خطة التنمية اإلدارية في وزارة التعليم العالي
تعد هذه الوثيقة بمثابة خطةة التمميةة ااداةيةة لة وزاةة التعلةي العةال وفة بةبيذ ذلةت تتكةاةت وزاةة التعلةي
العال مع وزاةة التممية ااداةية ف تمفيذ هذه الخطة وااكةاف عليها ,باالعتماد على مديةية التممية ااداةية
ف هذه الجهة ,ابتماداً إلى المةبو التكةةيع ةمة  /382/تةاةي  3125/9/25الةذ دةدد مهةا وزاةة التمميةة
ااداةية.

تاةي إطالق الخطة 26 :أذاة 3218
عموان الخطة :الخطة لتممية ااداةية ف وزاةة التعلي العال
مدة الخطة :من3128/4/26

ا

الى

3128/23/42

الجهة الممفذة :وزاةة التعلي العال
الجهة الفمية الداعمة :وزاةة التممية ااداةية

مدية التممية ااداةية

صادق على وثيقة الخطة واعتمادها

مصدق

معتمد

وزية التعلي العال

وزية التممية ااداةية

الدكتوة عاطف المداف

الدكتوةة بال بفاف

أوالً :الرؤية االستراتيجية لتطوير عمل وزارة التعليم العالي:
الةإيا االبتةاتيجية للتطوية:
البع مدو إداةة عامة ف ممظومة التعلي العال ف بوةيا  ,ممتجة ,كفوءة ,كفافة,
مبإولة ,مبادةة ,ذات ةإية تمموية مبتقبلية ,وممفتدة على موى المجتمع ومتوجهة مدو خدمة
المواطن ودع االمتصاد الوطم واالهتما بتممية المواةد البكةية ف مطاع التعلي العال
وصوال إلى تدقيق الكفاءة الداخلية والخاةجية للتعلي العال .
المها
األكخاص المبإولون عن التطوية
معاون وزية التعلي العال للكإون االداةية االكةاف على عمذ الفةيق وتدقيق االهداف
المدددة
 اعادة المظة ف المظا الداخل
مدية التممية االداةية
مدية المكتب الخاص للبيد الوزية

 اعداد بطامات الوصف الوظيف
 دةابة ادداث او دمج او الغاء مديةيات

مدية التخطيط والتعاون الدول

 متابعة ادداث مةكز خدمة المواطن وتدديد

مدية تقامة المعلومات

الخدمات.

ةئيس دائةة التطوية والتؤهيذ المإببات

 المباهمة ف مكةوع الدكومة االلكتةومية

 تقيي جهوزية الجهة العامة:
كوادة بكةية

مالئمة

توظيف

تدةيب وتؤهيذ

موامين

تعديذ
موامين
ةفع
مكتف

إلغاء موامين
بابقة
تقليص
غيةمكتف

إصداة
موامين جديدة
مكتف
زيادة

ماليا ً
البمية التدتية

 ف داذ كان همات داجة اصداة موامين جديدة يجب ذكةها:
 صت ادداث وزاةة التعلي العال
 اصداة مظا داخل جديد لوزاةة التعلي العال وبطامات توصف وظيف .
 اصداة مظا داخل مودد للجامعات الدكومية وبطامات توصف وظيف .
 تعديذ القامون ةم  8المودد للمكاف التعليمية
 تعديذ مامون تمظي الجامعات والالئدة التمفيذية
 التكةيع الخاص بالتعلي المبائ .
ثانياً :تحليل الوضع الراهن للجهة العامة:
تتولى مديةية التممية ااداةية  -بالتمبيق والتعاون مع المديةيات المختلفة  -تدليذ الدالة الةاهن للجهة المعمية وفق ما يل :
الجهات التابعة والمتضةةة من األزمة:
الجهة

حجم الضرر

نوع الضرر
دماة كامذ للكليات والمعاهد عدا كليات
الزةاعة واآلداب والعلو جزئ
دماة كامذ

 )2جامعة الفةات

كبية جداً

 )3مبتكفى الكمد الجامع بدلب

كبية جداً

 )4كلية التةو كيميا بجامعة البعث

كبية جداً

دماة كامذ

 )5المديمة الجامعية ف جامعة دلب

كبية

جزئ تؤهيذ وتجهيزات

كبية جداً

دماة كبية غية مدصوة

 )6فةع جامعة دمكق ف دةعا

 المكاةيع الت ل تدظى بالتمفيذ وكامت مدةجة ضمن الخطة الخمبية لوزاةة التعلي العال
مشاريع خدمية

مشاريع ربحية

 )2المقةات الدائمة للكليات المددثة )2
ف الجامعات الدكومية و فةوعها.
)3
 )3وددات بكن جامع ف
الجامعات الدكومية و فةوعها.
 )4مكفى تعليم ف جامعة البعث )4
 )5مكفى تعليم ف جامعة الفةات )5
)6جامعة دكومية جديدة

)6

مشاريع تطويرية
 )2ةبط البدث العلم بقطاع
األعماذ
 )3ضمان الجودة
واالعتمادية
 )4ااصالح ااداة
والمإببات
)5
)6

 العوائق المدتملة لعملية التطوية ف وزاةة التعلي العال :


)1
)2
)3
)4
)5

العوائق الداخلية
مقاومة التغية.
ازدواجية العمذ ووجود بعض التكابكات
بين بعض الجهات أو المديةيات
ضعف إداةات المواةد البكةية
غياب الدافز بالمببة للموظف وضعف
ةغبته بالتطوة وتدبين مبتوى أداءه
تةهذ الهياكذ ااداةية وعد تماغ المها
مع التوصيف الوظيف المعتمد

العوائق الخارجية
 )1عد مالئمة التكةيعات
 )2الةواتب واالجوة
 )3غياب المةاتب الوظيفية
 )4ضعف ثقافة التدةيب
 )5تعدد الجهات الوصائية والةمابية




 البوادة وعالمات الجهوزية الداعمة لعملية التطوية ف وزاةة التعلي العال
بوادة التطوية
 )2اصداة مةاةات ادداث مديةيات التممية
االداةية ف الوزاةة والجهات التابعة
 )3اعداد خطة التممية االداةية
 )4اصداة مةاة بتككيذ فةيق عمذ للتطوية
االداة

عالمات الجهوزية
 )1تؤمين المتطلبات االداةية
 )2توفة الدع اللوجبت والتقم
)3


 المدة الزممية الالزمة للبدء بعملية التمفيذ الفعل لمةادذ التطوية:


داذ المصادمة على خطة التممية االداةية واعتمادها من وزاةة التممية االدةية

 ما مدى بةعة ابتجابة الكوادة البكةية واألمظمة التابعة للجهة العامة مع التغيةات الالزمة؟
 oكوادة وأمظمة مةمة تتوافق مع التغيية الالز .
 oتدتاج تؤهيذ وإعادة هيكلة للتوافق مع التغيية.

 الةإيا دوذ تؤثية هذا التطوية على العمذ الفعل للجهة العامة بالمببة لكذ من:

خدمات المواطمين

زيادة اايةاد

 تدبين صوةة المإببة

تخفيض المفقات

*

 تخفيض زمن معالجة
المعامالت
 تببيط ااجةاءات
 ممع االزدواجية.

*

 تقدي خدمات من خالذ
مةكز خدمة المواطن

*

*
*
*

 التحليل االستراتيجي الرباعي Analysis SWOT
مموذج تدليذ عوامذ مقاط القوة ومقاط الضعف ف البيئة الداخلية:
مقاط القوة

Weaknesses

 اداةة تتصف بمبتوى عال من المإبباتية واالعتماد
على المكاةكة والمجالس الجامعية ف اتخاذ القةاة.
 االةتقاء بمبتوى األداء وتدبين جودة الخدمات

مقاط الضعف

Strengths

 عد وضوح التوجه االبتةاتيج لكافة العاملين.
 عد تماغ العمذ ااداة والمها ف المديةيات مع
التوصيف الوظيف

المعتمد.

المقدمة للمواطمين والتوجه مدو إجةاء تطوية وتدبين  ازدواجية العمذ ووجود بعض التكابكات بين بعض
على الخدمات المقدمة.

الجهات أو المديةيات.

 معدذ امجاز جيد ف تمفيذ الخطط والبةامج والمكاةيع  .غياب الدافز بالمببة للموظف وضعف ةغبته بالتطوة
 تطوية التكةيعات والمةابي الماظمة.

وتدبين مبتوى أداءه من خالذ التؤهيذ والتدةيب بببب

 تطوية امماط تعليمية جديدة.

عد اةتباط هذا التطوة باألجة أو التةفيع أو التةمية.

 التوجه مدو الالمةكزية ااداةية والتفويض.

 االفتقاة إلى الفكة التمافب بين العاملين .

 توفة المصادة المالية للتمويذ.

 ضعف عملية تقيي األداء واالعتماد على آليات غية

 تقدي خدمات موعية متعددة.
 معةفة جيدة بمتلق الخدمة وادتياجاته ومبتوى
الخدمات المطلوب.
 كوادة البكةية تتمتع بمهاةات وخبةات عالية.

مدفزة للعاملين.
 ضعف الدوافز والمكافآت تإثة بلبا ً على إمتاجية
الموظف.
 الداجة الى تببيط الدوةة المبتمدية .
 ضعف الخبةات العملية والفمية لدى بعض الموظفين
بالةغ من الدوةات التدةيبية المبتمةة .

مموذج تدليذ عوامذ الفةص والتهديدات ف البيئة الخاةجية:
الفةص

التهديدات

Opportunities

 وجود ةإية وطمية طمودة تةاهن على التعلي العال
كقاطةة للتممية .
 تزايد طلب على التعلي العال (متيجة لطلب البوق

Threats

 عد مالئمة التكةيعات.
 ضعف بيابات الةواتب واالجوة.
 غياب مظا المةاتب الوظيفية.

المتزايد على المعاةف والمهاةات ومتيجة للطلب

 ضعف الثقافة المجتمعية بؤهمية التدةيب.

االجتماع المتزايد على التعلي العال ) .

 تعدد الجهات الوصائية والةمابية.

 عالمات دولية جيدة مع الدوذ الصديقة .

 تعثة مكاةيع التعاون الدول مما يوثة بلبا ً على بماء

 وجود كةكاء ابتةاتيجيين على المبتوى الوطم .

القدةات الوطمية.

 االهتما المتزايد من المبتثمةين المدليين والخاةجيين

باالبتثماة ف مطاع التعلي العال .

األهداف الرئيسية لخطة التنمية اإلدارية وفق األولوية:
وتتمدوة دوذ ضمان االبتجابة للمإكةات التالية:
 جودة التمظي المإببات تممية وتطوية المواةد البكةية. تطوية القوامين والتكةيعات. تببيط ااجةاءات وتدبين الخدمات المقدمة للمواطن. -مكافدةالفباد وتعزيزالكفافية المإبباتية.

ثالثاً :محاور خطة التنمية اإلدارية:
 -2المكاةيع  /األعماذ األبابية ف جودة التمظي المإببات :
 تعديذ صت ادداث وزاةة التعلي العال .
 اعادة الهيكلة االداةية واعداد مكةوع مظا داخل جديد وبطامات التوصيف الوظيف .
 مكةوع مظا داخل مودد للجامعات الدكومية وبطامات التوصف الوظيف .
 المباهمة ف بةمامج الدكومة االلكتةومية وتوصيف الخدمات واالجةاءات والةبو .

 -3المكاةيع  /األعماذ األبابية ف تممية وتطوية المواةد البكةية:
 بماء ماعدة بيامات للعاملين ف وزاةة التعلي العال .
 تمفيذ البةامج والدوةات التدةيبية للعاملين وفق خطة التدةيب المعتمدة من وزاةة التممية
االداةية للعا .3128
 المكاةكة ف بةامج التطوية االداة والجداةة القيادية.
 وضع مظا للتقيي االداة (اعتماد معايية -ابتماةات تقيي  -اجةاءات).
 وضع الخطة التدةيبية لعا .3129
 -4المكاةيع  /األعماذ األبابية ف تطوية القوامين والتكةيعات:
مكةوع تطوية القوامين والتكةيعات :
 صت ادداث وزاةة التعلي العال
 مظا داخل جديد لوزاةة التعلي العال وبطامات توصف وظيف .
 مظا داخل مودد للجامعات الدكومية وبطامات توصف وظيف .
 تعديذ القامون ةم  8المودد للمكاف التعليمية.
 -5المكاةيع  /األعماذ األبابية ف تببيط ااجةاءات وتدبين الخدمات المقدمة للمواطن:
 تطوية وتطبيق بةمامج البةيد االلكتةوم .
 تببيط االجةاءات االداةية واختصاة الدوةة المبتمدية واالةتقاء بمبتوى ةضا المواطن
عن الخدمات المقدمة من الوزاةة ( تدبين صوةة المإببة ,تخفيض زمن معالجة
المعامالت  ,تببيط ااجةاءات وممع االزدواجية..)........
 ادداث واطالق مةكز خدمة المواطن وتدديد الخدمات الت بيقدمها.
 اعداد دليذ المواطن ودليذ الموظف المتعلق بالخدمات.
 -6المكاةيع  /األعماذ األبابية ف مكافدة الفباد وتعزيز الكفافية المإبباتية:
مكةوع تعزيز داكمية التعلي العال :
 وضع األطة الالزمة لمكافدة الفباد ودع الكفافية المإبباتية.
 مكة ثقافة التممية ااداةية.
 تعزيز مهج الالمةكزية من خالذ توزيع الصالديات.
 -7المكاةيع  /األعماذ األبابية ف مكة المعةفة ااداةية:
 وةكات عمذ ومدوات لمكة ثقافة التطوية االداة وتعزيز مهج التكاةكية.
 مدوات ومإتمةات لتعزيز ممهجيات إداةية دديثة (التفويض والتمبيق والمتابعة)....

المصفوفة التنفيذية
خطة تمفيذية

مدة الخطة

عا كامذ

موع الخطة

عموان
المكةوع/العمذ

تعديذ صت
ادداث وزاةة
التعلي العال

الخطة الزممية المتومعة

الخطوات األبابية

المدة الزممية
المتومعة

متطلبات العمذ

المبإولون عن العمذ

تككيذ لجمة مامومية اداةية

اببوع

مةاة لجمة

وزية

اجتماعات متعددة

 7ابابيع

-

مكةوع صت االدداث

اببوع

مكةوع الصت

اللجمة القامومية
واالداةية
مديةية التممية االداةية

المتائج المتومعة

مكةوع صت
االدداث

المإكة الذ
يبمح بقياس
المتيجة

الةم التبلبل

2

محور التنظيم المؤسساتي

صت ادداث وزاةة
التعلي العال

المصفوفة التنفيذية
موع الخطة

الةم التبلبل

خطة تمفيذية

3

عموان
المكةوع/العمذ

مدة الخطة

عا كامذ

اعادة الهيكلة
االداةية واعداد الخطة الزممية المتومعة
مكةوع مظا
داخل جديد
وبطامات
التوصيف
الوظيف .

محور التنظيم المؤسساتي

المدة الزممية
المتومعة

متطلبات العمذ

المبإولون عن العمذ

تككيذ لجمة مامومية اداةية
للتطوية االداة
اجتماعات تكاوةية

اببوع

مةاة لجمة

وزية

اببوعين

-

الهيكذ التمظيم

اببوع

-

اللجمة القامومية
واالداةية
مديةية التممية االداةية

اجتماعات تكاوةية

 7ابابيع

-

مكةوع المظا الداخل
التوصيف الوظيف

اببوعين
5ابابيع

-

اللجمة القامومية
واالداةية
مديةية التممية االداةية
مديةية التممية االداةية

وضع الهيكذ
التمظيم
مظا داخل جديد
لوزاةة التعلي العال
و توصف وظيف

المإكة الذ
يبمح بقياس
المتيجة

الهيكذ التمظيم
مظا داخل جديد
لوزاةة التعلي العال
توصف وظيف

الخطوات األبابية

المتائج المتومعة

المصفوفة التنفيذية
موع الخطة

الةم التبلبل

خطة تمفيذية

4

عموان
المكةوع/العمذ

مدة الخطة
مكةوع المظا
الداخل المودد
للجامعات
الدكومية
وبطامات
توصيف
وظيف .

عا كامذ

الخطة الزممية
المتومعة

محور التنظيم المؤسساتي

المدة الزممية
المتومعة

متطلبات العمذ

المبإولون عن العمذ

تككيذ لجمة مامومية اداةية

اببوع

مةاة لجمة

وزية

اجتماعات تكاوةية

 8ابابيع

-

مكةوع المظا الداخل

اببوعين

-

التوصيف الوظيف

5ابابيع

-

اللجمة القامومية
واالداةية
مديةية التممية
االداةية
مديةية التممية
االداةية

وضع الهيكذ
التمظيم
مظا داخل جديد
للجامعات الدكومية
و بطامات توصيف
وظيف

المإكة الذ
يبمح بقياس
المتيجة

الهيكذ التمظيم
مظا داخل جديد
للجامعات الدكومية
وبطامات توصيف
وظيف

الخطوات األبابية

المتائج المتومعة

المصفوفة التنفيذية
موع الخطة

الةم التبلبل

خطة تمفيذية

5

عموان
المكةوع/العمذ

مدة الخطة

محور التنظيم المؤسساتي

المباهمة ف
بةمامج الدكومة
االلكتةومية
وتوصيف
الخدمات
واالجةاءات
والةبو .

عا كامذ

الخطة الزممية
المتومعة

المدة الزممية
المتومعة

متطلبات العمذ

المبإولون عن العمذ

تككيذ لجمة فمية

اببوع

مةاة لجمة

وزية

اجتماعات تكاوةية
مع المديةيات المعمية
توصيف الخدمات واالجةاءات
والةبو .
اعتماد الخدمات واالجةاءات
والةبو .

اببوعين

-

اللجمة الفمية

اببوعين

-

5ابابيع

-

مديةت المعلوماتية
والتممية االداةية
مديةت المعلوماتية
والتممية االداةية

توصيف الخدمات
واالجةاءات
والةبو

المإكة الذ
يبمح بقياس
المتيجة

الخطوات األبابية

المتائج المتومعة

الخدمات المعتمدة
واالجةاءات والةبو

المصفوفة التنفيذية
خطة تمفيذية

موع الخطة
الةم التبلبل

2

عموان
المكةوع/العمذ

مدة الخطة

عا كامذ

تطوية ماعدة
بيامات للعاملين
ف وزاةة
التعلي العال .

الخطة الزممية
المتومعة

محور تنمية وتطوير الموارد البشرية

المدة الزممية
المتومعة

متطلبات العمذ

المبإولون عن العمذ

تككيذ فةيق عمذ فم

اببوع

مةاة التككيذ

معاون وزية

تطوية البةمامج العاملين

 5ابابيع

مبةمج

مديةية المعلوماتية

ادخاذ البيامات الخاصة بالعاملين
والدوةات التدةيبية
اختباة البةمامج

 5ابابيع
اببوع

مدخذ بيامات
عدد3
-

مديةية التممية االداةية

اعتماد ماعدة البيامات المددثة

اببوع

-

المتائج المتومعة

تطوية ماعدة بيامات
للعاملين ف وزاةة
التعلي العال

الخطوات األبابية

المإكة الذ
يبمح بقياس
المتيجة

مديةت المعلوماتية
والتممية االداةية
مديةية التممية االداةية
ماعدة بيامات للعاملين
ف وزاةة التعلي العال
مددثة

المصفوفة التنفيذية
خطة تمفيذية

موع الخطة
الةم التبلبل

3

عموان
المكةوع/العمذ

محور تنمية وتطوير الموارد البشرية

مدة الخطة

عا كامذ

تمفيذ البةامج
والدوةات
التدةيبية
للعاملين وفق
خطة التدةيب
المعتمدة من
وزاةة التممية
االداةية.

الخطة الزممية
المتومعة

المدة الزممية
المتومعة

متطلبات العمذ

المبإولون عن العمذ

اعتماد خطة التدةيب

اببوع

خطة

مديةية التممية االداةية

تمفيذ البةامج والدوةات التدةيبية
للعاملين وفق خطة التدةيب
تقاةية كهةية وةبعية لما ت تمفيذه
من البةامج والدوةات التدةيبية

 47اببوع

-

مديةية التممية االداةية

الخطوات األبابية

المتائج المتومعة

كهةية

مديةية التممية االداةية

تدةيب وتؤهيذ
العاملين ف االداةة
المةكزية

البةامج والدوةات
التدةيبية للعاملين وفق
خطة التدةيب

المإكة الذ
يبمح بقياس
المتيجة

المصفوفة التنفيذية
خطة تمفيذية

موع الخطة
الةم التبلبل

4

محور تنمية وتطوير الموارد البشرية

الخطوات األبابية
المكاةكة ف بةامج التطوية
االداة والجداةة القيادية
تقاةية كهةية وةبعية لما ت تمفيذه
من البةامج والدوةات التدةيبية

المتائج المتومعة

عموان
المكةوع/العمذ

مدة الخطة

عا كامذ

المكاةكة ف
بةامج التطوية
االداة
والجداةة
القيادية
ف وزاةة
التممية االداةية

الخطة الزممية
المتومعة

المدة الزممية
المتومعة

متطلبات العمذ

المبإولون عن العمذ

 47اببوع

-

مديةية التممية االداةية

كهةية
تدةيب وتؤهيذ
االطة االداةية ف
االداةة المةكزية

مديةية التممية االداةية

المإكة الذ
يبمح بقياس
المتيجة

عدد المكاةكين ف
بةامج التطوية االداة
والجداةة القيادية

موع الخطة
الةم التبلبل

5

المصفوفة التنفيذية
خطة تمفيذية

مدة الخطة

عموان
المكةوع/العمذ

وضع مظا
للتقيي االداة

عا كامذ
الخطة الزممية
المتومعة

المدة الزممية
المتومعة

متطلبات العمذ

المبإولون عن العمذ

تككيذ فةيق عمذ لوضع مظا للتقيي
االداة
اجتماعات تكاوةية

اببوع

مةاة التككيذ

وزية

 5ابابيع

-

فةيق العمذ

اعتماد معايية واجةاءات التقيي

اببوع

-

مديةية التممية االداةية

اجتماعات تكاوةية

اببوعين

-

فةيق العمذ

بطامات التقيي

اببوعين

-

فةيق العمذ

تطبيق مظا التقيي

اببوعين

-

مديةية التممية االداةية

اصداة المتائج

اببوعين

-

مديةية التممية االداةية

تطبيق مظا التقيي

بككذ ةبع

الخطوات األبابية
محور تنمية وتطوير الموارد البشرية

المتائج المتومعة

وضع مظا للتقيي
االداة (اعتماد
معايية -ابتماةات
تقيي  -اجةاءات).

مديةية التممية االداةية

المإكة الذ
يبمح بقياس
المتيجة

 oمعايية التقيي
 oاجةاءات التقيي
 oابتماةات التقيي

المصفوفة التنفيذية
خطة تمفيذية

موع الخطة
الةم التبلبل

6

محور تنمية وتطوير الموارد البشرية

الخطوات األبابية

عموان
المكةوع/العمذ
المدة الزممية
المتومعة
اببوع

مدة الخطة

عا كامذ

وضع مكةوع
الخطة التدةيبية
لعا .3129

الخطة الزممية
المتومعة

متطلبات العمذ

المبإولون عن العمذ

ابتماةات مبح
االدتياجات
-

مديةية التممية االداةية

تعمي ابتماةات مبح االدتياجات
التدةيبية
تدديد االدتياجات التدةيبية للعاملين
ف مديةيات االداةة المةكزية
مكةوع الخطة التدةيبية لعا 3129

اببوعين

مديةية التممية االداةية

المتائج المتومعة

مكةوع الخطة
التدةيبية لعا
3129

الخطة التدةيبية لعا
3129

 5ابابيع

المإكة الذ
يبمح بقياس
المتيجة

مديةية التممية االداةية

المصفوفة التنفيذية
خطة تمفيذية

موع الخطة
2
الةم التبلبل

الخطوات األبابية
 صت ادداث وزاةة التعلي

عموان المكةوع/العمذ

المدة الزممية المتومعة

العال
 مظا داخل جديد لوزاةة

مدة الخطة
تطوية القوامين
والتكةيعات

عا كامذ
الخطة الزممية
المتومعة

متطلبات العمذ المبإولون عن العمذ
مديةية الكإون
القامومية
مديةية التممية االداةية
مديةية التممية االداةية
-

التعلي العال وبطامات
محور تطوير القوانين والتشريعات

توصف وظيف .
-

 مظا داخل مودد للجامعات

مديةية التممية االداةية

الدكومية وبطامات توصف
وظيف .
-

 تعديذ القامون ةم  8المودد
للمكاف التعليمية.

المتائج المتومعة

صت ادداث وزاةة
التعلي العال
مظا داخل جديد
لوزاةة التعلي العال
وبطامات توصف
وظيف .
مظا داخل مودد
للجامعات الدكومية
وبطامات توصف
وظيف .
القامون ةم  8المودد
للمكاف التعليمية.

المإكة الذ
يبمح بقياس
المتيجة

مديةية الكإون
القامومية
مديةية التممية االداةية
صت ادداث وزاةة
التعلي العال
مظا داخل جديد
لوزاةة التعلي العال
وبطامات توصف
وظيف .
مظا داخل مودد
للجامعات الدكومية
وبطامات توصف
وظيف .
تعديذ القامون ةم 8
المودد للمكاف
التعليمية.

المصفوفة التنفيذية
موع الخطة
2
الةم التبلبل

محور تبسيط اإلجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن

الخطوات األبابية
تككيذ فةيق التطوية االداة
تدليذ الوظائف والدوةة
المبتمدية
اختصاة الدوةة المبتمدية ودذف
االعماذ غية الضةوةية
اةكفة المعامالت ف مديةيات
التعادذ والبعثات العلمية
والجامعات الخاصة
تدديد الخدمات والمديةيات الت
بيت اتمتها كمةدلة ثامية

المتائج المتومعة

خطة تمفيذية

مدة الخطة

عا كامذ

عموان
المكةوع/العمذ

تببيط
االجةاءات
االداةية
واختصاة الدوةة
المبتمدية

الخطة الزممية
المتومعة

المدة الزممية
المتومعة

متطلبات العمذ

المبإولون عن العمذ

اببوع

مةاة الفةيق

وزية

 7ابابيع

معلوماتيين
ابتماةات
-

مديةت المعلوماتية
والتممية االداةية
مديةت المعلوماتية
والتممية االداةية
مديةت المعلوماتية
والتممية االداةية

 5ابابيع
 7اكهة
اببوعين
 اختصاة الدوةةالمبتمدية ودذف
االعماذ غية
الضةوةية
 اةكفة المعامالتف مديةيات
التعادذ والبعثات
العلمية
والجامعات
الخاصة

-

المإكة الذ
يبمح بقياس
المتيجة

فةيق التطوية االداة
 الخدمات الت ت تببيطااجةاءات الخاصة بها.
 المعامالت الت تاةكفتها ف مديةيات
التعادذ والبعثات العلمية
والجامعات الخاصة

المصفوفة التنفيذية
موع الخطة
3
الةم التبلبل
محور تبسيط اإلجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن

الخطوات األبابية

خطة تمفيذية

مدة الخطة

عا كامذ

عموان
المكةوع/العمذ

تطوية وتطبيق
بةمامج البةيد
االلكتةوم

الخطة الزممية
المتومعة

المدة الزممية
المتومعة

متطلبات العمذ

المبإولون عن العمذ

تككيذ فةيق التطوية االداة

اببوع

مةاة الفةيق

وزية

تطوية بةمامج البةيد االلكتةوم

 7ابابيع

مبخة مددثة
من البةمامج

االةكفة الكاملة للبةيد ف
الديوان
تطبيق بةمامج البةيد االلكتةوم
والةبط مع الجهات التابعة

مبتمة

مديةت المعلوماتية
والتممية االداةية
مديةت المعلوماتية
والتممية االداةية
مديةت المعلوماتية
والتممية االداةية

المتائج المتومعة

مبتمة
 تطوية وتطبيقبةمامج البةيد
االلكتةوم
والةبط مع
الجهات التابعة
 االةكفة الكاملةللبةيد ف الديوان

المإكة الذ
يبمح بقياس
المتيجة

 تطبيق بةمامج البةيدااللكتةوم والةبط مع
الجهات التابعة
 االةكفة الكاملة للبةيدف الديوان

المصفوفة التنفيذية
موع الخطة
4
الةم التبلبل
محور تبسيط اإلجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن

الخطوات األبابية

خطة تمفيذية

مدة الخطة

عا كامذ

عموان
المكةوع/العمذ

ادداث واطالق
مةكز خدمة
المواطن وتدديد
الخدمات الت
بيقدمها.

الخطة الزممية
المتومعة

المدة الزممية
المتومعة

متطلبات العمذ

المبإولون عن العمذ

تككيذ فةيق التطوية االداة

اببوع

مةاة الفةيق

وزية

تدديد المديةيات والخدمات الت
بيت تقديمها ف المةكز
تدليذ مةادذ واجةاءات
الخدمات المبتهدفة
اعتماد خدمات لتقديمها ف
المةكز
تطبيق الخدمات

اببوع

-

الفةيق

 5ابابيع

-

الفةيق

اببوع

-

مبتمة

-

مديةت المعلوماتية
والتممية االداةية
مةكز خدمة المواطن

 اطالق مةكزخدمة المواطن
وتدديد الخدمات
الت بيقدمها.

المإكة الذ
يبمح بقياس
المتيجة

المتائج المتومعة

 مةكز خدمة المواطن. الخدمات الت بيقدمهامةكز خدمة المواطن.

المصفوفة التنفيذية
موع الخطة
محور تبسيط اإلجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن

5
الةم التبلبل

الخطوات األبابية
اعداد دليذ المواطن المتعلق
بالخدمات
اعداد دليذ الموظف المتعلق
بالخدمات

المتائج المتومعة

خطة تمفيذية

مدة الخطة

عا كامذ

عموان
المكةوع/العمذ

اعداد دليذ
المواطن ودليذ
الموظف
المتعلق
بالخدمات.

الخطة الزممية
المتومعة

المدة الزممية
المتومعة

متطلبات العمذ

المبإولون عن العمذ

 5ابابيع

-

 5ابابيع

-

 دليذ المواطن دليذ الموظفالمتعلق بالخدمات

المإكة الذ
يبمح بقياس
المتيجة

مديةت المعلوماتية
والتممية االداةية
مديةت المعلوماتية
والتممية االداةية
 اعداد دليذ المواطنالمتعلق بالخدمات
 اعداد دليذ المواطنالمتعلق بالخدمات

المصفوفة التنفيذية
خطة تمفيذية
عموان
المكةوع/العمذ

مدة الخطة
تعزيز داكمية
التعلي العال

عا كامذ
الخطة الزممية المتومعة

موع الخطة
الةم التبلبل

المدة الزممية
المتومعة

متطلبات العمذ

المبإولون عن العمذ

 وضع األطة الالزمة
لمكافدة الفباد ودع
الكفافية المإبباتية.

 47اببوع

 مكة ثقافة التممية
ااداةية.
 تعزيز مهج الالمةكزية
من خالذ توزيع
الصالديات.

 47اببوع

تفعيذ دوة
الةمابة الومائية
تطوية وتفعيذ
دوة الموامع
االكتةومية
والةبط مع ممبة
صلة الوصذ
وةكات عمذ
ومدوات تعةيفية
مةاةات تفويض
لةإوباء
الجامعات
ومدةاء المكاف

مديةية التممية ااداةية

 تفعيذ دوة الةمابةالومائية
 تطوية وتفعيذدوة الموامع
االكتةومية
والةبط مع ممبة
صلة الوصذ
 تفويض لةإوباءالجامعات ومدةاء
المكاف

المإكة الذ
يبمح بقياس
المتيجة

2

الخطوات األبابية

محور مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية المؤسساتية

المتائج المتومعة

 47اببوع

مديةية التممية ااداةية
مديةية التممية ااداةية

 وتفعيذ دوة الموامعاالكتةومية والةبط مع
ممبة صلة الوصذ
 مةاةات تفويض لةإوباءالجامعات ومدةاء المكاف
 عدد وةكات العمذوالمدوات والمإتمةات

الخدمات المراد تبسيطها
الخدمة
 )2معادلة الكهادة الثاموية غية
البوةية

المدة الزمنية

النتيجة المبتغاة

المتوقعة لإلنجاز
 23أببوع

ممح وثيقة معادلة الكهادة الثاموية غية
البوةية

 )3عد التزا بالمماطق المامية

 23أببوع

ممح وثيقة عد التزا بالمماطق المامية

 )4تثبيت مكتوم القيد

 23أببوع

ممح وثيقة تثبيت مكتوم القيد

 )5إعفاء من ةب المغادةة

 23أببوع

ممح وثيقة إعفاء من ةب المغادةة

 )6بيان وضع للطالب الداصلين
على الكهادة الثاموية البوةية

 23أببوع

ممح بيان وضع للطالب الداصلين
على الكهادة الثاموية البوةية

 )7غية موفد

 23أببوع

ممح وثيقة غية موفد

 )7بيان وضع موفد

 23أببوع

ممح وثيقة بيان وضع موفد

 )8بةاءة ذمة للموفد

 23أببوع

ممح وثيقة بةاءة ذمة للموفد

 23أببوع

معالجة الطلبات الكخصية

 )9الطلبات الكخصية فيما يتعلق
بالمإببات الخاصة

نموذج مصفوفة المشاريع الرئيسية المنبثقة عن خطة التنمية

اإلدارية:

محور جودة التنظيم المؤسساتي
المشاريع
تعديذ صت ادداث وزاةة التعلي العال

المخرج النهائي
 صت ادداث وزاةة التعلي العالالهيكذ التمظيم
مظا داخل جديد لوزاةة التعلي العال
توصف وظيف
الهيكذ التمظيم
مظا داخل جديد للجامعات الدكومية
توصف وظيف

اعادة الهيكلة االداةية واعداد مكةوع مظا داخل
جديد وبطامات التوصيف الوظيف .
مكةوع المظا الداخل المودد للجامعات الدكومية -
وبطامات توصف وظيف .
المباهمة ف بةمامج الدكومة االلكتةومية
 الخدمات المعتمدة واالجةاءات والةبووتوصيف الخدمات واالجةاءات والةبو .

محور تنمية وتطوير الموارد البشرية
المشاريع

المخرج النهائي

تطوية ماعدة بيامات للعاملين ف وزاةة التعلي

 ماعدة بيامات للعاملين ف وزاةة التعلي العال -مددثة

تمفيذ البةامج والدوةات التدةيبية للعاملين وفق

 البةامج والدوةات التدةيبية للعاملين وفق خطةالتدةيب

العال .
خطة التدةيب المعتمدة من وزاةة التممية االداةية.
المكاةكة ف بةامج التطوية االداة والجداةة
القيادية
ف وزاةة التممية االداةية
وضع مظا للتقيي االداة

وضع مكةوع الخطة التدةيبية لعا .3129

 عدد المكاةكين ف بةامج التطوية االداةوالجداةة القيادية
 معايية التقيي اجةاءات التقيي ابتماةات التقيي -الخطة التدةيبية لعا 3129

محور تطوير القوانين والتشريعات

المخرج النهائي

المشاريع
تطوية القوامين والتكةيعات



صت ادداث وزاةة التعلي العال
مظا داخل جديد لوزاةة التعلي العال
وبطامات توصف وظيف .
مظا داخل مودد للجامعات الدكومية
وبطامات توصيف وظيف .
تعديذ القامون ةم  8المودد للمكاف التعليمية

محور تبسيط اإلجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن
المخرج النهائي

المشاريع
تطوية وتطبيق بةمامج البةيد االلكتةوم
تببيط االجةاءات االداةية واختصاة الدوةة المبتمدية -

تطبيق بةمامج البةيد االلكتةوم والةبط مع
الجهات التابعة
االةكفة الكاملة للبةيد ف الديوان
الخدمات الت ت تببيط ااجةاءات الخاصة
بها.
المعامالت الت ت اةكفتها ف مديةيات
التعادذ والبعثات العلمية والجامعات الخاصة
مةكز خدمة المواطن.
الخدمات الت بيقدمها مةكز خدمة المواطن.

ادداث واطالق مةكز خدمة المواطن وتدديد

-

اعداد دليذ المواطن ودليذ الموظف المتعلق

 اعداد دليذ المواطن المتعلق بالخدمات -اعداد دليذ المواطن المتعلق بالخدمات

الخدمات الت بيقدمها
بالخدمات.

محور مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية المؤسساتية
المشاريع

تعزيز داكمية التعلي العال

المخرج النهائي
 وتفعيذ دوة الموامع االكتةومية والةبط معممبة صلة الوصذ
 مةاةات تفويض لةإوباء الجامعات ومدةاءالمكاف
 عدد وةكات العمذ والمدوات والمإتمةات

