســات  خــارجاملع ي التعلــيم الاململكــة وذلــك لتوجيــه الطلبــة للدراســة  اململكــة األردنيــة  خــارجعــا

 .ذات جودة ونوعية الهاشمية

  ر  :األردنيةلجنة معادلة الشهادات غ

ر دراسة و   ي غ ر  األردنيةمعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العا راف ومعادلة الشهادات غ    .األردنيةمن خالل تطبيق نظام وتعليمات اإلع

  ي الجامعات  إدارةلجنة  الرسمية: األردنيةصندوق دعم الطالب 

ي ا واملتعلقة بالطلبة املس تنظر  ي النظام والتعليمات.أتفيدين من دعم الصندوق وأي أمور املواضيع املعروضة عل  خرى لم ترد 

 لجنة البعثات واملنح:   

ي املواضيع املعروضة عل ي النظام والتعليمات.أية الداخلية والخارجية وأي أمور ا واملتعلقة بالطلبة املستفيدين من البعثات العلمتنظر    خرى لم ترد 
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  التنظيمية  الخارطة
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  )Vision: (الرؤية

ي وبحث علم تعليم خدمات ة عا  .موجهة بنتائج عالية جوده ذات متم

 )Mission: ( الرسالة

ي التعلـــيم مجـــاالت ـــي الخـــدمات وتقـــديم الهاشـــمية األردنيـــة للمملكـــة العامـــه السياســـات تنفيـــذ ـــى واإلشـــراف التنظـــيم خـــالل مـــن العلمـــ والبحـــث العـــا ي التعلـــيم مؤسســـات ع  إلستشـــاراتا ومراكـــز  العـــا

ـــا وخارجهـــا اململكـــة داخـــل الثقافيـــة واملكاتـــب ـــا ورفـــع وتمكي ـــا، وكـــذلك تبســـيط اإلجـــراءات  كفاء ا،وفعالي ـــراف بمؤسســـات  ورفـــع جـــودة األداء لخدمـــة متلقـــي الخدمـــة، وحوســـب وتقـــديم خـــدمات اإلع

ن مـــن خـــالل صـــندوق دعـــم  ين واملحتـــاج ـــ ا ودعـــم الطلبـــة املتم ـــر األردنيـــة ومعادلـــة شـــهادا ي غ ي ومتابعـــة  ، وتطبيـــق سياســـات القبـــول الطالـــبالتعلـــيم العـــا ـــ يقرهـــا مجلـــس التعلـــيم العـــا والقـــرارات ال

ي التعليم تنفيذها، وتمثيل   الشراكات ي مختلف املحافل وبناء العا
ً
، لتحقيق محليا

ً
 .للتعليم متكاملة منظومة وتطوير املستدامة التنمية ودوليا

 )Values:(القيم

ـــر الســـلوكي واإلطـــار اإلرشـــادية قواعـــدنا ـــي ا الـــوزارة نظـــرة عـــن للتعب ن،  الخدمـــة متلّقـــيو  املجتمـــع مـــع تعاملهـــا وأســـلوب وفلســـف ـــ) املؤسســـية ثقافتنـــا( قيمنـــا وتنطلـــق واملـــوظف ـــى تحـــرص الـــوزارة ال  ع

ام وضمان، تعميمها ن العليا اإلدارة إل ا واملوظف ا ومتطلبا ي بتطبيقا   :و

 اهة والشفافية ءلةاملسا  :  وال

 ا تكون  منفتحة بطريقة العمل :الشفافية ن وتسمح ومفهومة ومنظورة متاحة للوزارة واألعمال والقرارات بالظروف املتعلقة املعلومات ف ـى الحفـاظ الخدمـة ومتلّقـي بالوزارة للعامل  ع

 .املناسبة القرارات واتخاذ مصالحهم

 ى املحاسبة :املساءلة   اإلنجـاز مسـتوى  قيـاس خـالل مـن للموظـف املفوضـة السـلطة عـن الناتجـة الواجبـات أداء ع
ً
 وإجـراء االنحرافـات أسـباب مـن والتحقـق باألهـداف املوضـوعة مقارنـة

ن الثغرات ومعالجة  الوزارة. أهداف يحقق بما األداء وتحس

 اهة ء ما كل عن واإلبتعاد األمانة وحمل املسؤولية واستشعار وإخالص جدية بكل العمل :ال ـى تـؤدي ممارسـات مـن العامة للوظيفة يس ن املحـددة واملهـام بالواجبـات اإلخـالل إ  للعـامل

 .الوزارة ي
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 بفعالية واملوارد اإلمكانات واستخدام الخدمة متلّقي وتوقعات إحتياجات وتلبية الناشئة اإلحتياجات بمعالجة والدقة السرعة :واملبادرة اإلستجابة. 

 ن ومخالفـة واملحســوبية الواسـطة عـن البعــد :الفـرص وتكـافؤ العدالـة  القــرار اتخـاذ ـي واملزاجيــة الخدمـة تقـديم ــي العدالـة وعـدم العمــل ـي والالمبـاالة الوظيفــة ـي واإلهمـال واألنظمــة القـوان

ر ر والتفس  له. تما وضع بخالف خاصة ومنافع وألغراض لغايات القانونية للنصوص القانوني غ

 رك ـى ال ـي ع
ّ
ـى :الخدمـة متلق ـ واملنهجيـات الرئيسـة العمليـات بنـاًء ع م وسـماع كأولويـه، الخـدمات مـن املسـتفيدين مصـلحة يحقـق بمـا الـوزارة ـي املقدمـة والخـدمات األداء تضـبط ال  صـو

م  .واضحة منهجيات ضمن وتوقعا

  ى العمل :الفريق بروح والعمل التعاون ن جهود وتنسيق لتوحيد الوزارة داخل ومرتبة منظمة ثقافة خلق ع  الوزارة. ورؤى  غاياتو  أهداف لتحقيق العامل

 ن والتطــوير الجــودة ي :املســتمر والتحســ ــ والبيانــات النتــائج توظيــف خــالل مــن األداء مســتويات لرفــع الــدائم الســ ّ ن منهجيــات وتب  واملصــادر باإلمكانــات وتزويــدها عمــل فــرق  وإنشــاء التحســ

 .ألعمالها الالزمة

 ـــي اإلبـــداع ـــ   ـــى العمـــل :األداء والتم ن القـــرارات اتخـــاذ ع ن لـــدى مؤسســـية ثقافـــة إيجـــاد خـــالل مـــن واألهـــداف األولويـــات تحديـــد وأســـاليب منهجيـــات وتطـــوير وتحســـ  بحيـــث الـــوزارة ـــي العـــامل

م ي اإلبتكاري  الفكر وتطبيق تطوير من تمك   .عملهم ي واإلبدا
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  )Stakeholders( الشركاء

ــى اإلطــالع بعــد ــى الحكوميــة والــدوائر للــوزارات الهيكــل التنظيمــ ع ن العالقــة وتحليــل الــوزراء رئاســة موقــع ع  وتحليــل الحكــومي الهيكــل التنظيمــ ــي الــواردة الحكوميــة والجهــات الــوزارة مــديريات بــ

ر الجهات مع العالقة  األبـرز  الشـركاء تحديـد تـم فقـد الخارجيـة البيئـة لتحليـل) PESTLE( نمـوذج مثـل الغايـة لهـذه املخصصـة باستخدام الوسائل وخارجها الهاشمية األردنية اململكة داخل الحكومية غ

ى ر اإلهتمام درجة حسب ع ن قائمة الشركاء واألثر املتوقع ووسيلة اإلتصال، أما طبيعة العالقة، والوالتأث ي يب ا وتحديدها حسب األصول  جدول التا ر فقد تم دراس   .ودرجة التأث

  وسيلة التنسيق واإلتصال  األثر املتوقع من العالقة  من العالقة الرئيس الهدف  الشركاء

ى منحة الديوان امللكي.  تمويل منح للطلبة.  العامر الهاشمي الديوان امللكي ن ع   مباشر  تغطية النفقات الدراسية للطلبة الحاصل

روني ريد اإللك   ال

  إقرار التشريعات.  -  املرجعية الحكومية.  مجلس الوزراء

ى   -  القرارات اإلدارية والفنية.املوافقة ع

 تقارير وحدة اإلنجاز الحكومي.  -

  تسهيل وتسريع املخاطبات الرسمية.  -

  مباشر

  تراسل

روني ريد اإللك   ال

ي.  مجلس النواب ن الناظمة للتعليم العا   إقرار التشريعات. -  تشريع القوان

  مراقبة عمل الوزارة. -

  مباشر

  تراسل

روني من خالل  ريد اإللك ال

  الوزراءرئاسة 

رملانية   وزارة الشؤون ال

ي.  مجلس األعيان ن الناظمة للتعليم العا   إقرار التشريعات. -  تشريع القوان

  مراقبة عمل الوزارة. -

  مباشر

  تراسل

روني من خالل  ريد اإللك ال

  رئاسة الوزراء

رملانية   وزارة الشؤون ال
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  وسيلة التنسيق واإلتصال  األثر املتوقع من العالقة  من العالقة الرئيس الهدف  الشركاء

  التنسيق مع الجهات الدولية. -  وزارة الخارجية

ى الشهادات.املصادقة  -   ع

ن وتقديم الدعم ملتسهيل املهمات الدولية  - كاتب املستشارين الثقافي

  خارج اململكة.

ي. -  التنسيق مع السفارات فيما يخص التبادل الثقا

ر األردنية. -   تصديق الشهادات األردنية وغ

  مباشر

  تراسل

روني ريد اإللك   ال

 متابعة شؤون الطلبة الوافدين. -  وزارة الداخلية

ن. -  متابعة أوضاع الطلبة الالجئ

 تعزيز املسؤولية املجتمعية. -

التنسيق إلعطاء دورات تأهيل لألمن  -

ي.   الجام

ي وزارة الداخلية لتسهيل أمور الطلبة الوافدين. -   التنسيق مع الوحدات 

ي. -  التنسيق مع الجهات املعنية إلعطاء دورات تأهيل لألمن الجام

ى بيانات الطلبة التنسيق مع مديرية اإلقامة  - والحدود للحصول ع

م. ن بطلبات معادلة لشهادا   املتقدم

  مباشر

  تراسل

روني ريد اإللك   ال

ربية والتعليم مخرجات وزارة  التنسيق وتبادل املعلومات كون   وزارة ال

ر مدخالت لوزارة التعليم  ربية والتعليم تعت ال

ي.   العا

ى نتائج الثانوية العامة. -   الحصول ع

رات. -  التنسيق وتبادل الخ

ن  - بيانات الطلبة املستفيدين من املكرمة امللكية السامية ألبناء العامل

ربية والتعليم األردنية. ي وزارة ال   واملتقاعدين 

  مباشر

  تراسل

روني ريد اإللك   ال

التنسيق فيما يخص مشاريع وبرامج الحكومة   وزارة اإلتصاالت

رونية.   اإللك

رونية.تطبيق وتنفيذ  -   مباشر  مشاريع وبرامج الحكومة اإللك

  تراسل

روني ريد اإللك   ال

إدارة الشؤون املالية الخاصة بوزارة التعليم   وزارة املالية

ي.   العا

ي تزويد الوزارة بالسقوف املالية. -  إقرار وإدارة موازنة وزارة التعليم العا

ى قروض من  - ن ع خالل تحصيل املبالغ املالية من الطلبة الحاصل

 صندوق دعم الطالب بعد التخرج.

 تزويد وزارة املالية بااليرادات. -

 تعبئة آالت دمغ الطوابع وتزويد الوزارة بطوابع الواردات. -

  ).GFMISتطبيق نظام  إدارة املعلومات املالية الحكومية ( -

  مباشر

  تراسل

روني ريد اإللك   ال

روني   نظام إلك
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  وسيلة التنسيق واإلتصال  األثر املتوقع من العالقة  من العالقة الرئيس الهدف  الشركاء

ي ي.  وزارة التخطيط والتعاون الدو . -  التنسيق بما يخص املشاريع والتعاون الدو
ً
نفذ محليا

ُ
  تنظيم عملية تنفيذ املشاريع املدعومة من جهات دولية وت

ركة مع الدول العربية الشقيقة واألجنبية  - ر للجان املش التحض

  الصديقة.

  مباشر

  تراسل

روني ريد اإللك   ال

رك إلجتماعات  وزارة الصناعة والتجارة ركة. التنسيق املش ركة مع الدول العربية الشقيقة واألجنبية الصديقة.  اللجان املش ر للجان املش   مباشر  التحض

  تراسل

روني ريد اإللك   ال

إنشاء وصيانة املباني اململوكة لوزارة التعليم   وزارة األشغال العامة واإلسكان

. ي والبحث العلم   العا

 للقانون.إتمام عمليات البناء والصيانة للمباني وفق 
ً
ن تبعا   مباشر  سقف مع

  تراسل

روني ريد اإللك   ال

إدارة تطوير  األداء املؤسس 

  والسياسات/ رئاسة الوزراء

(وزراة تطوير القطاع العام 

(
ً
  سابقا

ى تطوير الهيكل التنظيم للوزارة. ائية. -  العمل ع   إقرار الهيكل التنظيم للوزارة بالصورة ال

) لسنة 156الخدمات الحكومية رقم (تنفيذ متطلبات نظام تطوير  -

2016.  

  مباشر

  تراسل

روني ريد اإللك   ال

هيئة إعتماد مؤسسات التعليم 

ا ي وضمان جود   العا

ي. ى إدارة جودة نظام التعليم العا ي األردنية الخاص و  العام دراسة اإلعتماد -  العمل ع لكافة مؤسسات التعليم العا

ا.   وبرامجها وتخصصا

ر  - ي األردنية ملعاي التأكد من مدى تطبيق مؤسسات التعليم العا

رامج. للمؤسسات و  اإلعتماد العام والخاص   للتخصصات وال

  مباشر

روني ريد اإللك   ال

تطبيق التعليمات الصادرة عن مجلس التعليم   الجامعات األردنية

ي.   العا

ام بكافة التعليمات والقرارات وتطبيقها بالشكل األمثل بما يخدم  - االل

. ي والبحث العلم  عملية اإلرتقاء بمستوى التعليم العا

ن الخدمات املقدمة ورفع جودة ونوعية مخرجات  - التعاون لتحس

ي.   التعليم العا

  مباشر

رونية   بوابة إلك
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  وسيلة التنسيق واإلتصال  األثر املتوقع من العالقة  من العالقة الرئيس الهدف  الشركاء

ى   دائرة األحوال املدنية والجوازات رونية ال تقدمها الوزارة ملتلقي   األرقام الوطنية ملتلقي الخدمة.الحصول ع تسهيل عملية تقديم الخدمات اإللك

  الخدمة.

  مباشر

  تراسل

روني ريد اإللك   ال

م.  تسهيل أمور الطلبة الوافدين  دائرة الجمارك العامة ى تصاريح دخول املركبات الخاصة    مباشر تسهيل حصول الطلبة الوافدين ع

  تراسل

روني ريد اإللك   ال

روني   نظام الك

إصدار  التشريعات الناظمة لوزارة التعليم   ديوان التشريع والرأي

. ي والبحث العلم   العا

ي والبحث العلم  - إعداد  التشريعات الناظمة لوزارة التعليم العا

ى إقرارها. ى مجلس األمة ليصار إ ائية وعرضها ع ا ال  بصور

ي  - ا.بيان الرأي  ر الوزرة الديوان ف   الحاالت ال تستش

  مباشر

  تراسل

روني ريد اإللك   ال

إدارة عمليات التوظيف وتطوير املوارد  -  ديوان الخدمة املدنية

ي والبحث  ي وزارة التعليم العا البشرية 

.  العلم

ن بطلبات القبول  - بيانات الطلبة املتقدم

 املوحد واملنح والقروض.

فيما يتعلق بموفدي  املتابعة والتنسيق -

  الخدمة املدنية.

رشيح والتوظيف للكوادر املطلوبة للوزارة. -   إتمام عمليات ال

  ترشيح موظفي الوزارة للدورات والبعثات واملنح الدراسية. -

ي  - رامج الدراسات العليا للدراسة  ترشيح موظفي الدوائر الحكومية ل

ي.   الخارج ضمن إطار التبادل الثقا

  مباشر

  سلترا

روني ريد اإللك   ال

املؤسسة العامة للضمان 

ي   اإلجتما

ن املتقاعدين. -  املخصصات املالية للموظف

ن للمنح والقروض. -   معلومات حول املتقدم

ن املتقاعدين. -  صرف مخصصات املوظف

ن للمنح  - تزويد الوزارة بمعلومات حول مقدار الدخل للمتقدم

  والقروض.

  مباشر

  تراسل

روني ريد اإللك   ال
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  وسيلة التنسيق واإلتصال  األثر املتوقع من العالقة  من العالقة الرئيس الهدف  الشركاء

القيادة العامة للقوات املسلحة 

ربية والتعليم  األردنية/ مديرية ال

  والثقافة العسكرية

إدارة قبوالت املكرمة امللكية السامية ألبناء 

ي القوات املسلحة األردنية. ن    العامل

ي القوات املسلحة األردنية. - ن   إصدار قوائم املكرمة امللكية ألبناء العامل
ى نفقة القوات معادلة شهادات الطلبة  - ن خارج اململكة ع املبتعث

  املسلحة.

  مباشر

روني ريد اإللك   ال

سفارات الدول العربية الشقيقة 

  واألجنبية الصديقة

  إبرام وتفعيل االتفاقيات الثقافية. -

  استقطاب الطلبة الوافدين. -

  التأكد من صحة الشهادات. -

ي.تسهيل اجراءات الطلبة الوافدين ضمن وخارج اطار التبادل  -   الثقا

  متابعة تنفيذ االتفاقيات الثقافية. -

ر األردنية وصحة  - ي غ ى معلومات عن مؤسسات التعليم العا الحصول ع

ا.   الشهادات الصادرة ع

  مباشر

روني ريد اإللك   ال

ى مدار الساعة  مركز اإلتصال الوط ى متلّقي الخدمة ع ى االستفسارات ال تخص عمل الوزارة -  الرد ع ى مدار الساعة. اإلجابة ع   مباشر  ع

روني ريد اإللك   ال

رامج األمن والحماية،  مركز تكنولوجيا املعلومات الوط التنسيق فيما يتعلق ب

رونية، وتزويد الوزارة  واستضافة املواقع االلك

رنت.   بخدمة اإلن

  تطبيق التعليمات الخاصة بأنظمة الحماية. -

رنت. -   تزويد الوزارة بخدمة اإلن

راقات والتحديات األمنية.حماية  - رونية من التعرض لالخ  املواقع االلك

  حفظ نسخ احتياطية عن بيانات الوزارة. -

  مباشر

  تراسل

روني ريد اإللك   ال

تحديد املوازنة السنوية للوزارة، ولقطاع   دائرة املوازنة العامة

. ي والبحث العلم   التعليم العا

  مباشر  املوازنة السنوية للوزارة ومراقبة الصرف ضمن إطارها. إعتماد

  تراسل

روني ريد اإللك   ال

ويد للوزارة.  دائرة اللوازم العامة ى العطاءات   تنظيم عمليات الشراء وال طرح العطاءات املركزية وتعميم اإلحاالت للمواد املحالة ع

  املركزية.

  مباشر

  تراسل

روني ريد اإللك   ال
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  وسيلة التنسيق واإلتصال  األثر املتوقع من العالقة  من العالقة الرئيس الهدف  الشركاء

ى العمليات املالية ال   املحاسبةديوان  املراقبة والتدقيق ع

ا الوزارة. جر
ُ
  ت

ى املستندات املالية واإلجراءات اإلدارية، والتأكد من  املراقبة والتدقيق ع

ا لبنود املوازنة العامة للوزارة.   مطابق

  مباشر

  تراسل

روني ريد اإللك   ال

ي الوزارة.تطوير املهارات لدى   معهد اإلدارة العامة ن  ي الوزارة.  العامل ن    مباشر  تقديم الدورات التدريبية الالزمة لرفع كفاءة العامل

  تراسل

روني ريد اإللك   ال

ي ترويج السياحة التعليمية لألردن   هيئة تنشيط السياحة املساهمة 

 .
ً
  خارجيا

ي األردن. ن     مباشر  زيادة اعداد الطلبة الوافدين الدارس

ريد  رونيال   اإللك

.  املعهد الدبلوماس األردني ن للتمثيل الدبلوماس ي خارج البالد.  تأهيل املرشح ن لوظيفة مستشار أو ملحق ثقا ن املرشح   مباشر  تدريب املوظف

روني ريد اإللك   ال

ى لحقوق األشخاص  املجلس األع

  ذوي اإلعاقة

التنسيق فيما يخص حقوق األشخاص ذوي 

ر  بيئة مناسبة لوصولهم  االعاقة لضمان توف

ي. ى التعليم العا   إ

ى التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة. ر وضمان حق فرصة الحصول ع   مباشر  توف

  تراسل

روني ريد اإللك   ال

ي   وكالة األنباء األردنية التغطية اإلعالمية ألخبار وزارة التعليم العا

.   والبحث العلم

.نشر األخبار واإلعالنات الخاصة بوزارة  ي والبحث العلم   مباشر  التعليم العا

  تراسل

روني ريد اإللك   ال
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  وسيلة التنسيق واإلتصال  األثر املتوقع من العالقة  من العالقة الرئيس الهدف  الشركاء

ريد األردني  لخدمة  e-fawateercomبيع خدمة   ال
ً
تطبيقا

روني.   الدفع اإللك

  مباشر  .e-fawateercomتسهيل عملية بيع خدمة 

روني ريد اإللك   ال

ى متلقي الخدمة.تسهيل ومتابعة خدمة   .e-fawateercomمتابعة خدمة   شركة مدفوعاتكم  ع
ً
رونيا ي إلك   مباشر  الدفع املا

روني ريد اإللك   ال

  إدارة أرصدة الوزارة/ حواالت. -  بجميع أنواعها. متابعة أرصدة الوزارة  البنك املركزي 

  .إدارة إيداعات/ صرف سقوف -

  مباشر

روني ريد اإللك   ال

أبناء تحديد الطلبة املستفيدين من مكرمة   دائرة الشؤون الفلسطينية

  املخيمات.

  مباشر  استفادة الطلبة من مكرمة املخيمات وحسب شروط وتعليمات املكرمة.

  تراسل

روني ريد اإللك   ال

.  تحديد املستفيدين من الصندوق.  صندوق املعونة الوطنية
ً
  مباشر  التحقق من املستفيدين من الصندوق فعليا

  تراسل

روني ريد اإللك   ال

تقديم الدعم واإلستشارات فيما يخص   )+ERASMUS( اإلتحاد األوروبي

ي والبحث  املشاريع املتعلقة بقطاع التعليم العا

.   العلم

ي  ي األردن  من خالل تقديم الدعم املا دعم املشاريع ال يتم تنفيذها 

  واللوجس واإلستشارات.

  مباشر

روني ريد اإللك   ال
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  وسيلة التنسيق واإلتصال  األثر املتوقع من العالقة  من العالقة الرئيس الهدف  الشركاء

ريطاني ي ال   املجلس الثقا

British Council 

الدعم واالستشارات فيما يخص تقديم 

ي والبحث  املشاريع املتعلقة بقطاع التعليم العا

.   العلم

ي  - ي األردن من خالل تقديم الدعم املا دعم املشاريع ال يتم تنفيذها 

  واللوجس واالستشارات.

ريطانية. - ى الشهادات ال   املصادقة ع

  مباشر

روني ريد اإللك   ال

  املعهد األمريكي

AMIDEAST) (  

America-Mideast      

Educational and Training 

Services 

التأكد من صحة الشهادات الصادرة عن  -

ي األمريكية.   مؤسسات التعليم العا

ي  - االستعالم عن مؤسسات التعليم العا

ا. رف    األمريكية املع

ى الشهادات األمريكية. -  املصادقة ع

ية. -   امتحانات اللغة اإلنجل

  مباشر

ريد  رونيال   اإللك

املفوضية السامية لألمم املتحدة 

ن   (UNHCR)لشؤون الالجئ

ن. ن من خالل تغطية الرسوم الدراسية أو  تقديم الدعم للطلبة الالجئ  تقديم املساعدة للطلبة الالجئ

  تقديم منح جزئية لهم.

  مباشر

روني ريد اإللك   ال

ربية  منظمة األمم املتحدة لل

 (UNESCO) والتعليم والثقافة

تقديم الدعم واإلستشارات فيما يخص 

ربية والتعليم وقطاع  املشاريع املتعلقة بقطاع ال

ي   .التعليم العا

ي. ي األردن  لقطاع التعليم العا   مباشر  دعم املشاريع ال يتم تنفيذها 

روني ريد اإللك   ال

ن،  رع املؤسسات البحثية، املخ

  املراكز البحثية

  البحثية.تنفيذ املشاريع  -

ي ملشروعات البحث العلم  - تقديم الدعم املا

واملشروعات االبتكارية والريادية ال تقدمها 

الجامعات األردنية واملؤسسات العامة 

  والخاصة

دعم النشر العلم وخاصة البحوث املحكمة  -

 تعظيم االستفادة من االبتكار واالبداع. -

- . ى البحث العلم ن االنفاق الوط ع ي تحس  االسهام 

 من حيث النشر البح من خالل دعم  -
ً
ن تصنيف األردن عامليا تحس

ي الجامعات الرسمية.  املشاريع ومن خالل املجالت املوطنة 

ن. - ن االردني  بناء قدرات الباحث

 ألبحاث املدعومة من الصندوق وتسويقها.توثيق نتائج ا -

  مباشر

روني ريد اإللك   ال



 
 

28 
 

  وسيلة التنسيق واإلتصال  األثر املتوقع من العالقة  من العالقة الرئيس الهدف  الشركاء

.
ً
 ي املجالت العلمية املحكمة واملصنفة عامليا

هادعم االحتفاظ بالعقول األردنية  -  وتحف

  

ر فرص عمل. -  توف

راع -  براءات اخ

ر   - ي املؤسسات البحثية الحكومية من حيث توف ن البنية التحتية  تحس

  اجهزة ومعدات حديثة.
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ي         :(SWOC Analysis)التحليل الربا

ي          ن مـن  (SWOC Analysis)تـم إجـراء التحليـل الربـا ي والبحـث العلمـ بمشـاركة جميـع املعنيـ  إعـدادوبإشـراف اللجنـة الفنيـة املكلفـة ب، الـوزارةـي مختلـف الفئـات الوظيفيـة لـوزارة التعلـيم العـا

راتيجيةاإل  الخطة ي والبحث العلم لألعوام (ة التعلير لوزا س يورشة عمل بالتخطيط  عقدحيث تم )، 2021-2019م العا راتي ي (تحليـل  طـالعاإل وتم  اإلس ـى األدوات املناسـبة لعمليـة التحليـل الربـا ع

ىالبيئة الداخلية والخارجية)، وبعد الرجوع  ي وعدد من الخطط و  السامية الرؤى امللكية إ راتيجيلقطاع التعليم العا ى النح ،ات العالقةات الوطنية والتشريعات ذاإلس ي ع  :  اآلتي وو

 ).2025(األردن رؤية  .1

راتيجية .2  .)2025-2016الوطنية لتنمية املوارد البشرية ( اإلس

رنامج التنموي التنفيذي ( .3  ).2020-2016ال

 ).2022-2018(ي األردن واإلقتصاديخطة تحف النم .4

 عبدهللا الثاني املعظم. الورقة النقاشية السابعة لجاللة امللك .5

 الرزاز.مر ر عالدكتو  دولة كتاب تكليف حكومة .6

ي .7  .2018) لسنة 17رقم ( والبحث العلم قانون التعليم العا

 .2018) لسنة 18رقم ( األردنيةقانون الجامعات  .8

راتيجية .9 يالوطنية ل اإلس  .)2018-2014والبحث العلم لألعوام ( لتعليم العا

راتيجية ةطالخوثيقة  .10  .)2018-2015لألعوام ( للوزارة اإلس

ي  للدوائر الحكوميةالدليل اإلرشادي للتخطيط  .11 راتي ).ياسوال املؤسس األداءتطوير  / إدارة اإلس
ً
 سات (وزارة تطوير القطاع العام سابقا

راتيجيةاإل الخطط  .12  لعدد من الوزارات.  س
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 : البيئة الداخلية 
ً
  أوال

ي الوزارة) بتم تحليل البيئة الداخلية ( ى العناصر التالية : ووه) لبنود التحليل، Sourcesوتم إضافة بند املوارد (، )Mckinsey7Sستخدام نموذج (إنقاط القوة والضعف    مب ع

راتيجيةاإل  .1  )Strategy: (س

ـ سـتقوم الـوزارة مـن خاللهـا بتطبيـق   اتم مناقشـة الطريقـة ال ـا ورسـال ن بـالوزارةرؤي ـى احتياجـات أصـحاب العالقـة الرئيسـي  متلّقـي الخدمـة والشـركاء ، بنـاًء ع
ً
، ويـتم دعمهـا مـن وخصوصـا

ا بإستمرار.اوالعمليات ومر  هدافاأل تحديد و  التنفيذية، الخطط خالل   جع

 (Organization Structure): الهيكل التنظيمي .2

ن مــن خاللــه إعــدادقامــت الــوزارة ب  كــل موظــف بــاملوظف املســؤول عنــه وهيكــل التسلســل  عالقــةضــمن ذلــك تحديــد يحيــث  مكاتــب،ثالثــة و حــدات و خمــس و مــديريات تســع  هيكــل تنظيمــ يبــ

  .اإلداري 

   (Systems)مة:نظاأل  .3

ى األ   اإلدارية والتقنية  نظمةتخاذ القرارات، وحصر األ إاليومية وكيفية  األنشطةالوزارة واملعنية ب ياملتبعة  اإلجراءاتساليب و تم اإلطالع ع
ُ
 العمل.حدد اإلطار العام لكيفية ال ت

 (Style) دارةنمط اإل  .4

ا الوزارة من قبل اإل    معها.وطريقة التفاعل  دارةالعليا، من حيث أسلوب اإل  دارةتم مناقشة الطريقة ال تدار 

 (Staff) املوارد البشرية  .5

ي تم م عدادمن حيث األ  الوزارة حصر ومراجعة املسميات الوظيفية  م وتدري م ومهار  وكيفية تعيي   وأنواع الحوافز واملكافآت املمنوحة لهم. ماومؤهال

ركة  القيم .6   (Shared Values) املش

ر ال توجه سلوك املوظف و قامت الوزارة بتحديد القواعد وا ا.إملعاي  جراءا

  (Skills)املهارات .7

ا من حيث اإلمكان قامت الوزارة بتحديد القدرات ال ا و/أ األثر ات والكفاءات واملهارات املتوافرة مما له يمتلكها موظف راتيجي   الجديد.التنظيم هيكلها  واإليجابي لتعزيز اس
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 : البيئة الخارجية
ً
  ثانيا

ى العوامل التالية:إ) ال تواجهها، وتم والتحديات(الفرص دف تحديد  PESTEL)داة تحليل (أالوزارة  استخدمت   جراء التحليل بناًء ع

 ) السياسيةPolitical Factors( 

ـــي ضـــو الـــوزارة تقـــوم ـــي املنطقـــة واأل بمراجعـــة السياســـات الحكوميـــة العامـــة مـــن حيـــث التوجهـــات ملختلـــف الســـلطات التنفيذيـــة والتشـــريعية والقضـــائية  جـــواء املجتمعيـــة ء الظـــروف املحيطـــة 

    السائدة.

 ة اإلقتصاديEconomic Factors)( 

ـى الوضـع  ـ يـتم الوقـوف مـن خاللهـا ع ـى املسـتويات الحاليـة  اإلقتصـاديقامت الوزارة بتحديد املقـاييس ال ـى أداء الـوزارة، حيـث يـتم مـن خاللهـا التعـرف ع العـام والـذي يمكـن أن يـنعكس ع

راتيجيةاإل من أجل تنفيذ الخطة  إلقتصاديا و من التضخم والبطالة والنم  بالشكل األمثل. س

  جتماعيةاإل Social Factors)    ( 

ـا الـوزارة  والعوامـل ي الخدمـةمتلّقـمقـّدمي و مـن حيـث عقليـة وثقافـة األفـراد ( جتماعيـةاإل راعت الوزارة العوامل  ـ تعمـل  ـي البيئـة ال ة لتلـك البيئـة، حيـث تشـمل العوامـل  جتماعيـةاإل )  ـ املم

 الديموغرافية والعادات والتقاليد واملستويات.

  التقنيةTechnological Factors)( 

ـــي مجـــال املعلومـــات وتكنولوجيـــا  الحاصـــلة خـــر التطـــوراتآقامـــت الـــوزارة بمواكبـــة  ـــرات  رنـــت تاإلتصـــاال والتغ ـــي اإلن ـــرات  ر جميـــع هـــذه املتنقلـــة والتغ ـــى البحـــوث وتـــأث ، واإلنفـــاق الحكـــومي ع

ا.   العوامل على

 القانونيةLegal Factors) ( 

ن واأل  قامت الوزارة باإلطالع ى عملها. نظمةودراسة كافة القوان   ومختلف أدوات التشريع ال تؤثر ع

 البيئيةEnvironmental Factors) ( 

رات البيئية كالتلوث والضجيج، و راعت الوزارة الجوانب البيئية مثل الظروف املناخية  الك الطاقة، إ الكوارث الطبيعية،التأث رها.و س   النفايات وغ
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  محور العمالء

املحددات 

  الداخلية

املحددات   نقاط الضعف  نقاط القوة

  الخارجية

راتيجية    التحديات  الفرص  التوجهات اإلس

 املهارات

Skills  

  مهـــــــــــــــــــــــارات لغويـــــــــــــــــــــــة عاليــــــــــــــــــــــــة

 وبعدة لغات.

  ــــــــــــي مهــــــــــــارات كفــــــــــــاءة عاليــــــــــــة 

اإلتصـــــــــــــــــــال والتعامـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــع 

  الجمهور.

  ضــــــــــعف وتفــــــــــاوت مســــــــــتوى

مهــــــــــــارات التخطــــــــــــيط لــــــــــــدى 

ن.  بعض العامل

  ــــــــــي إدارة العالقــــــــــة ضــــــــــعف 

  مع الشركاء.

 املنتجات/

 الخدمات

Services/ 

Products  

  ـــــــــي تقـــــــــديم الخــــــــــدمات التوســـــــــع 

.
ً
رونيا  إلك

  ـــــــــي تقـــــــــديم الخــــــــــدمات التوســـــــــع 

ــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــي املكاتــــــــــــــــــــب الثقافيــــــــــــــــــــة 

 الجامعات.

  التواصـــــــــــــــــــــــــــــل املســــــــــــــــــــــــــــــتمر مــــــــــــــــــــــــــــــع

ـــــــــــــــــــــــــي  املؤسســـــــــــــــــــــــــات الداعمـــــــــــــــــــــــــة 

  الداخل والخارج.

  عــــــــــــــــــدم تحمــــــــــــــــــس متلقــــــــــــــــــي

م  الخدمـــــــــــــــــــــــــــــــــة وقنــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

باســـــــــــــتخدام التكنولوجيـــــــــــــا 

.  

  ــــــــــــرامج ــــــــــــرويج ل ضــــــــــــعف ال

الـــــــــــــــــــــــــــــوزارة ومؤسســـــــــــــــــــــــــــــات 

ي  التعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 .والخدمات ال تقدمها

  ن مرتبـــــــــــــــــــة  األردن تحســـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــــض املؤشــــــــــــــــــــرات 

الدوليــــــــــة املرتبطــــــــــة بعمــــــــــل 

  الوزارة.

  إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة هندســـــــــــــــــــــــــــــــــــة

اإلجـــــــــــــــراءات وعمليـــــــــــــــات 

تقــــــــــــــــــــــــــديم الخــــــــــــــــــــــــــدمات 

ا.  وحوسب

  الثقافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تعزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

ـــى  املؤسســـية املرتكـــزة ع

ثقافــــــة تقــــــديم الخدمــــــة 

مــــــــــــــن خــــــــــــــالل التوعيــــــــــــــة 

 والتدريب واملساءلة.

  إنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وتفعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل

الشــــــراكات مــــــع القطــــــاع 

ـــــــــــــــي تقـــــــــــــــديم  الخـــــــــــــــاص 

ر  الخـــــــدمات وفـــــــق معـــــــاي

ـــــــي  شـــــــفافة وعادلـــــــة ترا

تحقيــــــــــــــــــــــــــــــق الكفــــــــــــــــــــــــــــــاءة 

ــــــي  والفاعليــــــة والجــــــودة 

 تقديم تلك الخدمات.

  ن ن التفاعــــــــل بــــــــ تحســــــــ

مقــــدم ومتلقــــي الخدمـــــة 

  املوارد

  البشرية

Staff  

 ن فهـــم ن املـــوظف  للقـــوان

 .والسياسات

  إســـــــــــــــــــــــــــــــــــتقطاب وإســـــــــــــــــــــــــــــــــــتثمار

الكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات وأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاب 

ـــــــــــــــــــرة العاليـــــــــــــــــــة لتطـــــــــــــــــــوير  الخ

 عمل الوزارة.

 

  

 املتابعــــة نظــــام ضــــعف

ـــــى والتقيـــــيم  أداء ع

ن مـــــــــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــــــــل  املـــــــــــــــــــــــــوظف

ن.   املدراء املعني

 العمالء

Customers 

  ر العتمــــــــــــــــــــــــــــــاد وجــــــــــــــــــــــــــــــود معــــــــــــــــــــــــــــــاي

ي  مؤسســـــــــــــــــــات التعلـــــــــــــــــــيم العـــــــــــــــــــا

ا  وبرامجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وتخصصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ر جــــــــــــودة لتلــــــــــــك  وكــــــــــــذلك معــــــــــــاي

ـــــــــــــــى  ـــــــــــــــرامج ممـــــــــــــــا يـــــــــــــــنعكس ع ال

ــــــــــــــــي  ي  ســــــــــــــــمعة التعلــــــــــــــــيم العــــــــــــــــا

 .األردن

  تـــــــــــــــــــــوفر العديـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن املـــــــــــــــــــــنح

الوضــــــــــــــــــــــــــــع اإلقتصــــــــــــــــــــــــــــادي 

وارتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليف 

املعيشـــــــــــــة والدراســـــــــــــة قـــــــــــــد 

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتثمار يضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعف ا

الفرصـــــــــــــــــــــــــــــــة اإلقليميـــــــــــــــــــــــــــــــة 

لزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة اســـــــــــــــــــــــــــــــــــتقطاب 

الطلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين 

ي األردن.   للدراسة 
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  محور العمالء

املحددات 

  الداخلية

املحددات   نقاط الضعف  نقاط القوة

  الخارجية

راتيجية    التحديات  الفرص  التوجهات اإلس

ـــــــي مجـــــــاالت  واملشـــــــاريع الدوليـــــــة 

ي.  التعليم العا

  

  

توظيــــــــــــف التكنولوجيــــــــــــا 

وأفضـــــــــــــــــــل املمارســـــــــــــــــــات 

ي هذا املجال. ى   الفض

  توظيـــــــــف نتـــــــــائج تقـــــــــارير

جــــــــــائزة امللــــــــــك عبــــــــــدهللا 

ــــــــــــــــــــــ األداء  ّ الثــــــــــــــــــــــاني لتم

ــي  الحكــومي والشــفافية 

رفـــــــــــــــــــــــــع مســـــــــــــــــــــــــتوى أداء 

 مديريات الوزارة.

 

  تعزيــــــــــــز العالقــــــــــــات مــــــــــــع

ن  الشــــــــــــــــــركاء الــــــــــــــــــداخلي

ن لضـــــــــــــــ مان والخـــــــــــــــارجي

تقـــــــــديم خـــــــــدمات وفـــــــــق 

ر.   أفضل املعاي

الهيكل 

 التنظيمي

Organization 

Structure 

 

وجــــــــود هيكــــــــل تنظيمــــــــ ُمحــــــــدث

ويتطـــــــابق مـــــــع نطـــــــاق الخـــــــدمات 

  ال تقدمها الوزارة.

  ضــــــــــعف التنســــــــــيق وتــــــــــدفق

 
ً
املعلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــات عاموديـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ضـــــــــــــــمن القنـــــــــــــــوات 
ً
وأفقيـــــــــــــــا

الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمية للهيكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

.   التنظيم

 املزودون 

Suppliers  

  تـــــــــــــــــــــوفر العديـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن املـــــــــــــــــــــنح

ـــــــي مجـــــــاالت  واملشـــــــاريع الدوليـــــــة 

ي.  التعليم العا

  وجـــــــــــــــود شـــــــــــــــركاء مـــــــــــــــن القطـــــــــــــــاع

  الخاص.

  

  

ام بالتواريخ  عدم االل

ا.   املحددة واملتفق عل

راتيجية   اإلس

Strategy  

 

منهجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيط 

ي راتي ـــــــــــــــــى  اإلســـــــــــــــــ املعتمـــــــــــــــــدة ع

ــــــــــــــــــى املســــــــــــــــــتوى  دور الــــــــــــــــــوزارة ع

ي.   الوط والقطا

عـــــدم ربـــــط نتـــــائج العمـــــالء مـــــع 

  العمليات بشكل واضح.

  املنافسون 

Competitors 

  تــــــــــــذليل كافــــــــــــة املعيقــــــــــــات أمــــــــــــام

ن  الطلبــــــــــــــــة الوافــــــــــــــــدين الــــــــــــــــراغب

ـــــــي الدراســـــــة داخـــــــل األردن مـــــــن 

خــــــــــــالل التعــــــــــــاون مــــــــــــع مختلــــــــــــف 

الجهـــــــــــات الحكوميـــــــــــة والخاصـــــــــــة 

األردنيــــــــة الهاشــــــــمية ــــــــي اململكــــــــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــدف جـــــــــــــــــــــــــــــــذب الطلبـــــــــــــــــــــــــــــــة 

ا.  الوافدين إل

 .التم بالخدمات املقدمة 

 رفع مستوى التدريس  

وجـــــــــــــود بعـــــــــــــض التخصصـــــــــــــات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ يرغـــــــــــــــــــــــــــــــــب الطلبـــــــــــــــــــــــــــــــــة  ال

ـــــــــي  ـــــــــا  الوافــــــــدين التســـــــــجيل ف

  .الجامعات األردنية
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  محور العمالء

املحددات 

  الداخلية

املحددات   نقاط الضعف  نقاط القوة

  الخارجية

راتيجية    التحديات  الفرص  التوجهات اإلس

ركة  القيم املش

Shared  

Values 

 تقـــــــــــــــــــديم  الخـــــــــــــــــــدمات بنـــــــــــــــــــاًء

ـــــــــــــــــــى احتياجـــــــــــــــــــات متلّقـــــــــــــــــــي  ع

 الخدمة.

  اإلســــــــــــــــــــــــتفاده مــــــــــــــــــــــــن نتــــــــــــــــــــــــائج

تقــــــــــــــــــــــــــــارير جــــــــــــــــــــــــــــائزة امللــــــــــــــــــــــــــــك 

ـــــــــ األداء  ّ عبـــــــــدهللا الثـــــــــاني لتم

  الحكومي والشفافية.

ضــــــــــــــــــــــــعف قيــــــــــــــــــــــــاس وتقيــــــــــــــــــــــــيم 

ومراجعــــــــــــــــــــة نســــــــــــــــــــبة التقــــــــــــــــــــدم 

ركة.   بالقيم املش

  الوضع السياس

Political 

Situation  

 

  ــــــــــــــ اإلســــــــــــــتقرار السياســــــــــــــ واألم

  ي األردن .

  ن حســـــــن العالقــــــــات الدوليــــــــة بــــــــ

العربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األردن والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول 

الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيقة واألجنبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 الصديقة.

  ي نقطـــــــــــــة ــــــــــــر التعلـــــــــــــيم العــــــــــــا يعت

جــــــــــذب للطلبــــــــــة الوافــــــــــدين مــــــــــن 

كافـــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــدول العربيـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيقة واألجنبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  الصديقة.

  األزمـــــــــــــــــــــــــــــــــات واألحـــــــــــــــــــــــــــــــــداث

ــــــــــــــــــــــــــــــــي دول  السياســــــــــــــــــــــــــــــــية 

 الجوار.

  عــــــــــــودة الطلبــــــــــــة املفاجئــــــــــــة

مـــــــن بعـــــــض الـــــــدول نتيجـــــــة 

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقرار 

ا.  السياس واألم ف

  ـــــــــــــــــــــى تـــــــــــــــــــــدفق الال ن إ جئـــــــــــــــــــــ

ـــــــــى  رتـــــــــب ع اململكـــــــــة ومـــــــــا ي

  ذلك من آثار سلبية.

  نمط اإلدارة

Style  

  وجـــــــــود قيـــــــــادة تشـــــــــاركية مـــــــــع

ي الوزارة.   متلّقي الخدمة 

  وجـــــــــــــــــــــــود الـــــــــــــــــــــــوزارة بموقـــــــــــــــــــــــع

ــــــــــي قريــــــــــب مــــــــــن متلّقــــــــــي  جغرا

الخدمـــــــــة مـــــــــع تحقيـــــــــق مبـــــــــدأ 

الالمركزيــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــالل 

ـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن  انتشـــــــــــــــــار عـــــــــــــــــدد كب

مكاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب املستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارين 

ن لــــــــــــــــــــدى جميــــــــــــــــــــع  الثقــــــــــــــــــــافي

الجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات األردنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــي قيـــــــــــادات  ـــــــــــر املســـــــــــتمر  التغ

رة بمختلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزا

  املستويات.

الوضع 

  اإلقتصادي

Economic 

Situation 

  تـــــــــــــــوفر العديـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الفـــــــــــــــرص

ـــــــــــــــي  إلقامـــــــــــــــة شـــــــــــــــراكات دوليـــــــــــــــة 

ي.  مجال التعليم العا

  ـــــــــــــــــــــــــــــ توجـــــــــــــــــــــــــــــه حكـــــــــــــــــــــــــــــومي لتحف

ـــــــــــــــى  النمواإلقتصـــــــــــــــادي يركـــــــــــــــز ع

ـــــــــــــــــــــــــــــــي التعلـــــــــــــــــــــــــــــــيم  اإلســـــــــــــــــــــــــــــــتثمار 

.  والتعليم التق

  ــــــــــي مختلــــــــــف مشــــــــــاركة الــــــــــوزارة 

  الفعاليات واملحافل الدولية.

 إستمرار عجز املوازنة 

  تراجــــــــــــــــــــــــــــــــع املســــــــــــــــــــــــــــــــاعدات

  واملنح الدولية.



 
 

35 
 

  محور العمالء

املحددات 

  الداخلية

املحددات   نقاط الضعف  نقاط القوة

  الخارجية

راتيجية    التحديات  الفرص  التوجهات اإلس

الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمية وبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض 

الجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــات الخاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 

ــــــــــى وجــــــــــود مكاتــــــــــب  عــــــــــالوة ع

  ثقافية خارج اململكة.

 األنظمة

Systems 

  وجـــــــــــــــــــــــــود أنظمـــــــــــــــــــــــــة إداريـــــــــــــــــــــــــة

وتقنيـــــــــــــــــــــــــة وبنيـــــــــــــــــــــــــه تحتيـــــــــــــــــــــــــه 

ــــــــــي حوســــــــــبة مزيــــــــــد  تســــــــــاهم 

 من الخدمات.

  ـــــــــــــــــــــــ قيـــــــــــــــــــــــادات الـــــــــــــــــــــــوزارة تب

  ملبادئ اإلدارة الحديثة.

  ــــــــى التعــــــــديالت املســــــــتمرة ع

التشــــــــــــــــــــــــــــــريعات وتعاقــــــــــــــــــــــــــــــب 

 الحكومات.

  ارتبـــــــــــــــــــاط بعـــــــــــــــــــض أعمـــــــــــــــــــال

الــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة باستشــــــــــــــــــــــــــــــــارات 

وموافقـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــات 

  اخرى.

الوضع 

ي  اإلجتما

Social 

Situation 

دعم برامج التعليم التق وتسهيل 

ى أرض الواقع للحد  تنفيذها ع

  من البطالة.

  معــــــــــــــدل النمــــــــــــــو الســــــــــــــكاني

ركيبـــــــة  ايـــــــد وطبيعـــــــة ال امل

 السكانية.

  إرتفــــــــــــــاع معــــــــــــــدالت الفقــــــــــــــر

ي اململكة.  والبطالة 

  ــــــي ســــــوق العمــــــل اإلشــــــباع 

بالعديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

التخصصـــــــــــات األكاديميـــــــــــة 

  الراكدة.

 املوارد

Sources 

ــــــــى اســــــــتقطاب مزيــــــــد  القــــــــدره ع

  من الطلبة الوافدين.

ضعف املوارد املالية -

  املخصصة.

 التكنولوجيا

Technology 

الـــــــــــــــــــــــــــــدعم الحكـــــــــــــــــــــــــــــومي ملواكبـــــــــــــــــــــــــــــة 

ي  ــــــــــــــــــــ والتكنولــــــــــــــــــــو التطــــــــــــــــــــور التق

بشــــــــــــــــــــــــــــــكل مســــــــــــــــــــــــــــــتمر والتطــــــــــــــــــــــــــــــوير 

ــــــــــــى برنــــــــــــامج الحكومــــــــــــة  املســــــــــــتمر ع

رونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ومشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريع  اإللك

  تكنولوجيا املعلومات.

ـــــــــــــــــــــــر وتعـــــــــــــــــــــــديل  ســـــــــــــــــــــــرعة تغي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامج  األنظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وال

املحوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه وأنظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  الحماية.
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  محور العمليات الداخلية    

املحددات 

  الداخلية

املحددات   نقاط الضعف  نقاط القوة

  الخارجية

راتيجية  التحديات  الفرص  التوجهات اإلس

  املهارات

Skills  

  إداريـــــــــــة وماليـــــــــــة وجـــــــــــود رقابـــــــــــة

ـــــي  للتحقـــــق مـــــن صـــــحة العمـــــل 

اهــــــــــة  الــــــــــوزارة بمــــــــــا يضــــــــــمن ال

  والشفافية.

  وجــــــــــود خطــــــــــة تطــــــــــوير وظيفــــــــــي

وخطـــــــــــــــــــــط تدريبيـــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــنوية 

ن.   للموظف

  وجــــــــود نظــــــــام للحــــــــوافز املاديــــــــة

ن.   واملعنوية للموظف

نقــــــــــــــــــــــص الكــــــــــــــــــــــوادر املؤهلــــــــــــــــــــــة 

والفنيــــــــــة املتخصصــــــــــة لتلبيــــــــــة 

احتياجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات مختلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

املـــــــــــــــــــــــــــــــــــديريات والوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدات 

  اإلدارية.

  

/ املنتجات 

  خدماتال

Services/ 

Products 

  وجــــــــــــــــــود الــــــــــــــــــوزارة بموقـــــــــــــــــــع

ـــــــي قريـــــــب مـــــــن متلّقـــــــي  جغرا

 الخدمة.

  دمــــج صــــندوق دعــــم البحــــث

العلمــــــ ضــــــمن الــــــوزارة بمــــــا 

يشـــــــــــــــــــكل إضـــــــــــــــــــافة لعمـــــــــــــــــــل 

 الوزارة. 

  نوعيــــــــــــــــة متلّقــــــــــــــــي خــــــــــــــــدمات

صـــــــــــــــــندوق دعـــــــــــــــــم البحـــــــــــــــــث 

  واإلبتكــــــــــــــــار
ُ
ــــــــــــــــت
ّ
كل قيمــــــــــــــــة ش

مضـــــــــــــــافة يمكـــــــــــــــن للـــــــــــــــوزارة 

ا.  اإلستفادة م

ات املتعلقــــــــــــــــة بــــــــــــــــدعم العمليــــــــــــــــ

البحـــــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــــ واإلبتكـــــــــــــــــــار 

تقيـــــــــــــــــــــــدها بعـــــــــــــــــــــــض  تتـــــــــــــــــــــــأثر أو

التشـــــــــريعات النافـــــــــذة املطبقـــــــــة 

  ي الدولة.

  رونـــي مـــع الـــربط اإللك

قواعـــــــــــــــــــــــــــــد بيانـــــــــــــــــــــــــــــات 

املؤسســــــــــات والــــــــــدوائر 

ـي تقـديم  رك  ـ تشـ ال

ركة مـــــــــع  خدمـــــــــة مشـــــــــ

  .الوزارة

  تفعيـــــــــــــــــــــــــــــــــل مراكـــــــــــــــــــــــــــــــــز

ـــــي املكاتـــــب  الخــــدمات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  الثقافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  .الجامعات

 للجـــــــــان تعزيـــــــــز عمـــــــــل ا

والجهــــــــــــــــات الرقابيــــــــــــــــه 

اهــــــــــــــــــــــــه  لضــــــــــــــــــــــــمان ال

 ة.والشفافي

  تفـــــــويض الصـــــــالحيات

ملقـــــــــــــــــدمي الخـــــــــــــــــدمات 

وللمكاتــــــــــــب الثقافيــــــــــــة 

ــي الجامعــات ومكاتــب 

 .خدمة الجمهور 

  وضــــــع بــــــرامج وخطــــــط

  املوارد البشرية

Staff  

 

  وجـــــــــــــــــــــــود معرفـــــــــــــــــــــــة باألنظمـــــــــــــــــــــــة

راكمــــــــــــة  ــــــــــــرة م والتعليمــــــــــــات وخ

ــــــي  ــــــي مجــــــاالت عديــــــدة  للكــــــادر 

  الوزارة.

 .ي   تفعيل التدريب التفاع

  لرفد الوزارة بمزيـد الحاجة

ن بتخصصـــــات  مـــــن املـــــوظف

  .معينة

  عـــــــــــــــــدم تطبيـــــــــــــــــق اإلحـــــــــــــــــالل

ــــــــــــــى مختلــــــــــــــف  التعــــــــــــــاق ع

  املستويات.

  العمالء

Customers 

  ي نقطــــة ــــر التعلــــيم العــــا يعت

جــذب للطلبــة الوافــدين مــن 

الـــــــــــــــــــدول العربيـــــــــــــــــــة  كافـــــــــــــــــــة 

الشــــــــــــــــــــــــــــــــقيقة واألجنبيــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 الصديقة.

 تعزيــــــــز العالقــــــــات  إنشــــــــاء أو

مــــــــــــع الشــــــــــــركاء مــــــــــــن خــــــــــــالل 

دعـــــــــــــــــم البحـــــــــــــــــث  صـــــــــــــــــندوق 

 خــــــــتالف مســــــــتويات متلّقــــــــيإ

 الخدمة.

 رتباط بعض أعمـال الـوزارة إ

باستشـــــارات وموافقـــــات مـــــن 

  جهات أخرى.
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  محور العمليات الداخلية    

املحددات 

  الداخلية

املحددات   نقاط الضعف  نقاط القوة

  الخارجية

راتيجية  التحديات  الفرص  التوجهات اإلس

 ودور العلمـــــــــــــــــــــــــ واإلبتكـــــــــــــــــــــــــار 

ـــــــــي توجيـــــــــه املالـــــــــوزارة   هـــــــــم 

البحــــــــــــــث العلمــــــــــــــ  ير وتطــــــــــــــو 

 .املرتبط باإلبتكار والريادة

  

  

  

حـــــــــــــــــــالل التعـــــــــــــــــــاق اإل 

ي  والتــــــــــــــــدريب التبــــــــــــــــاد

لضـــــــــــــمان اســـــــــــــتمرارية 

 تقــــــــــــــــــــديم الخــــــــــــــــــــدمات

ومواصــــــــــــفات ة بجــــــــــــود

 ة.عالي

  تفعيــــــــــــــــــــــــــــل الرقابــــــــــــــــــــــــــــة

 .واملتابعة واملساءلة

  دعــــــــــــــــــــــــــــم املبــــــــــــــــــــــــــــادرات

الوطنيــة ذات العالقــة 

 .بالتنمية الشاملة

 ة تنفيــــذ خطــــط ســــنوي

 ةاملجتمعي ةللمسؤولي

ى األ ة مبني   .ولوياتع

الهيكل 

 التنظيمي

Organization 

Structure 

وجـــــــــــود هيكـــــــــــل تنظيمـــــــــــ متكامـــــــــــل 

يغطـــــــــي املهـــــــــام وقنـــــــــوات اإلتصـــــــــال 

املنوطــة بــالوزارة  مــع تــوفر وصـــف 

وظيفــــــــي ومهــــــــام محــــــــددة ملختلــــــــف 

  الوظائف.

  ن و املزود  

Suppliers 

    

راتيجية   اإلس

Strategy 

وجــــــــــــــود أنظمــــــــــــــة تــــــــــــــوفر البيانــــــــــــــات 

  املطلوبة.

ـــــــي الدراســـــــات والتقـــــــارير  شـــــــح 

ــــــــــــ  والبيانــــــــــــات اإلحصــــــــــــائية ال

ــــــــــــــي  اتخــــــــــــــاذ القــــــــــــــرار تســــــــــــــاعد 

ــــي الوقــــت املناســــب ، الصــــائب 

ى معلومـات  وتحويل البيانات إ

ومعرفـــــــــــة ومؤشـــــــــــرات تســـــــــــاعد 

ى اتخاذ القرارات.   ع

ن  املنافس

Competitors 

ــــــي الجامعــــــات وجــــــود  كفــــــاءات 

ــــا  األردنيــــة يمكــــن االســــتفادة م

ن  ـــي تعزيـــز دور الـــوزارة وتحســـ

ي املؤسســـات  ـــا مقارنـــة ببـــا ادا

 
ً
 وخارجيا

ً
  .داخليا

ضـــــــــــــــــعف تمثيـــــــــــــــــل مؤسســـــــــــــــــات 

ــــــــــــي  ي األردنيــــــــــــة  التعلــــــــــــيم العــــــــــــا

التصــــــنيفات العامليــــــة املختلفــــــة 

للجامعـــــات، املجـــــالت العلميـــــة، 

ــــــــــراع، اإلبتكــــــــــار ...  بــــــــــراءات االخ

  .الخ

ركة   القيم املش

Shared 

وجـــــــــــــــــــــــــــود تشـــــــــــــــــــــــــــريعات وأســـــــــــــــــــــــــــس 

جــــــــــــــراءات مكتوبــــــــــــــه إوسياســــــــــــــات و 

  الوضع السياس  

Political 

تعـــــــــــديل التشــــــــــــريعات القائمــــــــــــة   

جــــراء إبشــــكل مســــتمر وصــــعوبة 
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املحددات 

  الداخلية

املحددات   نقاط الضعف  نقاط القوة

  الخارجية

راتيجية  التحديات  الفرص  التوجهات اإلس

Values .وواضحة  

  

Situation .ى بعضها   تعديالت ع

  اإلدارة نمط

Style 

  وجــود إدارة فاعلــة للمعرفــة مــع

تـــــــــــــوفر خطـــــــــــــط إلدارة األزمـــــــــــــات 

 واملخاطر.

 ـــــى قيـــــادات الـــــوزارة قـــــدرة  ع

 مــــــعوالتنســــــيق  التواصــــــل

 .والدولية املؤسسات املحلية

  

الوضع   

 اإلقتصادي

Economic 

Situation  

   ر عمليــات الصــرف ي تــأخ  املــا

الرتباطهــــــــا بجهــــــــات حكوميــــــــة 

  أخرى.

  ــــــــــــــــى صــــــــــــــــعوبة الحصــــــــــــــــول ع

املوافقـــة برصـــد مبـــالغ ماليـــة 

ي املوازنة السنوية.   مناسبة 

  ســـــــــــــتغالل املبـــــــــــــالغ اضــــــــــــعف

ــــي املوازنــــة  املاليــــة املرصــــودة 

ن.   لتدريب املوظف

 نظمةاأل 

Systems 

وجــــــــــود بنيــــــــــة تحتيــــــــــة تكنولوجيــــــــــة 

رونيـة  وقواعـد بيانـات وأنظمة إلك

كـن الـوزارة ّم شاملة ومحدثة مما يُ 

 أتقــــــديم 
ً
رونيــــــا ا إلك  غلــــــب خــــــدما

ا   .ملتلّقي الخدمة وموظف

  

ــــى بعــــض  اعتمــــاد الخــــدمات ع

  الجهات ألخذها.

الوضع 

ي  اإلجتما

Social 

Situation 

  

تقـــــديم العديـــــد مـــــن الخـــــدمات 

ـــي  العامـــة ملـــوظفي الـــوزارة بمـــا 

 ذلـــــــك وجـــــــود لجنـــــــة إجتماعيـــــــة

ـى توطيـد  واطـر أفاعلة تعمل ع

ن  ن كافـــــة العـــــامل العالقـــــات بـــــ

  .ي الوزارة

  

  املوارد

Sources  

  وجـــــــــــــــــــــــود برنـــــــــــــــــــــــامج الحكومـــــــــــــــــــــــة

رونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ومشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريع  اإللك

 .تكنولوجيا املعلومات

  التكنولوجيا  

Technology 

تســـتخدم الــــوزارة التكنولوجيــــا 

العديــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــي تقــــــــــــــــــديم 

  .الخدمات ملتلقي الخدمة

يتطلـــــــــــــــــب اضـــــــــــــــــافة خـــــــــــــــــدمات -

رونيــــة جديــــدة بنيــــة تحتيــــة  الك

  اضافية.
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  وجــــــود موازنــــــة تغطــــــي مختلــــــف

  نشاطات ومهام الوزارة.

ــــــــــــــــــرامج ترويجيــــــــــــــــــة - بحاجــــــــــــــــــة ل

رونية   للخدمات االلك
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ي   املحور املا

املحددات 

  الداخلية

املحددات   نقاط الضعف  نقاط القوة

  الخارجية

راتيجيةاإل التوجهات   التحديات  الفرص   س

  املهارات

Skills  

ــــــــــي  موازنــــــــــة الــــــــــوزارة  إعــــــــــدادمهــــــــــارة 

  .وتنفيذها

املبـــــالغ املاليـــــة  إســـــتغاللعــــدم 

ــــي املوازنــــة لتــــدريب  املرصــــودة 

ن.   املوظف

  الخدمات/

  املنتجات

Services / 

Products  

وجــــــــود موازنــــــــة تغطــــــــي مختلــــــــف 

  نشاطات ومهام الوزارة.

  ى املوافقـة صعوبة الحصول ع

ـــي  برصـــد مبـــالغ ماليـــة مناســـبة 

 .املوازنة السنوية

  ر عمليــــــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــــــرف تــــــــــــــــــــــأخ

الرتباطهـــــــــــــــا بجهـــــــــــــــات حكوميـــــــــــــــة 

  أخرى.

  ــــــــــــى تحقيــــــــــــق العمــــــــــــل ع

 .وفورات مالية

  اعــــــداد موازنــــــة الــــــوزارة

 .لتكون موجهة بالنتائج

  الهيكل مراجعة وتطوير

 وزارةللــــــــــــــــــــــــ التنظيمــــــــــــــــــــــــ

واألنظمـــــــــــــــــــــــة اإلداريـــــــــــــــــــــــه 

 ســــــــــــــــــتغالللضــــــــــــــــــمان اإل 

مثل للمـوارد البشـرية األ 

 .األداءورفع مستوى 

  مراجعــــــــــــــــــــــــــة وإعتمــــــــــــــــــــــــــاد

وصـــــــــــــــاف الوظيفيـــــــــــــــه األ 

ر  إعتمــادو  أســـس ومعـــاي

موضــــــــــــــــــــوعية وعادلــــــــــــــــــــة 

ــــــي العمليــــــات  وشــــــفافة 

املـــــوارد  إدارةاملتعلقـــــة بـــــ

ــــــــــي مختلــــــــــف  البشــــــــــرية 

 .املستويات

  مثـــــــــــــــــــــــل األ  ســـــــــــــــــــــــتغاللاإل

للمــــوارد وزيــــادة القيمــــة 

  املوارد البشرية

Staff  

 

ى مستوى  ن ع ي مـن وجود عامل عـا

ن واالنظمـــــــــــــــــــــــــــــه  الفهـــــــــــــــــــــــــــــم للقـــــــــــــــــــــــــــــوان

  والتعليمات الحكومية.

  العمالء  

Customers 

ســتقطاب جهــات خارجيــة لــبعض إ  

ي الوزارة.   الكفاءات العاملة 

الهيكل 

  التنظيمي

Organization 

Structure 

  ن املزودو     

Suppliers 

عــــــدم وجــــــود ذمــــــم ومســــــتحقات 

ـــــــــــى  راكمـــــــــــة ع الـــــــــــوزارة ماليـــــــــــة م

  للموردين.

  

  

انخفـــــــــــــــــــــاض الـــــــــــــــــــــدعم الحكـــــــــــــــــــــومي 

  واملوارد املالية.

راتيجيةاإل    س

Strategy 

ــــــا  موازنـــــة الـــــوزارة مبنيـــــة وفـــــق خط

راتيجيةاإل    .س

ضــــــــــــبط النفقــــــــــــات مــــــــــــن قبــــــــــــل 

 
ُ
ض خّفــــــــوزارة املاليــــــــة بحيــــــــث ت

  .موازنة الوزارة بنسب معينه

  املنافسون 

Competitors 

    

ركة   القيم املش

Shared 

Values 

تمــــــــــــــام ــــــــــــــي إ الشــــــــــــــفافية واملســــــــــــــاءلة

  .املالية اإلجراءات

  الوضع السياس  

Political 

Situation 

ســـــــتقطاب طلبـــــــة وافـــــــدين مـــــــن إ

ر    .ستقرةاملالدول غ

ي دول الجوار   .عدم االستقرار 

ى للحصــول ع  نمط اإلدارة  ـــــــــي وتبـــــــــاطؤ  زيـــــــــادة عجـــــــــز املوازنـــــــــةدعــــــــــــم إنشــــــــــــاء شــــــــــــركات رياديــــــــــــةالوضع   ــى وجــود قيــادات تســ
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ي   املحور املا

املحددات 

  الداخلية

املحددات   نقاط الضعف  نقاط القوة

  الخارجية

راتيجيةاإل التوجهات   التحديات  الفرص   س

Style .اإلقتصادي  التمويل وزيادة املنح الخارجية  

Economic 

Situation 

ــــــــــــــــــــــــــى تكنولوجيــــــــــــــــــــــــــا  تعتمــــــــــــــــــــــــــد ع

  ت.اإلتصاال املعلومات و 

املضـــــــــــــافة للمخرجـــــــــــــات   .اإلقتصاديو النم

ـــــــــى مســـــــــتوى   الـــــــــوزارةع

  .واملوظف واملديرية

  نظمةاأل 

Systems 

أنظمــــــــة وتشــــــــريعات تضــــــــبط وجــــــــود 

ياإل    .نفاق املا

الوضع   

ي   اإلجتما

Social 

Situation 

ر إ ي للطلبــة مكانيــة تــوف دعــم مــا

ن مــــــن خــــــالل صــــــندوق  املحتــــــاج

  .دعم الطالب

 .ازدياد معدالت الفقر والبطالة 

  ــــــــــــــــي عــــــــــــــــدد ايــــــــــــــــد املســــــــــــــــتمر  ال

  .زمات اللجوءالسكان وأ

  املوارد

Sources 

  التكنولوجيا    

Technology  

 

أنظمــة محوســبة للصــرف وجــود 

يواإل    .نفاق املا
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  ور (اإلبداع)تطوال التعلممحور 

املحددات 

  الداخلية

املحددات   نقاط الضعف  نقاط القوة

  الخارجية

راتيجية  التحديات  الفرص   التوجهات اإلس

 املهارات

Skills  

تـــــــوفر العديـــــــد مـــــــن الفـــــــرص 

ـــي  ملشـــاركة مـــوظفي الـــوزارة 

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدورات والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوات 

واملـــــــــــــــــــــــــــؤتمرات اإلقليميـــــــــــــــــــــــــــة 

  والعاملية.

عـــــــــــدم توزيـــــــــــع الكـــــــــــوادر املؤهلـــــــــــة 

ـــى مختلـــف املـــديريات  والفنيـــة ع

  أمثل. والوحدات بشكل

املنتجات/ 

  الخدمات

Services / 

Products  

  وجــــــــــــــــــــود بيئــــــــــــــــــــة حاضــــــــــــــــــــنة

ــــــــــــــــــــــــي لإل  ــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــــــــداع والتم

املؤسســات مثــل الوقفيــات 

  التعليمية والحاضنات.

  ــــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــــودة الرقابــــــــــــــــــــــة ع

املؤسسات التابعـة للـوزارة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الذات  أو عالقــــــــــــــــــــ

  بالخدمات ال تقدمها.

تعــــــــــــــــــــــــــــــديل التشــــــــــــــــــــــــــــــريعات 

القائمـــــــــــة بشـــــــــــكل مســـــــــــتمر 

تعـــــديالت جـــــراء إوصـــــعوبة 

ى بعضها.   ع

 السياســـــات والتخطـــــيط  وحـــــدة تفعيـــــل

 ي الوزارة.

  دمــــــــج صــــــــندوق دعــــــــم البحــــــــث العلمــــــــ

ــــى والــــذي يواإلبتكــــار مــــع الــــوزارة  ركــــز ع

  مأسسة وتعزيز الريادة واإلبتكار.

  ـــــــي بنـــــــاء وتعزيـــــــز القـــــــدرات  املؤسســـــــية 

مجــال تطــوير البنيــة التنظيميــة وتطــوير 

.   األداء املؤسس

  الــــــــــتعلم املســــــــــتمر وضــــــــــع بــــــــــرامج تعــــــــــزز

ــــــ فــــــرق العمــــــل  وتطــــــوير وتــــــدريب وتحف

ى جودة.  لضمان تقديم الخدمات بأع

  تفعيــــــــــــــــــل مدونــــــــــــــــــة قواعــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــلوك

الــــوظيفي وأخالقيــــات الوظيفــــة العامــــة 

مــــــــن خــــــــالل الرقابــــــــة الفعليــــــــة لتطبيــــــــق 

هــــــــــــــــــذه املدونــــــــــــــــــة وتفعيــــــــــــــــــل  مضــــــــــــــــــمون 

 املحاسبة.

  ــــــــــــى بنــــــــــــاء ثقافــــــــــــة مؤسســــــــــــية مبنيــــــــــــة ع

 أســــــــــاس الخدمــــــــــة العامــــــــــة مــــــــــن خــــــــــالل

ر أدوات ومنهجيـــــات لتفعيـــــل هـــــذه  تـــــوف

ا.  الثقافة والتوعية 

  ــــــي ــــــرويج  توظيــــــف وســــــائل اإلعــــــالم وال

  املوارد البشرية

Staff 

وجــــــــــــــــود نظــــــــــــــــام للحــــــــــــــــوافز 

املاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واملعنويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ن.   للموظف

التدريبيـــة عـــدم تفعيـــل الخطـــة 

للمـــــــــــــــوارد البشـــــــــــــــرية بالشـــــــــــــــكل 

  مثل.األ 

 العمالء

Customers 

ـــــــــر بســـــــــبب    مقاومـــــــــة التغي

 ىالثقافـــــــــة الســـــــــائدة لـــــــــد

  .بعض العمالء

 

الهيكل 

 التنظيمي

Organization 

Structure 

 تنظيمــ هيكــل وجــود 

 ومفهـــــــوم واضـــــــح

ن.   للموظف

  ــــــــــــــــ وجــــــــــــــــود قســــــــــــــــم مع

ــــــــى  بخدمــــــــة الجمهــــــــور ع

  .الهيكل التنظيم

حــــالل خطــــة اإل ســــتغالل اعــــدم 

والتعاقــــــب الــــــوظيفي مــــــع عــــــدم 

ليـــــــــــه واضـــــــــــحة لتـــــــــــدوير آتـــــــــــوفر 

ن املـــــــــــــــــــديريات  ن بـــــــــــــــــــ املــــــــــــــــــوظف

والوحـــــــــدات اإلداريـــــــــة وداخلهـــــــــا 

 
ً
ر واضــــــحة  وفقـــــا ألســـــس ومعـــــاي

ن.   لكافة املوظف

 املوردون 

Suppliers 

يف صـــــــــــنوجـــــــــــود منهجيـــــــــــة لت

  املوردين.

انخفــــــــــــــــــــــــــــــــاض الــــــــــــــــــــــــــــــــدعم 

 الحكومي واملوارد املالية.

  

راتيجية   اإلس

Strategy 

راتيجية خطــة وجــود  إســ

  .محدثة

  املنافسون   

Competitors 

    

ركة     الوضع   تطبيــــــــــــــــق الـــــــــــــــــوزارة لقـــــــــــــــــيم  القيم املش
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املحددات 

  الداخلية

املحددات   نقاط الضعف  نقاط القوة

  الخارجية

راتيجية  التحديات  الفرص   التوجهات اإلس

Shared 

Values 

العدالــــــــــــــــــــــــــــــــــة واملســــــــــــــــــــــــــــــــــاواة 

 .تكافؤ الفرصو والشفافية 

  السياس

Political 

Situation 

ي وبـــــــث الرســـــــائل اإل  يجابيـــــــة نشـــــــر الـــــــو

حــــــــول تعزيــــــــز مفهــــــــوم الخدمــــــــة العامــــــــة 

 .ملتلّقي الخدمةاملوجهة 

  تصـــــــــــــــــــــــــــــــــميم وتنفيـــــــــــــــــــــــــــــــــذ الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــات

ي املتعلقــــــــــــــــــــــــــــه أوإســــــــــــــــــــــــــــتطالعات الــــــــــــــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــ تقــــــــــــــــدمها الـــــــــــــــــوزارة  بالخــــــــــــــــدمات ال

نوالشرك ن والخارجي  .اء الداخلي

  تعظــــــــــــــــــيم اإلســــــــــــــــــتفادة مــــــــــــــــــن اإلبتكــــــــــــــــــار

 .واإلبداع

  ـــــ ونشـــــر الثقافـــــة الرياديــــــة تعزيـــــز وتحف

ر  ن وتـوف ن العـامل ـ بـ واإلبداعية والتم

دعــــــــم القيــــــــادات واملــــــــوارد الالزمــــــــة مــــــــن 

ر األدوات واملنهجيــــــــــــــــــات  خــــــــــــــــــالل تــــــــــــــــــوف

ــــــــــــــــ والتــــــــــــــــدريب  وتقــــــــــــــــديم الــــــــــــــــدعم الف

 والتوعية.

 ــــــــــى نشــــــــــاء جــــــــــوائز إ ــــــــــ الــــــــــوظيفي ع ّ التم

 .مستوى الوزارة

  ن وتعزيـــــــــز ن القيـــــــــادات واملـــــــــوظف تمكـــــــــ

 .قدرات املوارد البشرية

 ن املرأة  .تمك

 .ذوي اإلحتياجات الخاصة 

  اإلدارة نمط

Style 

وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود تفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويض 

  للصالحيات.

عـــــــــــدم وجـــــــــــود بـــــــــــدائل لـــــــــــبعض 

  القيادات.

الوضع 

  اإلقتصادي

Economic 

Situation 

    

 األنظمة

Systems 

توظيــــــــــــــــــــــــــــف تكنولوجيــــــــــــــــــــــــــــا 

اإلتصــــــــــــــــاالت واملعلومـــــــــــــــــات 

ومن خالل بـرامج الحكومـة 

رونيـــــــــــــــــــة  للوصـــــــــــــــــــول  اإللك

ن  ــــــــر فئــــــــة مــــــــن البــــــــاحث ألك

ن. ن والريادي   واملبدع

الوضع   

ي  اإلجتما

Social 

Situation 

ن    صــــــــــعوبة التنســـــــــــيق بـــــــــــ

والقطــاع  الجهــات املحليــة

الخـــــــــــــــــــاص ذات الصـــــــــــــــــــلة 

بتنفيــــــــــــــــــــــــــــــــذ املبــــــــــــــــــــــــــــــــادرات 

ركة.   املش

  املوارد

Sources 

وجــود خطــة تطــوير وظيفــي 

وخطـــــــــط تدريبيـــــــــة ســـــــــنوية 

ن.   للموظف

 التكنولوجيا  

Technology 

  تصــــــــــــــــاالت إتــــــــــــــــوفر بيئــــــــــــــــة

تكنولوجيـــــــــــــــــــــــة  داعمــــــــــــــــــــــــة 

.   لإلبداع والتم

 تـــوفر بيئـــة بحثيـــة مقبولـــة 

  مساعدة للبحوث.و 

  ر منصـــــــــــات توجـــــــــــه لتـــــــــــوف

  .اإلبداع والريادة 
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املحددات 

  الداخلية

املحددات   نقاط الضعف  نقاط القوة

  الخارجية

راتيجية  التحديات  الفرص   التوجهات اإلس

 .تكافؤ الفرص 

 ترسيخ ثقافة االنتماء املؤسس.  
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راتيجيةاإل  ةالخارط    س

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي وبحث علمي تعليمخدمات هعا موجهةبنتائجعاليهجودهذاتمتم

  ــــ فــــرق العمــــل وضــــع بــــرامج تعــــزز الــــتعلم املســــتمر وتطــــوير وتــــدريب وتحف

ى جودة.  لضمان تقديم الخدمات بأع

  تفعيــل مدونــة قواعــد الســلوك الــوظيفي وأخالقيــات الوظيفــة العامــة مــن

 الفعلية لتطبيق مضمون هذه املدونة وتفعيل املحاسبة. خالل الرقابة

  ر ــى أســاس الخدمــة العامــة مــن خــالل تــوف بنــاء ثقافــة مؤسســية مبنيــة ع

ا.  أدوات ومنهجيات لتفعيل هذه الثقافة والتوعية 

  ي وبـــث الرســـائل اإليجابيـــة ـــي نشـــر الـــو ـــرويج  توظيـــف وســـائل اإلعـــالم وال

 وجهة للمواطن.حول تعزيز مفهوم الخدمة العامة امل

  ـــ تصـــميم وتنفيـــذ الدراســـات واســـتطالعات الـــرأي املتعلقـــه بالخـــدمات ال

ن. ن والخارجي  تقدمها الوزارة والشركاء الداخلي

 .تعظيم اإلستفادة من اإلبتكار واإلبداع 

  ن ن العـــــامل ـــــ بـــــ ـــــ ونشـــــر الثقافـــــة الرياديـــــة واإلبداعيـــــة والتم تعزيـــــز وتحف

ر دعـــــــــــم القيـــــــــــادات واملـــــــــــوارد ر األدوات  وتـــــــــــوف الالزمـــــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــالل تـــــــــــوف

 واملنهجيات وتقديم الدعم الف والتدريب والتوعية.

 .ى مستوى الوزارة ّ الوظيفي ع  إنشاء جوائز التم

  ن ن القيادات واملوظف وتكافؤ  واملرأة وذوي اإلحتياجات الخاصة،تمك

 الفرص، وتعزيز قدرات املوارد البشرية.

 

 محور العمالء

ي التعليم مجاالت ي  الخدمات وتقديم الهاشمية األردنية للمملكة العامة السياسات تنفيذ ى واإلشراف التنظيم خالل من العلم والبحث العا ي التعليم مؤسسات ع  وخارجها اململكة داخلالثقافية  واملكاتب ستشاراتاإل  ومراكز العا

ا اورفعوتمكي ا،كفاء ي التعليموتمثيلوفاعلي الشراكاتوبناء العا
ً
محليا

ً
.للتعليم متكاملة منظومةوتطويراملستدامةالتنميةلتحقيقودوليا

  إعادة هندسة االجرءات وعمليات تقديم

ا.   الخدمات وحوسب

  ى ثقافة تعزيز الثقافة املؤسسية املرتكزة ع

تقديم الخدمة من خالل التوعية والتدريب 

 واملساءلة.

  ي انشاء وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص 

ر شفافة وعادلة  تقديم الخدمات وفق معاي

ي تحقيق  ي ترا الكفاءة والفاعلية والجودة 

 تقديم تلك الخدمات.

  ن مقدم ومتلقي الخدمة من ن التفاعل ب تحس

خالل توظيف التكنولوجيا وأفضل املمارسات 

ي هذا املجال. ى   الفض

  توظيف نتائج تقارير جائزة امللك عبدهللا الثاني

ي رفع  ّ األداء الحكومي والشفافية  لتم

 مستوى مديريات الوزارة.

 ن   تعزيز العالقات مع الشركاء الداخلي

ن لضمان تقديم خدمات وفق  والخارجي

ر.  أفضل املعاي

  اإلســـــــــتغالل األمثـــــــــل للمـــــــــوارد وزيـــــــــادة القيمـــــــــة

ـــــــــى مســـــــــتوى الـــــــــوزارة  املضــــــــافة للمخرجـــــــــات ع

 واملديرية واملوظف.

 ى تحقيق وفورات مالية  العمل ع

 اعداد موازنة الوزارة لتكون موجهة بالنتائج. 

  مراجعــــــــة وتطــــــــوير الهيكــــــــل التنظيمــــــــ للــــــــوزارة

اإلســــتغالل األمثــــل واألنظمــــة اإلداريــــة لضــــمان 

 للموارد البشرية ورفع مستوى األداء

  مراجعـة واعتمــاد االوصـاف الوظيفيــة واعتمــاد

ـــي  ر موضـــوعية وعادلـــة وشـــفافة  أســـس ومعـــاي

ــــي  العمليــــات املتعلقــــة بــــإدارة املــــوارد البشــــرية 

 مختلف املستويات.

 

  روني مع قواعد بيانـات املؤسسـات والـدوائر الربط اإللك

ركة مع الوزارة. ي تقديم خدمة مش رك    ال تش

  ــــي  تقــــديم تفعيــــل مراكــــز ــــي املكاتــــب الثقافيــــة  الخــــدمات 

  الجامعات.

  اهــــة تعزيــــز عمــــل اللجــــان والجهــــات الرقابيــــة لضــــمان ال

 والشفافية.

  تفــــــــــــويض الصــــــــــــالحيات ملقــــــــــــدمي الخــــــــــــدمات وللمكاتـــــــــــــب

ي الجامعات وم  كاتب خدمة الجمهور.الثقافيه 

  ي وضع برامج وخطط اإلحالل التعـاق والتـدريب التبـاد

لضــمان اســتمرارية تقــديم الخــدمات بجــودة ومواصــفات 

 عالية.

 .تفعيل الرقابة واملساءلة واملتابعة 

 .دعم املبادرات الوطنية ذات العالقة بالتنمية الشاملة 

  ـــى تنفيــذ خطـــط ســـنوية للمســـؤولية املجتمعيـــة مبنيـــة ع

 األولويات.

 ي الوزارة. تفعيل  وحدة السياسات والتخطيط 

  ـــي مجـــال تطـــوير البنيـــة بنـــاء وتعزيـــز القـــدرات املؤسســـية 

.  التنظيمية وتطوير األداء املؤسس

ياملحورالعملياتمحور تطور وال التعلممحور املا
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ـى أسـس تتمتــع  ر فـرص عادلـة مبنيـة ع توفـ

ـى  ن كافـة بنـاًء ع باملسـاواة للطلبـة املـؤهل

الجـدارة  والقـدرات
√√

ر مخرجـات األبحـاث  الجودة/  رفـع معـاي

ـي  ـم 
ّ
ـا ومسـتوى التـدريس والتعل العلمية وجود

ـ مــع  ي بمـا يتوافـق ويتما أنظمـة التعليـم العـا

ـي الجامعـات  ر  أفضـل األسـاليب واملعـاي

املتطورة

√√

ـى تحّمـل  املســاءلة / تحفـ الجامعـات ع

ر تجـاه تقـديم مسـاهمات ملموسـة  مسـؤولية أكـ

ـي تحقيـق األهـداف الوطنيـة اإلقتصـادية 

واإلجتماعية

√√√√
ـ أفضـل املمارسـات ّ ـن تب  اإلبتكــار / لتمك

ا  ـم الـ مـن شـأ
ّ
ـي التـدريس والتعل الدولية 

ـي إتاحـة فـرص  دعم تحقيـق مسـتويات أفضـل 

التعليم والجـودة

√√√
ـي الجهـات املعنيـة  ر / زيـادة و  أنمـاط التفكــ

ي ومـا  املستفيدة حـول أهميـة التعليـم العـا

ـدف تعـزيز  يعكس مـن مكاسـب وطنيـة 

ي ـي عمليـة التعليـم العـا م  مشارك

√√√√
ـى التعليـم  ضـمان تسـاوي فـرص الحصـول ع

√لكافة الطـالب
مشاركة أفضـل املمارسـات الدوليـة واملخرجـات 

√√√√√والنتـائج مـع جميـع األطـراف املعنيـة
ـن املؤسسـات بمـا يتيـح لهـا تحمـل  تمك

ا مـن خـالل تفـويض املسـؤوليات  مسؤولية أدا

ـا ومنحها صالحيات إتخـاذ القـرارات املتعلقـة 
√√√√√

ي ذو جـودة عاليـة قـادر  ـى تعليـم عـا الوصـول إ

ى إعداد كـوادر بشـرية تلـ إحتياجـات  ع

 
ً
ـا املجتمـع الحاليـة واملسـتقبلية، منـافس إقليميـ

 
ً
ودوليا

√√√√

 دعـم البحـث العلمـي التطبيقـي ورفــع مســتواه 

√√√وربطه بأهـداف التنميـة الشـاملة واملسـتدامة

(٢
٠٢
٠-
٢٠
١٦

) 
ي
ذ
في
تن
 ال
ي
مو
لتن
ج ا
ام
رن
ال

ي والبحث العلمي  وتقاطعها مع االهداف والخطط الوطنية راتيجية لوزارة التعليم العا مصفوفة األهداف اإلس

ي والبحـث العلمـي راتيجية لـوزارة التعليـم العـا ي والبحـث العلمـي األهـداف االسـ ــة لــوزارة التعليـم العـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ راتيجيـ ـــ 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 ــ ــداف 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 ـ األهـ
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 األهـداف و الخطـط الوطنيــة

ر  ـي توفـ ضـمان العدالـة والتكـافؤ 

الفرص التعليميـة للطلبـة.

ن مسـتوى خـدمات  تحس

الـوزاره وإعـادة هندسـة 

اإلجراءات وتبسـيطها 

ا وحوسب

رفـع كفـاءة وفاعليـة عمــل 

املديريات والوحـدات 

التابعه للـوزاره

ـي عمـل الـوزارة  تجـذير مبـدأ سـيادة القـانون 

ـى كافـة املسـتويات  وتطبيـق الحوكمـة الرشـيدة ع

وتطويـر التشـريعات الناظمـة لعمـل الـوزارة 

ي ومؤسسات التعليـم العـا

بنـاء نظـام للجـوده و التطويــر 

املؤسس

تجـذير الثقافـة املؤسسـية املبنيـة 

ى مفهـوم الخدمـة وأخالقيـات  ع

العمل

دعـم البحـث العلمـي  واالبتكــار 

واإلبداع والتمـ

تعـزيز املسـؤوليه املجتمعيــة و 

الشـراكة مـع الجامعــات 

واملؤسسـات التعليميـة املحليـة 

والدولية والقطـاع الخـاص
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   الوحدات التنظيميةوذج الخطط التنفيذية للمديريات و نم

  

قيمة األسـاس

2018201920202021

ـاءتاريخ البـدء تاريخ االن

تصـنيف  الخطـر
النشـاط الواقــع 

عليه الخطـر

احتمالية 

وقوع الخطـر
أثر الخطـر

أولويـة 

التعامـل 

مـع الخطـر

اإلجراءات 

الواجب اتخاذها

مسـؤولية 

التنفيذ
التكلفة

مؤشــرات األداء 

لإلجراء املتخذ

الخطر املتوقـع واجـراءات التصـحيح

ـاءتاريخ البـدء تاريخ االن
وصف الخطـر/ 

تقييم الخطـر

القيمـة 

الحاليـة 

ملؤشـر قيـاس 

النشاط

القيمـة 

دفة  املسـ

ملؤشـر قيـاس 

النشاط

ي والبحـث العلمـي لألعـوام (٢٠١٩-٢٠٢١) الخطـة التنفيذيـة لـوزارة التعليـم العـا

 :( املصدر/ املـرجع (املحـور أو الهـدف الوطـ

اإلطار الزمـ للتنفيـذ

الجهة املسـؤولة
التكلفة للنشـاط

ألف/دينار
مؤشر قيـاس النشـاطالجهة املمولـة

القيمـة املتوقعـة للمؤشـر (تراكمي)
الهدف

مؤشر القيـاس نـوع الهـدف أو املبـادرة

مديرية/وحدة/مكتب/قسم: 

 

األنشطة

ي للـوزارة: راتي الهدف االسـ

ي: الهدف الفـر

رنامج: املبـادرة (املشروع)/ ال
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راتيجية واألهداف التنفيذية   ومؤشرات األداء واملشاريع واملبادرات مصفوفة األهداف اإلس

راتيجية  الوحدة التنظيمية     مسؤولية التنفيذ  وقت التنفيذ  مؤشر األداء  املشاريع واملبادرات  األهداف التنفيذية  األهداف اإلس

أمانـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــر مجلـــــــــــــــــــس 

ي    التعليم العا

  

. ضـــــــــــــــــــــــــــمان العدالـــــــــــــــــــــــــــة 1

ر الفـرص  ـي تـوف والتكافؤ 

 التعليمية للطلبة.

ن 2 مســـــــــــــــــــــــتوى . تحســـــــــــــــــــــــ

خــــــدمات الــــــوزارة وإعــــــادة 

هندســـــــــــــــــــــــــة اإلجـــــــــــــــــــــــــراءات 

ا.  وتبسيطها وحوسب

  

تنفيــــــــــــــــذ سياســــــــــــــــات قبــــــــــــــــول 

ـــــــــــــــــــي الجامعـــــــــــــــــــات  الطلبـــــــــــــــــــة 

ــ يقرهــا مجلــس  األردنيــة وال

ي.   التعليم العا

إقـــــــــــرار السياســـــــــــة العامـــــــــــة 

لقبــــــــــول الطلبــــــــــة ملختلــــــــــف 

الـــــــدرجات العلميـــــــة للعـــــــام 

ي    .2018/2019الجام

ــــــي  ن  عــــــدد الطلبــــــة املقبــــــول

  األردنية. الجامعات

)1/1/2019(- )31/12/2019(  

  

ي   .مجلس التعليم العا

مجلــس التعلــيم أمانــة ســر 

ي   .العا

إعـــــــــادة هندســـــــــة اإلجـــــــــراءات 

وعمليــــــات تقــــــديم الخــــــدمات 

ا.   وحوسب

. تطــــــــــــــــــــــــــــــــــــوير النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 1

رونــــــــــــــــــــــــــي الخـــــــــــــــــــــــــــاص  اإللك

ن مجـــــــــــــالس أمنـــــــــــــاء  بتعيـــــــــــــ

الجامعـــــــــــــــــــــــــــــات األردنيـــــــــــــــــــــــــــــة 

الرســــــــــــــــــــــــــــمية والخاصــــــــــــــــــــــــــــة 

والكليـــــــــات الجامعيـــــــــة بمـــــــــا 

يــــــــــــتالءم مــــــــــــع التشــــــــــــريعات 

  النافذة .

. تحــــــــــــــــــــــــــــــديث النظــــــــــــــــــــــــــــــام 2

رونــــــــــــــــــــــــــي الخـــــــــــــــــــــــــــاص  اإللك

بإســــــتحداث التخصصــــــات 

ـــــــي مؤسســـــــات  األكاديميـــــــة 

. عــــــــــــــــــــــــــــــــــدد التعيينــــــــــــــــــــــــــــــــــات 1

ــــــ حصــــــلت  واالســــــتقاالت ال

بإســــــــــــــــــــــــــــــــــتخدام النظــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

روني .   اإللك

. عدد طلبات اإلسـتحداث 2

  ستخدام النظام.املقدمة بإ

تحــــــــــــــــــــــــــــــــــديث النظــــــــــــــــــــــــــــــــــام . 3

رونـــــــــــــــــــــــــــــــي الخـــــــــــــــــــــــــــــــاص  اإللك

باســــــــــتحداث التخصصــــــــــات 

ـــــــــي مؤسســـــــــات  األكاديميـــــــــة 

ي بشـــــــــــــــــكل  التعلـــــــــــــــــيم العـــــــــــــــــا

أمانــة ســر مجلــس التعلــيم   )31/12/2019( -)1/1/2019(

ي   .العا
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راتيجية  الوحدة التنظيمية     مسؤولية التنفيذ  وقت التنفيذ  مؤشر األداء  املشاريع واملبادرات  األهداف التنفيذية  األهداف اإلس

ي بشــــــــــــــكل  التعلــــــــــــــيم العــــــــــــــا

راتيجيات  يــــتالئم مــــع اإلســـــ

  الوطنية.

راتيجيات  يـــــتالءم  مـــــع االســـــ

  الوطنية.

روني مع قواعد  الربط اإللك

بيانــــات املؤسســــات والـــــدوائر 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــي تقـــــــــــــديم ال رك  تشـــــــــــــ

ركة مع الوزارة.   خدمة مش

. تطــــــــــــــــــــــــــــــــــــوير النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 1

رونــــــــــــــي الســــــــــــــتحداث  اإللك

التخصصــــــــــات األكاديميــــــــــة 

ـــــــــــــي مؤسســـــــــــــات التعلـــــــــــــيم 

ي بمــــــــــا يتوافــــــــــق مــــــــــع  العــــــــــا

السياســــــــــــــــــــــــات الوطنيــــــــــــــــــــــــة 

  والقطاعية.

رونـــــــــــــــــــي 2 . النظـــــــــــــــــــام اإللك

الخــــــــــاص بتقيــــــــــيم رؤســــــــــاء 

  الجامعات األردنية.

. نســــــــــــــــــــــــــــــبة الجامعــــــــــــــــــــــــــــــات 1

  املستخدمة للنظام.

. نسبة الرؤسـاء الـذين تـم 2

  تقييمهم.

أمانــة ســر مجلــس التعلــيم   )31/12/2019( -)1/1/2019(

ي   .العا

هيئـــــــة اعتمـــــــاد مؤسســـــــات 

ي   .التعليم العا

الجامعـــــــــــــــــــــــــــات األردنيــــــــــــــــــــــــــــة 

  الكليات الجامعية.
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راتيجية واألهداف التنفيذية   ومؤشرات األداء واملشاريع واملبادرات مصفوفة األهداف اإلس

راتيجية  الوحدة التنظيمية     مسؤولية التنفيذ  وقت التنفيذ  مؤشر األداء  املشاريع واملبادرات  األهداف التنفيذية  األهداف اإلس

وحـــــــــــــــــــــــــــدة السياســـــــــــــــــــــــــــات 

    والتخطيط

ن مســــــــــــــــــــــــــتوى  .1 تحســـــــــــــــــــــــــ

خـــــــــــــــــــــــــــدمات الـــــــــــــــــــــــــــوزارة 

وإعــــــــــــــــــــــــــــادة هندســــــــــــــــــــــــــــة 

اإلجـــــــــراءات وتبســـــــــيطها 

ا.  وحوسب

كفــــــــــاءة وفاعليــــــــــة  رفــــــــــع .2

عمـــــــــــــــــــــــــــــل املـــــــــــــــــــــــــــــديريات 

والوحـــــــــــــــــدات التابعـــــــــــــــــة 

  للوزارة.

بنـــــــــــــاء نظـــــــــــــام للجـــــــــــــودة  .3

.  والتطوير املؤسس

تعزيـــــــــــــــــــــــز املســـــــــــــــــــــــؤولية   .4

املجتمعيــــــــــة والشــــــــــراكة 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــع الجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

واملؤسســــات التعليميــــة 

املحليــــــــــــــــــــــــة والدوليــــــــــــــــــــــــة 

 .والقطاع الخاص

دعــــــــم البحــــــــث العلمــــــــ  .5

واالبتكـــــــــــــــــــــار واالبـــــــــــــــــــــداع 

.   والتم

تصــــــــــــــــميم برمجيــــــــــــــــة لــــــــــــــــربط 

الوثــائق املتعلقــة بــاإلجراءات 

املتخــــــذة بــــــالخطط الوطنيــــــة 

املطلـــــــــــــــــوب تنفيـــــــــــــــــذها مــــــــــــــــــن 

  الوحدة بشكل شهري.

تصــــــــــــــميم برنــــــــــــــامج لــــــــــــــربط 

اإلجـــــــــــــــــــــــــــــراءات املتخـــــــــــــــــــــــــــــذة 

بخصـــــــــــــــــــــــــــوص الخطـــــــــــــــــــــــــــط 

الوطنيــــــــــــة لعكــــــــــــس تقريــــــــــــر 

  اإلنجازات بخصوصها.

عـــــــــــدد األنشـــــــــــطة الخاصـــــــــــة 

ضـــــــــــمن الخطـــــــــــط  بـــــــــــالوزارة

  الوطنية ال تم تنفيذها.

وحـــــــــــــــــــــــــــــــدة السياســـــــــــــــــــــــــــــــات   )31/12/2019( -)1/1/2019(

  .والتخطيط

مديريــــــــــــــــــــــــــــة تكنولوجيــــــــــــــــــــــــــــا 

املعلومــــــــــــــــــــــــات والتحــــــــــــــــــــــــول 

روني   .اإللك

اإلســــــــتغالل األمثــــــــل للمــــــــوارد 

وزيـــــــــــــادة القيمـــــــــــــة املضـــــــــــــافة 

ــــــــــى مســـــــــــتوى  للمخرجــــــــــات ع

  الوزارة واملديرية واملوظف.

ي الوحــــدات  إرشــــاد مســــؤو

التنظيميـــــــــــــــــــــــــــــــــة لوضـــــــــــــــــــــــــــــــــع 

خططهــــــــــــــــــــــــــم التنفيذيــــــــــــــــــــــــــة 

املنبثقــــــــــــة عـــــــــــــن األهـــــــــــــداف 

راتيجية واملهـــــــــــــــــــــــام  اإلســـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــي  املحـــــــــــــــــــددة للـــــــــــــــــــوزارة 

الخطــــــــــــــــــــــــــــــــــط الوطنيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

راتيجية الوطنيــــــــــــــة  (اإلســــــــــــــ

لتنميــــــــة املــــــــوارد البشــــــــرية، 

ـــــــــــــــــــــ النمـــــــــــــــــــــو  خطـــــــــــــــــــــة تحف

رنـــــــــــــــامج  االقتصـــــــــــــــادي، وال

التنمــــــــوي التنفيــــــــذي) ومــــــــا 

يســتجد مــن خطــط وطنيــة 

  ومتابعة تنفيذها.

تقريـــــــــــــر اإلنجـــــــــــــاز  للخطـــــــــــــط 

  الشهري/السنوي  التنفيذية

  

وحـــــــــــــــــــــــــــــــدة السياســـــــــــــــــــــــــــــــات   )31/12/2019( -)1/1/2019(

  .والتخطيط
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راتيجية  الوحدة التنظيمية     مسؤولية التنفيذ  وقت التنفيذ  مؤشر األداء  املشاريع واملبادرات  األهداف التنفيذية  األهداف اإلس

  

  

  

وضــــــــع الخطــــــــة التنفيذيــــــــة 

الشــــــهرية للمهــــــام املحــــــددة 

ـــــــــــــــــــي الخطـــــــــــــــــــط  للـــــــــــــــــــوزارة 

 .الوطنية ومتابعة تنفيذها

  

تقريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر االنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز 

  الشهري/السنوي 

)1/1/2019(- )31/12/2019(  

ــــــــي  ر الجــــــــودة  اعتمـــــــاد معــــــــاي

  عمل الوزارة

بنــــــاء نظــــــام  للجــــــودة وفــــــق 

ر املواصــــــفة الدوليــــــة  معــــــاي

ISO9001:2015  

ر  معــــــــــــــــــدل تطبيــــــــــــــــــق معــــــــــــــــــاي

الجـــودة "املواصـــفة الدوليـــة 

ISO9001:2015"  

وحـــــــــــــــــــــــــــــــدة السياســـــــــــــــــــــــــــــــات   )31/12/2019( -)1/1/2019(

  .والتخطيط

ـــ ونشـــر الثقافـــة  تعزيـــز وتحف

ـــــ  الرياديـــــة واإلبداعيـــــة والتم

ن. ن العامل   ب

ــــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــــائزة  املشــــــــــــــــــــاركة 

ــــــ الحكــــــومي  املوظــــــف املتم

ـــــــ يطلقهـــــــا مركـــــــز امللـــــــك  ال

.   عبد هللا الثاني للتم

ن  ن املرشــــــــح عــــــــدد املــــــــوظف

  للجائزة.

وحـــــــــــــــــــــــــــــــدة السياســـــــــــــــــــــــــــــــات   )31/12/2019(-)1/1/2019(

  .والتخطيط

ــــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــــائزة  املشــــــــــــــــــــاركة 

ــي الخدمــة  ي  املوظــف املثــا

  املدنية.

ن مســــــتوى الخــــــدمات  تحســــــ

املقدمــــــــــــــة ملتلّقــــــــــــــي الخدمــــــــــــــة 

متابعــــــة تطبيــــــق متطلبــــــات 

نظـــــــــــام تطـــــــــــوير الخـــــــــــدمات 

لســنة  156الحكوميــة رقــم 

ـــــ يـــــتم  معـــــدل الخـــــدمات ال

.
ً
ا سنويا   مراجع

وحـــــــــــــــــــــــــــــــدة السياســـــــــــــــــــــــــــــــات   )31/12/2019(-)1/1/2019(

  والتخطيط.
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راتيجية واألهداف التنفيذية   ومؤشرات األداء واملشاريع واملبادرات مصفوفة األهداف اإلس

راتيجية  الوحدة التنظيمية     مسؤولية التنفيذ  وقت التنفيذ  مؤشر األداء  املشاريع واملبادرات  األهداف التنفيذية  األهداف اإلس

ي توزيعها. الصـــــــــادر عـــــــــن وزارة  2016  والعدالة 

تطـــــــــــــــوير القطـــــــــــــــاع العـــــــــــــــام 

.
ً
  سابقا

تفعيــــــــــــــــــــل أعمــــــــــــــــــــال وحــــــــــــــــــــدة 

  والتخطيط.السياسات 

إجراء الدراسات والبحـوث 

الالزمـــــــــــــة لتطـــــــــــــوير قطـــــــــــــاع 

ــــــى  ي بنــــــاًء ع التعلــــــيم العــــــا

إحتياجـــــــــــــــــــــــــــــات مجلـــــــــــــــــــــــــــــس 

ي   .وأولوياته. التعليم العا

وحـــــــــــــــــــــــــــــــدة السياســـــــــــــــــــــــــــــــات   )31/12/2019( -)1/1/2019(  .عدد الدراسات ال تمت

  .والتخطيط

ي   .مجلس التعليم العا

  .اللجان املشكلة

تفعيـــل دور الـــوزارة القيـــادي 

 
ُ
 وخارجيــا

ً
أو التنســيقي محليــا

ا مــــع الجهــــات ذات  ومشـــارك

ي املشاريع ال تقع  العالقة 

ضـــــــــــمن نطـــــــــــاق مســـــــــــؤوليات 

ــي صــالح  الوحــدة بمــا يصــب 

ر العمــل  متابعــة تنفيــذ وســ

ــــــ تشــــــارك  ــــــي املشــــــاريع ال

زارة واملســــــــــــــــائل ــــــــــــــــا الــــــــــــــــو 

الفنيـــــــــــة والتنســـــــــــيقية لهـــــــــــا 

ر املشـاريع وفـق  لضـمان سـ

  الخطة.

عدد املشاريع ال تشارك 

ا الوزارة   ا أو تشرف عل

وحـــــــــــــــــــــــــــــــدة السياســـــــــــــــــــــــــــــــات   )31/12/2020( -)1/1/2019(

    .والتخطيط
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راتيجية واألهداف التنفيذية   ومؤشرات األداء واملشاريع واملبادرات مصفوفة األهداف اإلس

راتيجية  الوحدة التنظيمية     مسؤولية التنفيذ  وقت التنفيذ  مؤشر األداء  املشاريع واملبادرات  األهداف التنفيذية  األهداف اإلس

ن عمليـــــــــــات  تطـــــــــــوير وتحســـــــــــ

الــــــــــــــوزارة وقطــــــــــــــاع التعلــــــــــــــيم 

ي ككل.   العا

ــــــــــــــــــــــــي  تمثيــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــوزارة 

الفعاليـــــــــــــــــــــــــــات املتعلقـــــــــــــــــــــــــــة 

باملشـــــــــــــــــــــــــاريع واملبـــــــــــــــــــــــــادرات 

  الدولية واملحلية.

مـــــــــــــوظفي  نســـــــــــــبة مشـــــــــــــاركة

ـــــــــــــــــي الفعاليـــــــــــــــــات  الـــــــــــــــــوزارة 

ى لها.   والنشاطات ال تد

اإلدارة العليــــــــــــــــا + وحــــــــــــــــدة   )31/12/2019( -)1/1/2019(

السياســــــــات والتخطــــــــيط/ 

قســـــــــــــــــــــــم ادارة املشـــــــــــــــــــــــاريع 

  .والتطوير

تشـــــــــــــــــــكيل لجنـــــــــــــــــــة فنيـــــــــــــــــــة 

مختصـــة لدراســـة املشـــاريع 

ــــــــــــا الــــــــــــوزارة  ــــــــــــ  ـــــــــــ تع ال

ـــى الـــوزارة  وقيـــاس أثرهـــا ع

ي   .وقطاع التعليم العا

  .قرار تشكيل اللجنة. 1

عدد محاضر اجتماع . 2

  .اللجنة الفنية املختصة

  .اإلدارة العليا  )31/12/2019( -)1/1/2019(

وحـــــــــــــــــــــــــــــــدة السياســـــــــــــــــــــــــــــــات 

  .والتخطيط

إشـــــــــراك مـــــــــوظفي الـــــــــوزارة 

 لطبيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ً
تبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

م الوظيفيـــــــــة  اختصاصـــــــــا

وتـــــــــــــــوفر املعرفـــــــــــــــة باللغـــــــــــــــة 

ية أو لغات أجنبيـة  االنجل

بمتابعـــــــــة املشـــــــــاريع  أخـــــــــرى 

ـــــــا الـــــــوزارة  ـــــــ تشـــــــارك  ال

ر العمــل  ــى ســ واطالعهــم ع

عــــــــــدد مــــــــــوظفي الــــــــــوزارة  .1

ــــــي نشــــــاطات  ن  املشــــــارك

قســــــــــــــــــم ادارة املشــــــــــــــــــاريع 

ـــــــــــــــى   ا
ً
والتطـــــــــــــــوير نســـــــــــــــبة

 الدعوات الواردة.

ن  .2 قائمـــة بأســـماء املـــوظف

ســــــــــــــافروا منــــــــــــــذ  الــــــــــــــذين

2015.  

وحـــــــــــــــــــــــــــــــدة السياســـــــــــــــــــــــــــــــات   )31/12/2019( -)1/8/2018(

  .والتخطيط
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راتيجية واألهداف التنفيذية   ومؤشرات األداء واملشاريع واملبادرات مصفوفة األهداف اإلس

راتيجية  الوحدة التنظيمية     مسؤولية التنفيذ  وقت التنفيذ  مؤشر األداء  املشاريع واملبادرات  األهداف التنفيذية  األهداف اإلس

ــــــا بشــــــكل دوري لضــــــمان 

تــوفر املعلومــة بشــكل دائــم 

ــــــــــــــــى متابعــــــــــــــــة  والقــــــــــــــــدرة ع

  املشاريع.

. رفــــــــع كفــــــــاءة وفاعليـــــــــة 1    وحدة الرقابة الداخلية

عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديريات 

والوحـــــــــــــــــــــــــدات التابعـــــــــــــــــــــــــة 

  للوزارة.

.  تجـــــــذير مبـــــــدأ ســــــــيادة 2

ـــي عمـــل الـــوزارة  القـــانون 

 وتطبيـــــــــــــــــــــــــــــق الحوكمـــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــى كافـــــــــــــــــة  الرشـــــــــــــــــيدة ع

املســــــــــــــــــــــــــتويات وتطــــــــــــــــــــــــــوير 

التشــــــــــــــــــــريعات الناظمــــــــــــــــــــة 

لعمل الـوزارة ومؤسسـات 

ي.   التعليم العا

اإلســــــــتغالل األمثــــــــل للمــــــــوارد 

وزيـــــــــــــادة القيمـــــــــــــة املضـــــــــــــافة 

ــــــــــى مســـــــــــتوى  للمخرجــــــــــات ع

  .الوزارة

ي لضــــــــــمان إل ا شــــــــــراف املــــــــــا

ــى املــال العــام  املحافظــة ع

  .واملوارد املستخدمة

عـــــــــــدد املســـــــــــتندات املجـــــــــــازة 

 
ُ
  .سنويا

  وحدة الرقابة الداخلية  )31/12/2019( -)1/1/2019(

تفعيــــــــــل الرقابــــــــــة واملســــــــــاءلة 

  .واملتابعة

اإلشـــــــــراف اإلداري للتأكـــــــــد 

مــــــــــــــن صــــــــــــــحة اإلجــــــــــــــراءات 

والقــــرارات وإنســــجامها مـــــع 

  التشريعات.

عــــــــــــــدد التقــــــــــــــارير الصــــــــــــــادرة 

 
ُ
  .سنويا
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 وحــــدة العالقــــات العامــــة

  واإلعالم 

  

ن مســتوى خــدمات  تحســ

الــــــوزارة وإعـــــــادة هندســـــــة 

اإلجـــــــــــــــــراءات وتبســـــــــــــــــيطها 

ا.   وحوسب

  

تعزيــز العالقــات مــع الشــركاء 

ن  ن والخـــــــــــــــــــــارجي الـــــــــــــــــــــداخلي

لضمان تقديم خدمات وفق 

ر.   أفضل املعاي

  

خطـــة اتصـــال مـــع الشـــركاء 

ن. ن و الخارجي   الداخلي

  

ع الشـــــركاء خطـــــة اتصـــــال مـــــ

ن ن والخـــــــــــــــــــارجي  الـــــــــــــــــــداخلي

  منجزة.

  

)1/1/2019(- )31/12/2019(  

  

 وحـــــــدة العالقـــــــات العامـــــــة

    .واإلعالم

وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون 

   القانونية

تجــــــــــــــــذير مبــــــــــــــــدأ ســــــــــــــــيادة 

ـــي عمـــل الـــوزارة  القـــانون 

وتطبيـــــــــــــــــــــــــــــق الحوكمـــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــى كافـــــــــــــــــة  الرشـــــــــــــــــيدة ع

املســــــــــــــــــــــــــتويات وتطــــــــــــــــــــــــــوير 

تطــــــــــــــوير البيئــــــــــــــة القانونيــــــــــــــة 

ن الــــــــــــــوزارة  الالزمــــــــــــــة لتمكــــــــــــــ

ي ومؤسســــــات  التعلـــــــيم العـــــــا

 من أداء مهامها.

إعــــــــــداد مســــــــــودة مشــــــــــاريع 

ن واألنظمــــــــــــــــــــــــــــــة  القــــــــــــــــــــــــــــــوان

والتعليمات الناظمة لعمل 

الـــــــــــــــــــــــــــوزارة ومؤسســـــــــــــــــــــــــــات 

ي.   التعليم العا

 عــــــدد التشــــــريعات الصــــــادرة

  .بالجريدة الرسمية

  .وحدة الشؤون القانونية  )31/12/2019( -)1/1/2019(

الوحــــــــــــــــــــدات التنظيميــــــــــــــــــــة 

  .املعنية
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التشــــــــــــــــــــريعات الناظمــــــــــــــــــــة 

لعمل الـوزارة ومؤسسـات 

ي.   التعليم العا

  

القـــــــــرارات ضـــــــــمان اســـــــــتقرار 

الصـــــادرة عـــــن اإلدارة العليـــــا 

ـــــــــــــــــــر وعـــــــــــــــــــدم  بمواجهـــــــــــــــــــة الغ

ا.   إلغا

ــــي  تقــــديم الــــدفوع الالزمــــة 

ـــــــــــى  القضـــــــــــايا املرفوعـــــــــــة ع

  الوزارة.

ــــــ يصــــــدر  عــــــدد القضــــــايا ال

 ا أحكام لصالح الوزارة.

قــــــرارات اإلدارة العليــــــا دعــــــم 

  قانونية. بإستشارات

قانونيــة  تقــديم إستشــارات

ن  متوافقـــــــــــــة مـــــــــــــع القـــــــــــــوان

  واألنظمة ذات العالقة.

عــــــــــــــــــــــــــدد اإلستشــــــــــــــــــــــــــارات . 1

القانونيــة بشــكل عــام وعــدد 

القــــرارات اإلداريــــة الصــــادرة 

ا.   باإلسناد إل

عـــــدد القـــــرارات الصـــــادرة . 2

مــن االدارة العليــا باالســتناد 

للــــراي القــــانوني املقــــدم مــــن 

ــــــــــى عــــــــــدد  الوحــــــــــدة نســــــــــبة ا

ــــــــــــى  املوضــــــــــــوعات املحالــــــــــــة ا

  وحدةال

ن للبحـــــــــوث دعــــــــــــــم البحــــــــــــــث العلمــــــــــــــ صـــــــــندوق دعـــــــــم البحـــــــــث  توجيـــــــــه البـــــــــاحث

العلميــــــــــــــــــــــــــــــــــة واإلبتكاريــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

إســـــــــــــــــــــــتكمال اإلجـــــــــــــــــــــــراءات 

اإلداريــــــــــــــــــــــــة والتشــــــــــــــــــــــــريعية 

تشــــــــريعات ناظمــــــــة لعمــــــــل  -

الصــندوق (نظــام وتعليمــات 

لجنـــة إدارة صـــندوق دعـــم   )30/4/2019( -)1/6/2018(

 .البحــــث العلمــــ واإلبتكــــار 
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  واإلبتكار واإلبداع والتم  العلمي واإلبتكار 

  

ــــــــــــــــر فائـــــــــــــــــدة والرياديــــــــــــــــة األك

وتلبيـــــــــــة لحاجـــــــــــات املجتمـــــــــــع 

 لألولويات الوطنية.
ً
  وفقا

ن صــــــــــــندوق دعــــــــــــم  لتمكــــــــــــ

البحــــــــث العلمــــــــ واإلبتكــــــــار 

  من تحقيق أهدافه.

  وأسس).

هيكــــل تنظيمــــ للصــــندوق  -

  .مقر

صــــــــــــندوق دعــــــــــــم البحــــــــــــث 

  العلم واإلبتكار

  

البحثيـــة  دعـــم املشـــروعات

(مشـــــــــــــــــــــــــــــروعات بحثيـــــــــــــــــــــــــــــة 

 ووطنية).

عــــــدد املشــــــروعات البحثيــــــة 

املدعومــــــة لــــــدى الجامعـــــــات 

  واملراكز البحثية.

صــــــــــــندوق دعــــــــــــم البحــــــــــــث   )31/12/2019( -)1/1/2019(

  .العلم واإلبتكار

ـــــــــراع    برامج دعم اإلبتكار.   عـــــــــدد بـــــــــراءات االخ

 املدعومة املسجل.

   عـــــدد حاضـــــنات أعمـــــال

مدعومــــة (دعــــم كامــــل أو 

 تشاركية).

  عـــــــــــــــــدد بـــــــــــــــــرامج رياديـــــــــــــــــة

مدعومــــــة دعــــــم كامــــــل أو 

تشــــــــــــــاركي مــــــــــــــع القطــــــــــــــاع 

 الخاص.

  عــدد مؤسســات الرياديــة

ا.  ال تم اإلشراف عل

  عـــدد الخـــدمات الرياديـــة
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راتيجية  الوحدة التنظيمية     مسؤولية التنفيذ  وقت التنفيذ  مؤشر األداء  املشاريع واملبادرات  األهداف التنفيذية  األهداف اإلس

 ال تم إقرار تنفيذها.

  عـــــدد املنتجـــــات الرياديـــــة

ــــ  ذات قيمــــة مضــــافة ال

ا.   تم اإلشراف عل
تشــــــــجيع املشــــــــاركة العلميــــــــة 

واإلبتكاريـــــــــــــــــــــــــــــة والبحثيـــــــــــــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــي مؤسســــــــــــــات  والرياديــــــــــــــة 

ي.   التعليم العا

عمـــــــل شـــــــراكة بحثيـــــــة مـــــــع 

القطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص 

واملؤسســــــــــــــــــــــــات العربيــــــــــــــــــــــــة 

  واإلقليمية والعاملية.

  عــــــــــــــــــــــــــــدد املشــــــــــــــــــــــــــــروعات

البحثيـــــــة املدعومـــــــة مـــــــن 

الصــــــــــــــــــــندوق والقطــــــــــــــــــــاع 

 الخاص

  عـــدد الشـــراكات البحثيـــة

 مع القطاع الخاص.

  عـــــــــــــــدد الشـــــــــــــــراكات مـــــــــــــــع

املؤسســـــــــــــــــــات البحثيـــــــــــــــــــة 

 العربية.

  عـــــــــــــــدد الشـــــــــــــــراكات مـــــــــــــــع

املؤسســـــــــــــــــــات البحثيـــــــــــــــــــة 

  العاملية.
دعــــــــــــــم نشــــــــــــــاطات النشــــــــــــــر 

العلمــــــــــــــــــ ونشــــــــــــــــــر ثقافــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــي  اإلبــــــــــــــــــداع واإلبتكــــــــــــــــــار 

  مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت علميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــي  متخصصــــة مدعومــــة 

 .الجامعات

  مجــــــــــالت مدعومــــــــــة مــــــــــن
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راتيجية واألهداف التنفيذية   ومؤشرات األداء واملشاريع واملبادرات مصفوفة األهداف اإلس

راتيجية  الوحدة التنظيمية     مسؤولية التنفيذ  وقت التنفيذ  مؤشر األداء  املشاريع واملبادرات  األهداف التنفيذية  األهداف اإلس

ـــــى   مختلف املجاالت. الصـــــندوق حاصـــــلة ع

 .تصنيفات عاملية

  أبحـــــاث علميـــــة منشـــــورة

ـــــــــــــي املجــــــــــــــالت العلميــــــــــــــة 

 .من الصندوق  املدعومة

  دعــــــــــــم عقــــــــــــد مــــــــــــؤتمرات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  علميـــ

 ).دولية/إقليمية/محلية(

  ورشـــــــات وبـــــــرامج توعيـــــــة

ـــــي مجـــــال دعـــــم اإلبـــــداع 

  .واالبتكار والريادة
مديريـــــــــــــــــــــــــة مؤسســـــــــــــــــــــــــات 

ي   التعليم العا

ن مســتوى خــدمات  تحســ

الــــــوزارة وإعـــــــادة هندســـــــة 

اإلجـــــــــــــــــراءات وتبســـــــــــــــــيطها 

ا.  وحوسب

  

إعـــــــــادة هندســـــــــة اإلجـــــــــراءات 

الخــــــدمات وعمليــــــات تقــــــديم 

ا.   وحوسب

تطوير وحوسبة خدمات 

 املديرية

مديريـــــــــــــــــــــــــــــة مؤسســـــــــــــــــــــــــــــات   )31/12/2019( -)1/1/2018( عدد الخدمات املحوسبة

ي   .التعليم العا

مديريــــــــــــــــــــــــــــة تكنولوجيــــــــــــــــــــــــــــا 

املعلومــــــــــــــــــــــــات والتحــــــــــــــــــــــــول 

روني   االلك

 مشـــــــروع النافـــــــذة الواحـــــــدة  .مشروع النافذة الواحدة

  .مطبق

مؤسســـــــــــــــــــــــــــــات مديريـــــــــــــــــــــــــــــة   )31/11/2019(-)1/2/2019(

ي   .التعليم العا
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راتيجية واألهداف التنفيذية   ومؤشرات األداء واملشاريع واملبادرات مصفوفة األهداف اإلس

راتيجية  الوحدة التنظيمية     مسؤولية التنفيذ  وقت التنفيذ  مؤشر األداء  املشاريع واملبادرات  األهداف التنفيذية  األهداف اإلس

ضــــمان العدالــــة والتكــــافؤ   مديرية البعثات 

ر الفـــــــــــــــــــــــرص  ـــــــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــــــوف

 التعليمية للطلبة.

  

تقـــــــــــــــديم املـــــــــــــــنح والقـــــــــــــــروض 

ــــــــــــــــــــر  ملســــــــــــــــــــاعدة الطلبــــــــــــــــــــة غ

ـــــــــــــى  القـــــــــــــادرين للحصـــــــــــــول ع

ي.   تعليم عا

  مديرية البعثات  1/5/2019 - 1/3/2019  الدليل منجز.  دليل اجراءات للطلبة

الجهـــات تعزيـــز العالقـــات مـــع 

املانحة و الداعمة، و تعظيم 

الفوائـــــــــــــــــــــد العائـــــــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــــــن 

االتفاقيــــــــــــــــــــــــــات العلميــــــــــــــــــــــــــة و 

الثقافيـــــة املتعلقـــــة بـــــالتعليم 

ي مـــــع الـــــدول العربيـــــة و  العـــــا

  االجنبية

إدارة تقــــديم مــــنح ومقاعــــد 

ـــــــــــــــى النفقـــــــــــــــة الخاصـــــــــــــــة  ع

ن للدراســـة  للطلبـــة األردنيـــ

خــــارج األردن وذلــــك ضــــمن 

وخـــــــــــــــــارج إطـــــــــــــــــار التبـــــــــــــــــادل 

ي.   الثقا

عــــــــــــــــــــدد مقاعــــــــــــــــــــد الطلبــــــــــــــــــــة 

ن  والوافــــــــــــــــــــــــــدين  األردنيــــــــــــــــــــــــــ

ن ضــــــــــــــــمن اطــــــــــــــــار  املرشــــــــــــــــح

ي     التبادل الثقا

)1/1/2019(- )31/12/2019(  

  

إدارة تنفيـــــذ مـــــنح ومقاعـــــد 

للطلبــة الوافــدين للدراســة 

ــــــــــي الجامعــــــــــات الرســــــــــمية 

ضــــــــــــــــــمن إطــــــــــــــــــار التبــــــــــــــــــادل 

ي.   الثقا
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راتيجية واألهداف التنفيذية   ومؤشرات األداء واملشاريع واملبادرات مصفوفة األهداف اإلس

راتيجية  الوحدة التنظيمية     مسؤولية التنفيذ  وقت التنفيذ  مؤشر األداء  املشاريع واملبادرات  األهداف التنفيذية  األهداف اإلس

ــــــــــــــــــــــــــــــراف  مديريــــــــــــــــــــــــــــــة اإلع

  ومعادلة الشهادات 

ن مســتوى خــدمات  تحســ

الــــــوزارة وإعـــــــادة هندســـــــة 

اإلجـــــــــــــــــراءات وتبســـــــــــــــــيطها 

ا.  وحوسب

  

إعـــــــــادة هندســـــــــة اإلجـــــــــراءات 

وعمليــــــات تقــــــديم الخــــــدمات 

ا.   وحوسب

ــراف ومعادلــة   )31/6/2019( -)1/9/2018(  سند قبض محوسب.  حوسبة سند القبض. مديريــة اإلع

  الشهادات.

مديريــــــــة الشــــــــؤون املاليــــــــة 

بالتنســــــــــــــــــــــــــيق مــــــــــــــــــــــــــع وزارة 

  .املالية

  .املوارد البشريةمديرية 

تفعيــل برنــامج تقــديم طلــب  

روني.   املعادلة اإللك

دعـــــــــــــــم وتفعيـــــــــــــــل برنـــــــــــــــامج 

تقــــــــــــــديم طلــــــــــــــب املعادلــــــــــــــة 

روني وتطويره   .اإللك

نســـــــــــبة الطلبـــــــــــات املقدمـــــــــــة 

ــــي   مــــن العــــدد الك
ً
رونيــــا الك

 
ً
  .املقدم ورقيا

ــراف ومعادلــة   31/12/2019 - 3/1/2018 مديريــة االع

  .الشهادات

مديريــــــــــــــــــــــــــــة تكنولوجيــــــــــــــــــــــــــــا 

املعلومــــــــــــــــــــــــات والتحــــــــــــــــــــــــول 

روني   اإللك

ـــــــــــراف  إعـــــــــــداد برمجيـــــــــــة لالع

ي  بمؤسســـــــات التعلـــــــيم العـــــــا

ر األردنية.   غ

ــــــــــــــــراف  تطــــــــــــــــوير نظــــــــــــــــام إع

ي  بمؤسســات التعلــيم العــا

ـــــــــــــــــر األردنيـــــــــــــــــة ليصـــــــــــــــــبح  غ

.
ً
رونيا   الطلب بالكامل إلك

ــــ تمــــت  عــــدد الجامعــــات ال

ــــــــــــــــا  ـــــــــــــــراف  ا واالع دراســـــــــــــــ

باســــــــــــــــــــــــــــــــــتخدام النظــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

روني   .االلك

)1/1/2019(- )31/12/2019(  

مديريـــــــة شـــــــؤون الطلبـــــــة 

  الوافدين

ن مســتوى خــدمات  تحســ

الــــــوزارة وإعـــــــادة هندســـــــة 

إســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتقطاب الطلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  الوافدين.

إنشــــــــــــاء خطــــــــــــة تســــــــــــويقية 

  سنوية.

إنشــــــــــــــــــــــــــــاء الخطة/نســــــــــــــــــــــــــــبة 

  اإلنجاز من الخطة

مديريــــــــــة شــــــــــؤون الطلبــــــــــة   )31/12/2019 -)1/1/2019(

  .الوافدين
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راتيجية واألهداف التنفيذية   ومؤشرات األداء واملشاريع واملبادرات مصفوفة األهداف اإلس

راتيجية  الوحدة التنظيمية     مسؤولية التنفيذ  وقت التنفيذ  مؤشر األداء  املشاريع واملبادرات  األهداف التنفيذية  األهداف اإلس

اإلجـــــــــــــــــراءات وتبســـــــــــــــــيطها 

ا.   وحوسب

تطــــــــــوير الخــــــــــدمات املقدمــــــــــة 

  للطلبة الوافدين.

إعـــــــــــــداد دليـــــــــــــل لخـــــــــــــدمات 

  .الطلبة الوافدين

دليـــــــــــــــــل خـــــــــــــــــدمات خـــــــــــــــــاص 

  للطلبة الوافدين معد.

التنظيميــــــــــــــــــــة  اتلوحــــــــــــــــــــدا

  .املعنية

 مكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب منســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

ن    املستشارين الثقافي

ن مســـــــــــــــــــــــتوى  .1 تحســـــــــــــــــــــــ

خــــــدمات الــــــوزارة وإعــــــادة 

هندســـــــــــــــــــــــــة اإلجـــــــــــــــــــــــــراءات 

ا.  وتبسيطها وحوسب

كفــــــــاءة وفاعليــــــــة  رفــــــــع .2

عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديريات 

والوحـــــــــــــــــــــــــدات التابعـــــــــــــــــــــــــة 

  للوزارة.

تجـــــــــذير مبـــــــــدأ ســـــــــيادة  .3

ـــي عمـــل الـــوزارة  القـــانون 

وتطبيـــــــــــــــــــــــــــــق الحوكمـــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــى كافـــــــــــــــــة  الرشـــــــــــــــــيدة ع

املســــــــــــــــــــــــــتويات وتطــــــــــــــــــــــــــوير 

التشــــــــــــــــــــريعات الناظمــــــــــــــــــــة 

لعمل الـوزارة ومؤسسـات 

ي.   التعليم العا

إعـــــــــادة هندســـــــــة اإلجـــــــــراءات 

وعمليــــــات تقــــــديم الخــــــدمات 

ا.  وحوسب

يــــــــق برنـــــــــامج املطابقـــــــــة تطب

  املالية.

ــ ســتطبق  نســبة املكاتــب ال

  برنامج املطابقة املالية.

املستشـارين  مكتب منسـق  )31/12/2019( - ) 1/1/2019(

ن     .الثقافي

ـــــي تفعيـــــل مراكـــــز الخـــــدمات 

ــــــــــــــــــــــي  املكاتــــــــــــــــــــــب الثقافيــــــــــــــــــــــة 

  األردنية. الجامعات

تفعيـــــــــــل خدمـــــــــــة تصـــــــــــديق 

رة.  الدورات وشهادات الخ

الـــــــــــدورات نســـــــــــبة تصـــــــــــديق 

رة   وشهادات الخ

)1/1/2019 ( - )31/12/2019(  

تفعيــــــــــل الرقابــــــــــة واملســــــــــاءلة 

 واملتابعة.

ر أعمـــال  متابعـــة حســـن ســـ

  املكاتب الثقافية.

 .نتائج تقارير الدوام  

  عـدد املراسـالت واملكاملـات

  الهاتفية.

)1/1/2019(  - )31/12/2019(  

تفـــــــــــــــــــــــــــــويض الصـــــــــــــــــــــــــــــالحيات 

 للمكاتب الثقافية.

تفــــويض صــــالحية التوقيــــع 

ـــــــى الشـــــــهادات والوثـــــــائق  ع

العلميـــــــــــــــــــــــــــــة و صـــــــــــــــــــــــــــــالحية 

ــــــــــــــــــى نمــــــــــــــــــاذج  التوقيـــــــــــــــــع ع

تحويــــــــــل املوظــــــــــف للجــــــــــان 

ـــي املكاتـــب  ن  نســـبة املـــوظف

ن بالتوقيع   املفوض
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راتيجية واألهداف التنفيذية   ومؤشرات األداء واملشاريع واملبادرات مصفوفة األهداف اإلس

راتيجية  الوحدة التنظيمية     مسؤولية التنفيذ  وقت التنفيذ  مؤشر األداء  املشاريع واملبادرات  األهداف التنفيذية  األهداف اإلس

  الطبية.

  

تعزيز عمـل اللجـان والجهـات 

اهـــــــــــة  الرقابيـــــــــــة لضـــــــــــمان ال

 والشفافية.

تفعيـــــل الزيـــــارات امليدانيـــــة 

  السلبية.ملتابعة النقاط 

نتـــــــــــــــــائج تقـــــــــــــــــارير الزيـــــــــــــــــارات 

  ونسبة الشكاوى.

ن مســــــــــــــــــــــتوى  .1مديرية الشؤون املالية    تحســــــــــــــــــــــ

خـــــــــــــــــــــــدمات الـــــــــــــــــــــــوزارة 

وإعـــــــــــــــــــــــــادة هندســـــــــــــــــــــــــة 

اإلجـــــراءات وتبســـــيطها 

ا.  وحوسب

تجــــــــذير مبــــــــدأ ســــــــيادة  .2

ــــــــــــــي عمــــــــــــــل  القــــــــــــــانون 

الــــــــــــــــــــــــوزارة وتطبيــــــــــــــــــــــــق 

الرشــــــــــــــيدة  الحوكمــــــــــــــة

ــــى كافــــة املســــتويات  ع

وتطـــــــــــوير التشـــــــــــريعات 

الناظمـــــــــــــــــــــــــــة لعمــــــــــــــــــــــــــــل 

ومؤسســــــــــــات الــــــــــــوزارة 

إجـــــــــــازة املســـــــــــتندات املاليـــــــــــة 

 ضمن األنظمة والتعليمات

تعزيـــــــــــــــــــز عمـــــــــــــــــــل اللجـــــــــــــــــــان 

اهــــــة  الرقابيــــــة لضــــــمان ال

والشـــــــــــــفافية مـــــــــــــن خـــــــــــــالل 

ام  ـــــ بالحوكمـــــة املاليـــــة االل

(ضــــــــبط اإلنفــــــــاق، إصــــــــدار 

وإقــرار قــوائم ماليــة ســنوية 

 
ً
(دراســـــــــــــة املشـــــــــــــاريع فنيـــــــــــــا

(
ً
 وماليا

 .مديريـــــــة الشـــــــؤون املاليـــــــة  )31/12/2019( -  )1/1/2019(  عدد املستندات املدققة.

  .مديرية املوارد البشرية

  .مديرية الشؤون اإلدارية

تعظــــــــــــــــيم اإلســــــــــــــــتفادة مــــــــــــــــن 

 اإلبتكار واالبداع.

دراســــــة املشـــــــاريع البحثيـــــــة 

ائيــــــــــــــــــــــــــــــــــة  املرحليـــــــــــــــــــــــــــــــــة وال

واملجـــــــــــــــــــــــــــــــــالت العلميـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

عــــــــــدد املشــــــــــاريع املدروســــــــــة 

.
ً
  ماليا

  .مديرة الشؤون املالية  )31/12/2019( -  )1/1/2019(

صــــــــــــندوق دعــــــــــــم البحــــــــــــث 

  .العلم واالبتكار
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راتيجية واألهداف التنفيذية   ومؤشرات األداء واملشاريع واملبادرات مصفوفة األهداف اإلس

راتيجية  الوحدة التنظيمية     مسؤولية التنفيذ  وقت التنفيذ  مؤشر األداء  املشاريع واملبادرات  األهداف التنفيذية  األهداف اإلس

ي  .التعليم العا

دعــم البحــث العلمــ    .3

واإلبتكـــــــــــــــــار واإلبــــــــــــــــــداع 

  .والتم

  

واملؤتمرات واملنح الطالبيـة 

ر  ورســــــــــــــــــــــــــــــائل املاجســــــــــــــــــــــــــــــت

والــــــــدكتوراة ومشــــــــاريع مــــــــا 

  .بعد الدكتوراة

ن مقـــدم  ن التفاعـــل بـــ تحســـ

الخدمة ومتلّقي الخدمـة مـن 

خــــالل توظيــــف التكنولوجيــــا 

ى  وأفضـــل املمارســـات الفضـــ

  ي هذا املجال.

رونيــــة إعــــداد برمجيــــة إل ك

لبطاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريع 

/املنحــــة الخليجيــــة البحثية

والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعم املباشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 للجامعات.

عـــــــدد املشـــــــاريع الرأســـــــمالية 

ــــــــــــــــي الجامعــــــــــــــــات األردنيــــــــــــــــة 

  الرسمية

  مديرية الشؤون املالية   )30/11/2019( -)1/1/2019(

إعـــــــــادة هندســـــــــة اإلجـــــــــراءات 

ا.   وتبسيطها وحوسب

إنشــــــــــــــــــاء نظــــــــــــــــــام رواتــــــــــــــــــب 

روني   .الك

ن املســـتفيدين  عـــدد املـــوظف

رنامج.   من ال

 .مديرية الشؤون املالية  )6/1/2019 -23/12/2018(

مديريــــــــــــــــــــــــــــة تكنولوجيــــــــــــــــــــــــــــا 

املعلومــــــــــــــــــــــــات والتحــــــــــــــــــــــــول 

روني  .اإللك

 .املوارد البشريةمديرية 

  .ديوان الخدمة املدنية
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راتيجية واألهداف التنفيذية   ومؤشرات األداء واملشاريع واملبادرات مصفوفة األهداف اإلس

راتيجية  الوحدة التنظيمية     مسؤولية التنفيذ  وقت التنفيذ  مؤشر األداء  املشاريع واملبادرات  األهداف التنفيذية  األهداف اإلس

ن مقـــدم  ن التفاعـــل بـــ تحســـ

الخدمة ومتلّقي الخدمـة مـن 

خــــالل توظيــــف التكنولوجيــــا 

ى  وأفضـــل املمارســـات الفضـــ

  ي هذا املجال.

رونــــــــــــي  إعــــــــــــداد نظــــــــــــام إلك

ــــــــــــــي  ن  للطــــــــــــــالب الدارســــــــــــــ

  الخارج.

ــــي  ن  عــــدد الطــــالب الدارســــ

الخــــــارج الـــــــذين تــــــم متابعـــــــة 

أمـــــورهم املاليـــــة بإســـــتخدام 

  .النظام

مديريــــــــــــــــــــــــــــة تكنولوجيــــــــــــــــــــــــــــا   )31/12/2019( -)1/1/2019(

  .املعلومات

  .ون املاليةمديرية الشؤ 

ن مســـــــــــــــــــــــتوى  .1   مديرية الشؤون اإلدارية تحســـــــــــــــــــــــ

خــــــدمات الــــــوزارة وإعــــــادة 

هندســـــــــــــــــــــــــة اإلجـــــــــــــــــــــــــراءات 

ا.  وتبسيطها وحوسب

وفاعليــــــــة  رفــــــــع كفــــــــاءة .2

عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديريات 

والوحـــــــــــــــــــــــــدات التابعـــــــــــــــــــــــــة 

 للوزارة.

بنـــــــــــاء نظـــــــــــام للجـــــــــــودة  .3

.   والتطوير املؤسس

  

االســــــــتغالل األمثــــــــل للمــــــــوارد 

وزيـــــــــــــادة القيمـــــــــــــة املضـــــــــــــافة 

ــــــــــى مســـــــــــتوى  للمخرجــــــــــات ع

  الوزارة واملديرية واملوظف.

ــــــــــــــ  مشــــــــــــــروع صــــــــــــــيانة املب

  القديم.

نســــــــــــــــــــبة تنفيــــــــــــــــــــذ مراحــــــــــــــــــــل 

ـــــــــــــ  املشـــــــــــــروع (صـــــــــــــيانة املب

ســـــــــــــــــــــــبة القـــــــــــــــــــــــديم) مـــــــــــــــــــــــن ن

  املخطط له.

  .مديرية الشؤون اإلدارية  )31/12/2019( -)25/08/2018(

روني مع قواعد  الربط االلك

بيانــات دائــرة اللــوازم العامــه 

ـــــــــــــي تقـــــــــــــديم  رك  ـــــــــــــ تشـــــــــــــ ال

ركه مع الوزاره.   خدمة مش

  تطبيــــــــــــــق برمجيــــــــــــــة إدارة

روني.  املخزون اإللك

 تطبيــــــــــق نظــــــــــام الشـــــــــــراء 

روني.   اإللك

  نســـــــــــــبة تطبيـــــــــــــق برنـــــــــــــامج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزون  إدارة املخــــــــــــــــــــ

روني.  اإللك

  عــــــدد العمليــــــات الورقيــــــة

ألنظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء 

ـــــــي مختلـــــــف  رونيـــــــة  اإللك

عمليـــــــــــــــــــــــــــــــــات املديريـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ــــــــ تتجــــــــاوز  (للعمليـــــــات ال

ا    .دينار ) 20000قيم

 .مديريـــة الشـــؤون اإلداريـــة  )13/3/2019( –) 1/4/2018(

  .دائرة اللوازم العامة
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راتيجية واألهداف التنفيذية   ومؤشرات األداء واملشاريع واملبادرات مصفوفة األهداف اإلس

راتيجية  الوحدة التنظيمية     مسؤولية التنفيذ  وقت التنفيذ  مؤشر األداء  املشاريع واملبادرات  األهداف التنفيذية  األهداف اإلس

   نســــــــــــــبة تطبيــــــــــــــق نظـــــــــــــــام

روني.   الشراء اإللك

اســــــــــــــــتطالع الــــــــــــــــرأي ملتلقــــــــــــــــي 

الخدمـــــــــــــــة واملـــــــــــــــوردين مـــــــــــــــن 

خــالل تطــوير أداة / اســتبانة 

  رضا الشركاء.

  تعـــــــــديل نمـــــــــوذج تقيــــــــــيم

 أداء املوردين.

 حوسبة طلبات اللوازم.  

  .النموذج مطبق

نسبة الطلبات املنجـزة مـن -

  عدد الطلبات الواردة.

  .مديرية الشؤون اإلدارية  )31/12/2019( - ) 1/1/2019(

هندســـــــــة اإلجـــــــــراءات إعـــــــــادة 

وعمليــــــات تقــــــديم الخــــــدمات 

ا   وحوسب

تطبيــــــــــــــق انظمــــــــــــــة (نظــــــــــــــام 

الــــــــــــــــــديوان/نظام تراســـــــــــــــــــل 

رونية).   اإللك

عــــــــــــدد املعــــــــــــامالت املحولــــــــــــة 

 
ً
رونيا   .إلك

 .مديريـــة الشـــؤون اإلداريـــة  )31/12/2019( - ) 1/1/2019(

مديريــــــــــــــــــــــــــــة تكنولوجيــــــــــــــــــــــــــــا 

املعلومــــــــــــــــــــــــات والتحــــــــــــــــــــــــول 

رونياإل   .لك

ن مســـــــــــــــــــــــتوى  .1  مديرية املوارد البشرية  تحســـــــــــــــــــــــ

خــدمات الــوزارة وإعــادة 

هندســــــــــــــــــــة اإلجــــــــــــــــــــراءات 

ا.   وتبسيطها وحوسب

رفــــــع كفــــــاءة وفاعليــــــة   .2

عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديريات 

والوحـــــــــــــــــــــــــدات التابعـــــــــــــــــــــــــة 

تحقيــــــــق العدالــــــــة واملســــــــاواة 

وتكــــــــــــــــــــافؤ الفــــــــــــــــــــرص أمــــــــــــــــــــام 

ن حســـــــــــــــب نظـــــــــــــــام  املـــــــــــــــوظف

  دمة املدنية.الخ

تأهيــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــوادر بشــــــــــــــــــرية 

للوظــــــــــــــــــــــــائف اإلشــــــــــــــــــــــــرافية 

  والقيادية.

ن  ن املـــــــــؤهل نســـــــــبة املـــــــــوظف

للوظــــــــــــــــــــــــــــائف اإلشــــــــــــــــــــــــــــرافية 

  والقيادية.

  مديرية املوارد البشرية.  )31/12/2019(-)1/1/2019(

تطـــــــــــــوير نظـــــــــــــام تقيـــــــــــــيم أداء 

ن وربطــــــه باملكآفــــــات  العــــــامل

  والحوافز.

رونــــــــــــي  تطــــــــــــوير نظــــــــــــام الك

ن.لتقييم أداء    العامل

ــــــــــــي  معــــــــــــدل دقــــــــــــة النظــــــــــــام 

تنفيــــــــــذ آليــــــــــات تقيــــــــــيم أداء 

  .مديرية املوارد البشرية  )1/4/2019(-)1/1/2019(

مديريــــــــــــــــــــــــــــة تكنولوجيــــــــــــــــــــــــــــا 
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راتيجية واألهداف التنفيذية   ومؤشرات األداء واملشاريع واملبادرات مصفوفة األهداف اإلس

راتيجية  الوحدة التنظيمية     مسؤولية التنفيذ  وقت التنفيذ  مؤشر األداء  املشاريع واملبادرات  األهداف التنفيذية  األهداف اإلس

 للوزارة.

تجــــــــــــــــــــــــــــذير الثقافــــــــــــــــــــــــــــة  .3

ـــــــــى  املؤسســـــــــية املبنيـــــــــة ع

مفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الخدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 وأخالقيات العمل.

  

ن. املعلومــــــــــــــــــــــــات والتحــــــــــــــــــــــــول   العامل

روني   .اإللك

  .مديرية الشؤون املالية

ــــــــــــي  ــــــــــــى كفــــــــــــاءة  تحقيــــــــــــق أع

  تخطيط املوارد البشرية.

رونيـــــــــة  ر أنظمـــــــــة إلك تـــــــــوف

ـــي  إدارة وتخطـــيط تســـاعد 

ي الوزارة.   املوارد البشرية 

  .مديرية املوارد البشرية  )31/12/2019(-)1/1/2019(  عدد الخدمات املحوسبة.

مديريـــــــــــــــــــــــــة تكنولوجيـــــــــــــــــــــــــا  

املعلومــــــــــــــــــــــــات والتحــــــــــــــــــــــــول 

روني   .اإللك

  .ديوان الخدمة املدنية

تعزيــــــــــز الثقافــــــــــة املؤسســــــــــية 

ـــــى ثقافـــــة تقـــــديم  املرتكـــــزة ع

الخدمـــة مـــن خـــالل التوعيـــة 

  والتدريب.

تنميـــــــــــــــة وتطـــــــــــــــوير املـــــــــــــــوارد 

البشـــــــــرية وبنـــــــــاء القـــــــــدرات 

  القيادية.

ن  ن املشــــمول نســــبة املــــوظف

  بالتدريب.

  .مديرية املوار د البشرية  )31/12/2019(-)1/1/2019(

ن  تعزيــــــــــز اتجاهــــــــــات العــــــــــامل

اهـة والشـفافية  نحو قـيم ال

  والعدالة.

تفعيــــــــــــــل مدونــــــــــــــة قواعــــــــــــــد 

الســــــــــــــــــــــــــــــــلوك الــــــــــــــــــــــــــــــــوظيفي 

وأخالقيــــــــــــــــــــــات الوظيفــــــــــــــــــــــة 

ن  م ـــــــــ ن املل نســـــــــبة املـــــــــوظف

  بمدونة السلوك.

  .مديرية املوار د البشرية  )31/12/2019(-)1/1/2019(
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راتيجية واألهداف التنفيذية   ومؤشرات األداء واملشاريع واملبادرات مصفوفة األهداف اإلس

راتيجية  الوحدة التنظيمية     مسؤولية التنفيذ  وقت التنفيذ  مؤشر األداء  املشاريع واملبادرات  األهداف التنفيذية  األهداف اإلس

  العامة.

إعـــــــــادة هندســـــــــة اإلجـــــــــراءات 

وعمليــــــات تقــــــديم الخــــــدمات 

ا.   وحوسب

رونــــــــــــي  تطــــــــــــوير نظــــــــــــام إلك

لتنفيــــــذ ومتابعــــــة الخطــــــط 

  التدريبية.

معــــــــــــــــدل دقــــــــــــــــة مخرجــــــــــــــــات 

رونـــي الخـــاص  النظـــام اإللك

  بالتدريب.

  .د البشريةمديرية املوار   )31/12/2019(-)1/1/2019(

مديريــــــــــــــــــــــــــــة تكنولوجيــــــــــــــــــــــــــــا 

املعلومــــــــــــــــــــــــات والتحــــــــــــــــــــــــول 

روني   .اإللك

مديريــــــــــــــــــــــــة تكنولوجيــــــــــــــــــــــــا 

املعلومـــــــــــــــــــات والتحـــــــــــــــــــول 

روني     اإللك

ن مســتوى خــدمات  تحســ

الــــــوزارة وإعـــــــادة هندســـــــة 

اإلجـــــــــــــــــراءات وتبســـــــــــــــــيطها 

ا.  وحوسب

  

إعـــــــــادة هندســـــــــة اإلجـــــــــراءات 

وعمليــــــات تقــــــديم الخــــــدمات 

ا.   وحوسب

بنـــــــــــــــاء ومتابعـــــــــــــــة  أنظمـــــــــــــــة 

محوســـــــــــــــــــــــــــــية  ملختلـــــــــــــــــــــــــــــف 

  الوحدات التنظيمية 

  نســـــــــــبة عـــــــــــدد الطلبـــــــــــات

املنجـــــزة بالنســـــبة للعـــــدد 

ي للطلبات املقدمة.  الك

  مؤشـــــــــــــــــــــرات الجاهزيـــــــــــــــــــــة

رونية   .االلك

ــــــــرات الزمنيــــــــة تتفــــــــاوت بتفــــــــاوت  الف

  األنشطة.

تكنولوجيــــــــــــــــــــــــــــا مديريــــــــــــــــــــــــــــة 

املعلومــــــــــــــــــــــــات والتحــــــــــــــــــــــــول 

ر   .ونياإللك

الوحــــــــــــــــــــدات التنظيميــــــــــــــــــــة 

  .املعنية

  

ن مســتوى خــدمات   مكتب الوزير  تحســ

الــــــوزارة وإعـــــــادة هندســـــــة 

اإلجـــــــــــــــــراءات وتبســـــــــــــــــيطها 

ن مقـــدم  ن التفاعـــل بـــ تحســـ

ومتلّقـــــي الخدمـــــة مـــــن خـــــالل 

توظيـــــــــــــــــــــــــــف التكنولوجيـــــــــــــــــــــــــــا 

ن  تقــــــــــــديم الــــــــــــدعم لتمكــــــــــــ

الوحـــــدات التنظيميـــــة مـــــن 

أداء مهامهــــــــــــــــــــــــا بالشــــــــــــــــــــــــكل 

  .مكتب الوزير  )31/12/2019( -)1/1/2019(  .نسبة ر متلقي الخدمة

مديريــــــــــــــــــــــــــــة تكنولوجيــــــــــــــــــــــــــــا 

املعلومــــــــــــــــــــــــات والتحــــــــــــــــــــــــول 
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ا.  وحوسب

  

ى  وأفضـــل املمارســـات الفضـــ

  ي هذا املجال.

روني  األمثل.   .اإللك

  ديوان الوزارة.

ن العام ن مســتوى خــدمات    مكتب األم تحســ

الــــــوزارة وإعـــــــادة هندســـــــة 

اإلجـــــــــــــــــراءات وتبســـــــــــــــــيطها 

ا.  وحوسب

  

ن مقـــدم  ن التفاعـــل بـــ تحســـ

ومتلّقـــــي الخدمـــــة مـــــن خـــــالل 

توظيـــــــــــــــــــــــــــف التكنولوجيـــــــــــــــــــــــــــا 

ى  وأفضـــل املمارســـات الفضـــ

  ي هذا املجال.

ن  تقــــــــــــديم الــــــــــــدعم لتمكــــــــــــ

الوحـــــدات التنظيميـــــة مـــــن 

أداء مهامهــــــــــــــــــــــــا بالشــــــــــــــــــــــــكل 

  األمثل.

ن العاممكتب   )31/12/2019(-)1/1/2019(  .نسبة ر متلقي الخدمة   .األم

مديريــــــــــــــــــــــــــــة تكنولوجيــــــــــــــــــــــــــــا 

املعلومــــــــــــــــــــــــات والتحــــــــــــــــــــــــول 

روني   .اإللك

  ديوان الوزارة.

وحـــــــــدة تنســـــــــيق القبـــــــــول 

  املوحد 

. ضـــــــــــــــــــــــــــمان العدالـــــــــــــــــــــــــــة 1

ر الفـرص  ـي تـوف والتكافؤ 

 التعليمية للطلبة.

ن مســـــــــــــــــــــــتوى 2 . تحســـــــــــــــــــــــ

خــــــدمات الــــــوزارة وإعــــــادة 

هندســـــــــــــــــــــــــة اإلجـــــــــــــــــــــــــراءات 

ا.  وتبسيطها وحوسب

ـــــــــــي  تنفيـــــــــــذ قبـــــــــــول الطلبـــــــــــة 

الجامعــات األردنيــة الرســمية 

ــ  وفــق سياســات القبــول وال

يقرهــــــــــــــــا مجلــــــــــــــــس التعلــــــــــــــــيم 

ي.   العا

تحــديث بيانــات ومعلومــات 

رونــي الخــاص  املوقــع االلك

بوحـــــــــــدة تنســـــــــــيق القبـــــــــــول 

ـــــــي  ـــــــ تســـــــاعد  املوحـــــــد وال

عمليــــــــــــــــــة تقــــــــــــــــــديم طلــــــــــــــــــب 

اإللتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق ملرحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ر   البكالوريوس والتجس

ر  ـــ تشـــ عـــدد الحـــاالت ال

ـــــــــي ـــــــــى وجـــــــــود مشـــــــــاكل   إ

بيانـــــــــــــــات املوقـــــــــــــــع ويـــــــــــــــتم 

رصـــــــــــــــــدها مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــالل 

االتصـــــــــــــــــــاالت الهاتفيـــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــى هواتـــــــــــــــف  الـــــــــــــــواردة إ

ــــــــــــى  الوحــــــــــــدة، إضــــــــــــافة إ

عـــــــــدد متلّقـــــــــي الخدمـــــــــة، 

ــــــى صــــــفحات  باإلضــــــافة إ

ي.   التواصل االجتما

) الدورة الشـتوية مـن 15/2(-)15/1(

  كل عام.

 الصـــــــــــــيفية) الـــــــــــــدورة 15/10(-)1/7(

  من كل عام.

  

  

  

وحــــــــــــدة تنســــــــــــيق القبــــــــــــول 

  املوحد.
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راتيجية واألهداف التنفيذية   ومؤشرات األداء واملشاريع واملبادرات مصفوفة األهداف اإلس

راتيجية  الوحدة التنظيمية     مسؤولية التنفيذ  وقت التنفيذ  مؤشر األداء  املشاريع واملبادرات  األهداف التنفيذية  األهداف اإلس

ــــــــــ برمجيــــــــــة تقــــــــــديم  -   تجه

طلبـــــــات اإللتحـــــــاق ملرحلـــــــة 

رمجيــــات  البكــــالوريوس وال

املســــــــــــــــــــــــــــاندة (البوابــــــــــــــــــــــــــــات 

رونيـــــــــــــــــــة الداخليـــــــــــــــــــة  االلك

  .والخارجية)

عدد الحاالت املتعلقة 

باملساعدة الفنية وال 

يحتاج لها متلقي الخدمة 

ركم)  (إي فوات

تنفيــــــــــــــذ عمليــــــــــــــة القبــــــــــــــول 

املوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ملرحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ــــــــي الــــــــدورة  البكــــــــالوريوس 

الصـــــــــــيفية وفـــــــــــق األســـــــــــس 

الصـــــــــــــــادرة عـــــــــــــــن مجلـــــــــــــــس 

ــــــــــي  ي (أمــــــــــا  التعلــــــــــيم العــــــــــا

الــــــــــــــدورة الشــــــــــــــتوية فـــــــــــــــإن 

 
ً
عمليـــة القبـــول تنفـــذ وفقـــا

ـــــــــــــــــى النظـــــــــــــــــام للقبـــــــــــــــــول  ع

  .فقط) العادي

ـــــــــــي نتـــــــــــائج  عـــــــــــدد األخطـــــــــــاء 

 القبول املوحد.

  

) الدورة الشتوية من 15/2(- )15/1(

  كل عام.

 الصيفية) الدورة 15/10(-)1/7(

  من كل عام.

  

وحــــــــــــدة تنســــــــــــيق القبــــــــــــول 

  املوحد.
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راتيجية واألهداف التنفيذية   ومؤشرات األداء واملشاريع واملبادرات مصفوفة األهداف اإلس

راتيجية  الوحدة التنظيمية     مسؤولية التنفيذ  وقت التنفيذ  مؤشر األداء  املشاريع واملبادرات  األهداف التنفيذية  األهداف اإلس

إصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار التقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارير 

واإلحصـــــــــــــــــــائيات وإعــــــــــــــــــــالن 

  النتائج.

اعـــــادة هندســـــة اإلجـــــراءات  -

وعمليــــــات تقــــــديم الخــــــدمات 

ا.   وحوسب

ــــــــي  - تنفيــــــــذ قبــــــــول الطلبــــــــة 

الجامعــات األردنيــة الرســمية 

ــ  وفــق سياســات القبــول وال

يقرهــــــــــــــــا مجلــــــــــــــــس التعلــــــــــــــــيم 

ي.   العا

تحــديث بيانــات ومعلومــات 

رونــي الخــاص  املوقــع االلك

بوحـــــــــــدة تنســـــــــــيق القبـــــــــــول 

ـــــــي  ـــــــ تســـــــاعد  املوحـــــــد وال

عمليــــــــــــــــــة تقــــــــــــــــــديم طلــــــــــــــــــب 

ر.   اإللتحاق للتجس

ــى  ر إ ــ تشــ عــدد الحــاالت ال

ـــــــي بيانـــــــات  وجـــــــود مشـــــــاكل 

  .املوقع

) الدورة الصيفية من 15/8(-)1/8(

  كل عام.

القبــــــــــــول وحــــــــــــدة تنســــــــــــيق 

  املوحد.

ر عمليـــة تقـــديم  متابعـــة ســـ

ر  طلبــات اإللتحــاق للتجســ

وحــــــــل أي مشــــــــكلة تواجــــــــه 

الطلبــــــــــــــــــة أثنــــــــــــــــــاء عمليــــــــــــــــــة 

  التقديم.

تنفيــــــــــــــذ عمليــــــــــــــة القبــــــــــــــول 

ر وفــــــــــــق  املوحــــــــــــد  للتجســــــــــــ

األســــــــــــــس الصــــــــــــــادرة عــــــــــــــن 
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راتيجية واألهداف التنفيذية   ومؤشرات األداء واملشاريع واملبادرات مصفوفة األهداف اإلس

راتيجية  الوحدة التنظيمية     مسؤولية التنفيذ  وقت التنفيذ  مؤشر األداء  املشاريع واملبادرات  األهداف التنفيذية  األهداف اإلس

ي   .مجلس التعليم العا

إعادة هندسة اإلجراءات 

وعمليات تقديم الخدمات 

ا   .وحوسب

تحـــديث وتطـــوير برمجيـــات 

نظـــــــــــــــام القبـــــــــــــــول املوحـــــــــــــــد 

القديمــــــــــة املكتوبــــــــــة بلغــــــــــة 

)COBOL لتــــــــــــــــتالءم مــــــــــــــــع (

رمجة الحديثة.   ال

ــــــ تــــــم  رمجيــــــات ال نســــــبة ال

ي. ها من العدد الك   تجه

وحــــــــــــدة تنســــــــــــيق القبــــــــــــول   .) من كل عام1/9( -) 1/2(

  املوحد.

تطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوير البوابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

رونيـــــــــة بحيـــــــــث يــــــــــتم  اإللك

ســــــحب امللفــــــات مــــــن قبــــــل 

الجهـــــــــــــــــــــــــــــــات الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــة 

(الجامعــــــــــــــــــــــــــات األردنيــــــــــــــــــــــــــة 

ربيــــــــــــــة  الرســــــــــــــمية، وزارة ال

ربيـــــة  والتعلـــــيم، مديريـــــة ال

والتعلـــــــــــــــــــــــــــــــيم والثقافـــــــــــــــــــــــــــــــة 

ـى  العسكرية، املجلـس األع

لشـــــــــؤون األشـــــــــخاص ذوي 

رمجيات من  نسبة إنجاز ال

ي   العدد الك

)5/11/2018(- )3/12/2019(  
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راتيجية واألهداف التنفيذية   ومؤشرات األداء واملشاريع واملبادرات مصفوفة األهداف اإلس

راتيجية  الوحدة التنظيمية     مسؤولية التنفيذ  وقت التنفيذ  مؤشر األداء  املشاريع واملبادرات  األهداف التنفيذية  األهداف اإلس

اإلعاقــــــــة، دائــــــــرة الشــــــــؤون 

  الفلسطينية).

تعــــــــــــديل برمجيــــــــــــة تقــــــــــــديم 

رونـــــي   للمـــــنحالطلـــــب االلك

الخارجيــة وعمــل برمجيــات 

ـــــــــــــــــــى  لتوزيــــــــــــــــــع الطلبــــــــــــــــــة ع

واصــــــــدار  املقاعــــــــد املتاحــــــــة

القـــــــــــــــــــــــــــــــــوائم وفحصـــــــــــــــــــــــــــــــــها 

وتحـــــــــديث بيانـــــــــات املوقـــــــــع 

رونـــــــــــــــــــــــــــــي ملديريـــــــــــــــــــــــــــــة  االلك

  .البعثات

رمجيات  نسبة انجاز ال

  وتعديلها

وحــــــــــــدة تنســــــــــــيق القبــــــــــــول   )20/9/2019(-)1/3/2019(

  املوحد
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راتيجية واألهداف التنفيذية   ومؤشرات األداء واملشاريع واملبادرات مصفوفة األهداف اإلس

راتيجية  الوحدة التنظيمية     مسؤولية التنفيذ  وقت التنفيذ  مؤشر األداء  املشاريع واملبادرات  األهداف التنفيذية  األهداف اإلس

استكمال الـربط واإلجـراءات 

الالزمــــــــــــــة لتنفيــــــــــــــذ التحــــــــــــــول 

ــــــــــــي الخــــــــــــدمات  رونــــــــــــي  اإللك

ــــــــــــــــ تقــــــــــــــــدمها الــــــــــــــــوزارة أو  ال

ــــــــــــا مــــــــــــع وزارات  تتشــــــــــــارك ف

  أخرى.

تحـــديث وتطـــوير برمجيـــات 

تقـــــــــــديم طلـــــــــــب اإللتحـــــــــــاق 

بحيث تـتالءم مـع الهواتـف 

  الذكية.

التأكــد مــن جاهزيــة برمجيــة 

تقــــديم طلــــب اإللتحــــاق مــــن 

خــــــــــــالل الهواتــــــــــــف الذكيـــــــــــــة 

100%    

وحــــــــــــدة تنســــــــــــيق القبــــــــــــول   )31/12/2021(-)1/3/2019(

  املوحد

 

تطبيـــــــق واســـــــتدامة برمجيـــــــة 

تقـــــــــــــــديم املـــــــــــــــنح والقـــــــــــــــروض 

ــــــــــــــــــــر  ملســــــــــــــــــــاعدة الطلبــــــــــــــــــــة غ

ـــــى  ـــــي الحصـــــول ع القـــــادرين 

  فرصة التعليم.

ـــــــــــ وتحـــــــــــديث بيانـــــــــــات  تجه

رونــي والطلــب املوقــع  االلك

رونـــــــــــــــــــــــــــــي ملديريـــــــــــــــــــــــــــــة  اإللك

  البعثات واملنح الداخلية.

ــى  ر إ ــ تشــ عــدد الحــاالت ال

ــــــــي عمليــــــــة  وجــــــــود مشــــــــاكل 

  إدخال الطلبات.

  .) من كل عام30/10(-) 1/10(

) مـــن العـــام الـــذي 15/3( –) 15/12(

  يليه.

وحــــــــــــدة تنســــــــــــيق القبــــــــــــول 

  املوحد

  

  

تنفيـــــــــذ عمليـــــــــة اســـــــــتخراج 

نتـــــــــــــائج املـــــــــــــنح والقـــــــــــــروض 



 
 

75 
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ــــــــا ونشــــــــرها لجميــــــــع  وإعال

 حســـــــــــــب 
ً
الصـــــــــــــناديق كـــــــــــــال

  تعليماته.
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   /املصادر والوثائقاملراجع

 ).2025رؤية األردن  ( .1

راتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية ( .2  .)2025-2016اإلس

رنامج التنموي التنفيذي ( .3  ).2020-2016ال

 ).2022-2018(ي األردنخطة تحف النمواإلقتصادي  .4

 عبدهللا الثاني املعظم. الورقة النقاشية السابعة لجاللة امللك .5

 الدكتور عمر الرزاز. دولة كتاب تكليف حكومة .6

ي .7  .2018) لسنة 17رقم ( والبحث العلم قانون التعليم العا

 .2018) لسنة 18رقم (األردنية قانون الجامعات  .8

راتيجية .9 يالوطنية ل اإلس  .)2018-2014العلم لألعوام (والبحث  لتعليم العا

راتيجية للوزارة ةالخطوثيقة  .10  .)2018-2015لألعوام ( اإلس

ي  للدوائر الحكومية .11 راتي ). والسياساتاألداء املؤسس تطوير  / إدارة الدليل اإلرشادي للتخطيط اإلس
ً
 (وزارة تطوير القطاع العام سابقا

راتيجية لعدد من الوزارات .12  املحلية والدولية. الخطط اإلس
 

 

 

  

  


