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مقدمة
تنفيذاً ًللتوجهات ًالسامية ًالكريمة ًلجاللةًالملكًعبداهلل ًالاان ًب ًالسسي ًسفه ًاهللًورعا ًالداعمة ًللجهود ًالتطويرية ًالهادفة ًلتسقيق ًالريادة ًوالتميز ًف ًمجالً
التعليمًالعال ًوالبسثًالعلم ً،شرعتًهيئةًاعتمادًمؤسساتًالتعليمًالعال ًف ًإجراءًعمليةًتطويرًشاملةً،وذلكًبتسديدًخطةًمستقبليةًطموسةً،انسجاماًًمعًخطةً
و ازرةًالتعليمًالعال ًوالبسثًالعلم ً،وذلكًبإتباعًالتخطيطًاالستراتيج ًالمستندًإلىًنتائجًعلميةًوموضوعيةً ً.
واتساقا ًمع ًهذا ًالتوج ً ،الذي ًيواكب ًالتطورات ًالتقنية ًالتعليميةً ،والمعاصرة ًواالرتقاء ًبمستوى ًالكفاءة ًالداخلية ًلمؤسساتها ًالتعليميةً ً ،وتعزيز ًمستوى ًمواءمةً
مخرجاتهاًلمتطلباتًعمليةًالتنميةً،واستياجاتًسوقًالعملً،تمًإعدادًالخطةًاالستراتيجيةًلهيئةًاعتمادًمؤسساتًالتعليمًالعال ًللسنواتًالخمسًالقادمةً،لتؤديًالهيئةً
رسالتها التعليمية ًوفقًماًقررت ًوتقر ًأنهمةًالتعليمًالعال ًف المملكةً.وقد ًتمال ًالهدف ًاألساس ًم ًالخطة ًف ًمسايرة ًالتطور ًاألكاديم ًوالتكنولوج ًالعالم ً،
ومواءمةًالبرامجًاألكاديميةًمعًمعطياتًسوقًالعملًالمتغيرةً،للوصولًإلىًنهامًتعليم ًعالًًذيًجودةًعاليةً،قادرًعلىًإعدادًكوادرًبشريةًتتمتعًبشخصيةًمؤهلةً
وتتميزًباإلسساسًبالمسئوليةًواالنتماء ًاألصيلًألمتهاً،قادرةًعلى ًمواكبةًتطوراتًالمعرفةً،بماًيلب ًاستياجاتًالمجتمعًالساليةًوالمستقبليةً ً،وبماًيتواءمًمعًتسقيقً
تنميةًاقتصاديةًواجتماعيةًووطنيةً،قادرةًعلىًالمنافسةًعلىًالمستويي ًاإلقليم ًوالعالم ً .
ويأت ًوضع ًخطة ًاستراتيجية ًلهيئةًاعتمادًمؤسساتًالتعليمًالعال ًف ًسياق ًتوجهها ًنسو ًإرساء ًقواعد ًاألسلوب ًالعلم ًللتخطيط ًالمستقبل ً ،الذي ًيتالءمً
وتطلعات ًالهيئةً ،واسداث ًتغيير ًشامل ًيرتق ًبالتعليم ًالعال ًإلى ًمستويات ًعالمية ًقادرة ًعلى ًمواجهة ًالتسديات ًالراهنة ًوالمستقبليةًً.وتنفيذاً ًلهذ ًالتوجهاتً ،فقد ًتمً
تشكيلًلجنةًم ًداخلًوخارجًالهيئةًتعنىًبوضعًخطةًاستراتيجيةًللفترةًم ًعامًً2016وستىًً .2025
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الشركاء المعنيون بتنفيذ الخطة:
يتطلبًتسقيقًاألهدافًاالستراتيجيةًالت ًتتضمنهاًالخطةًتضافرًجهودًعددًم ًالمؤسساتًوالشرائحًوتعاونهاًمعًهيئةًاعتمادًمؤسساتًالتعليمًالعال ً،ويمك ً
تسديدًاألطرافًأصسابًالمصلسةًعلىًسبيلًالماالًالًالسصرًفيماًيل ً :
و ازرةًالتعليمًالعال ً
ديوا ًالخدمةًالمدنية ً
و ازرةًالتربيةًوالتعليم ً

و ازرةًالتجارةًوالصناعة ً
الجامعاتًالسكومية ً
الجامعاتًاالهلية ً
الكلياتًالجامعية ً
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منهجية إعداد الخطة:
اعتمدتًالخطةًاالستراتيجيةًلهيئةًاالعتمادًف ًإعدادهاًعلىًاستخدامًمنهجيةً"التسليلًالرباع "ًوالت ًتركزًعلىًالعناصرًالتاليةً :
 تسليلًالبيئةًالداخليةًللهيئةًواستغاللًنقاطًالقوةًوتقديرًنقاطًالضعفًللوصولًإلىًإسداثًتواز ًسقيق ًف ًاألداءًيمك ًم ًاستغالل
المواردًالبشريةًوالماديةًالمتاسةًويخفضًالقصـورًالناجمًع ًأداءًالمواردًالبشريةًوالماديةً .

 تسليلًالبيئةًالخارجيةًللهيئةًبمشاركةًجميعًاألطرافًالمعنيةًبغيةًالوصولًإلىًالفرصًالمتاسةًوتقديرًالتسدياتًالمستملةً .
ً
وقدًتمًاعتمادًالخطواتًواألدواتًالتاليةً :
 .1تمًتشكيلًفريقًعملًم ًداخلًوخارجًالهيئة.

 .2تمًتنهيمًورشًعملًلجميعًاألطرافًالمستفيدةًف ًالهيئةًإلعدادًالخطةًاالستراتيجيةًوتمًعرضًمسودةًالخطةًعلى
 .3منسوب ًالهيئةًألخذًاآلراءًوالمقترساتًواالستفادةًم ًالتغذيةًالراجعةً .

 .4تمًتشخيصًالوضعًالسال ًللهيئةًم ًخاللًتسليلًنقاطًالقوةًوالضعفًوالفرصًوالتسديات.
 .5تمًإعادةًالنهرًبصياغةًالرؤيةًوالرسالةًواألهدافًوالقيم.

 .6تمًتسديدًاالستراتيجياتًالمناسبةًالت ًستسهمًف ًتسقيقًاألهدافًاالستراتيجيةًللهيئة.

اتًوالبرامجًالت ًسيتمًتنفيذهاًف ًإطارًالخطةًاالستراتيجيةًوتسديدًمراسلهاًالزمنيةًوالجهةًالمسئولةًع ًالتنفيذ.
 .7تمًإعدادًاالهدافًالفرعيةًوالمبادر ً
 .8تمًإعدادًمسودةًالخطةًومناقشتهاًمعًرئيسًالهيئةًومجلسًالهيئةًوالتصديقًعليهاً .

4

ً
ويههرًم ًذلكًأ ًإعدادًالخطةًاالستراتيجيةًللهيئةًتمًعلىًمراسلًمتعددةًًوعلىًالنسوًالتال ً ً:
المرحلة األولى
وه ًمرسلةًإعدادًالمسودةًاألوليةًللخطةًم ًقبلًاللجنةًالمكلفةًوتضمنتًماًيل ً:عملًمقارناتًمرجعيةً،وأهمًالقضاياًاألساسيةً(تسليلًالبيئتي ًالداخليةًوالخارجية)ً،
واقتراحًالرؤيةً،والرسالةً،وتسديدًاألهدافًاالستراتيجيةًبجانبًتنهيمًوعقدًورشًعملًلتسليلًبيئةًالهيئةًالداخليةًوالخارجيةًً .SWOT Analysis
المرحلة الثانية
وتركزتًعلىًرصدًالمقترساتًوالتوصياتًوالمالسهاتًالهادفةًإلىًإاراءًوتنقيحًالمسودةًاألوليةًم ًالخطةًاالستراتيجيةًم ًخاللًمجموعةًم ًاألنشطةًًوالفعالياتً،
الت ًتضمنتًإشراكًالمجتمعًالداخل ًم ًمنسوب ًالهيئةً .
المرحلة الثالثة
تضمنتًاستقصاءًآراءًالشركاءًالمجتمعيي ًف ًمراجعةًالخطةً،سيثًتمًدعوةًالعديدًم ًالشركاءًللمناقشةًالمستفيضةًللخطةً،وابداءًالمالسهاتًسولهاً،سيثًعقدتً
ورشًعملًتمًفيهاًتداولًاألفكارًوالمقترساتًبشكلًموضوع ًودقيقً،آخذي ًبعي ًاالعتبارًاالستراتيجيةًالوطنيةًللتعليمًالعال ًوالبسثًالعلم ً،وساجاتًومتطلباتً
سوقًالعملً،ومرئياتًالشركاءًالمجتمعيي ًالداعمي ًف ًتنفيذًالخطةً .
المرحلة الرابعة
وتتعلقًبوضعًالخطةًالتنفيذيةًوالزمنيةً،وتتضم ً:تسديدًالمسًؤولياتً،والمهامًومستوياتًوجهاتًالتنفيذًومؤشراتًاألداءًوالفترةًالزمنيةًالالزمةًللتطبيقً .
ً
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ً
• تم خاللها اعداد
وتشكيل الفريق
ومخطط العمل المتبع
فى إنجاز الخطة
االستراتيجية للهيئة

• وفيها تم اعداد
المسودة األولى من
الخطة االستراتيجية
للهيئة شاملة الرؤية
والرسالة والقيم
واألهداف

1

2

المرحلة
التمهيدية

مرحلة التحليل
الرباعى
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4
مرحلة
المراقبة
والمتابعة

مرحلة االعداد
للخطة

• تنفيذ ورش العمل
للمستفيدين الستخالص
نقاط القوة والضعف
والفرص والتحديات
ورصد مقترحات التحسين
المطلوبة والقضايا
الرئيسة

• قياس المخرجات حسب
مؤشرات االداء ومراجعة
أسباب التأخير او عدم
االنجاز وتذليل العقبات
والتصويب
ً

6

نبذة عن الهيئة:
( أ ) :نشأة الهيئة:
لقدًواكبًالتوســعًالهائلًوالس ـريعًلمؤس ـســاتًالتعليمًالعال ًف ًالمملكةًاألردنيةًالهاشــميةًخطواتًتنهيميةًوأكاديميةًواداريةًل ش ـرافًعلىًالتعليمًالعال ًوضــما ً

جودت ًواالرتقاءًبمستوا ًسيثًاإلش ارفًعلىًاالعتمادًوضما ًالجودةًبمبادرةًم ًمجلسًالتعليمًالعال ًللفترةًم ً(ً،)1999-1990امًم ًمجلسًاالعتمادًالتابعً
لو ازرةًالتعليمًالعال ًوالبسثًالعلم ًللفترةًم ً(ً ً.)2007-1999
إ ًتطويرًالتعليمًالعال ًف ًالمملكةًاألردنيةًالهاشــميةًوالطموحًلتسســي ًنوعيةًالتعليمًوضــما ًجودت ًتطلبًتسويلًالمجلسًإلىً(هيئةًاعتمادًمســتقلة)ًع ًو ازرةً

التعليمًالعال ًوالبسثًالعلم ًواكسابهاًالصفةًالمؤسسيةًواالستقالليةًف ًاتخاذًالق ارراتًوالمرونةًاإلداريةًولتسقيقًذلكًصدرًقانو ًهيئةًاعتمادًمؤسساتًالتعليمً
العال ًرقمً(ً)20لس ـ ـ ــنةًً2007بتاريخًً2007/3/25وتعديالت ًبموجبًقانونهاًرقمً(ً)13لس ـ ـ ــنةًً،2009بعدًذلكًعملتًالهيئةًعلىًص ـ ـ ــياغةًرؤيتهاًورس ـ ـ ــالتهاً
وأهدافهاًاالستراتيجيةًوتسقيقهاًبشكلًمؤسس ًومنهج ًً،كماًأخذتًعلىًعاتقهاًكشخصيةًاعتباريةًمستقلةًالقيامًبمسؤوليتهاًالمنصوصًعليهاًف ًالقانو ًتجا ً
التعليمًالعال ًف ًاألرد ًوتطوير ًلترتق ًب ًإلىًمس ــتوياتًعالميةًً،فكانتًالسلقةًاألخيرةًالت ًرعتهاًالدولةًاألردنيةًبتوجيهاتًس ــاميةًلتأكيدًدعمهاًللتعليمًالعال ً
وضما ًمستوا ًوجودت ًعلىًالمستويي ًالمسل ًوالدول ً .
( ب ) :الهوية :
ُع ِّرفـتًهيئةًاعتمادًمؤسساتًالتعليمًالعال ًوفقًقانو ًإنشائهاًرقمً(ً)20لسنةًً2007وتعديالت ًبأنهاً"ً:هيئةًتتمتعًبشخصيةًاعتباريةًذاتًاستقاللًمال ًواداريً
ولهاًبهذ ًالصفةًتملكًاألموالًالمنقولةًوغيرًالمنقولةًوالقيامًبجميعًالتصرفاتًالقانونيةًالالزمةًلتسقيقًأهدافهاًبماًف ًذلكًإبرامًالعقودًوقب ًولًالمساعداتًوالتبرعاتً
والمنحًوالهباتًوالوصاياًولهاًسقًالتقاض ًوأ ًتنيبًعنهاًف ًاإلجراءاتًالقضائيةًالمسام ًالعامًالمدن "ًً،وترتبطًالهيئةًبرئيسًالوزراءً .
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(جـ) :مهام وصالحيات مجلس الهيئة :
وفقاًألسكامًقانو ًهيئةًاعتمادًمؤسساتًالتعليمًالعال ًرقمً(ً)20لسنةًً2007وتعديالت ًتسددتًمهامًمجلسًالهيئةًباآلت ً ً:
 -1وضعًتعليماتًوأسسًومعاييرًاالعتمادًوضما ًالجودةًومراجعتهاًدورياً .
 -2مراقبةًمدىًالتزامًمؤسساتًالتعليمًالعال ًبالقواني ًواألنهمةًوالتعليماتًالمتعلقةًبمعاييرًاالعتمادًوضما ًالجودةً .
 -3اعتمادًمؤسساتًالتعليمًالعال ًوكذلكًاعتمادًبرامجهاًاألكاديميةً .
 -4تقييمًمؤسساتًالتعليمًالعال ًوجودةًبرامجهاًومخرجاتهاًاألكاديميةًوالمهنيةًونشرًماًي ار ًمناسباً .
 -5جمعًالمعلوماتًواجراءًالدراساتًواألبساثًالمتعلقةًبالتعليمًالعال ً .

 -6إقرارًالتقاريرًالت ًيعدهاًالرئيسًأوًاللجا ًواصدارًالدراساتًوالبسوثًوالنشراتًالمتعلقةًبأنشطةًالهيئةً .
 -7التأكدًم ًقيامًمؤسساتًالتعليمًالعال ًبإجراءًالتقييمًالذات ًلب ارمجهاًومخرجاتهاً .
 -8تسديدًالبدلًالذيًتدفع ًمؤسسةًالتعليمًالعال ًمقابلًقيامًالمجلسًباالعتمادًالعامًوالخاصًوالمتابعةًالسنويةًومقابلًتقديمًأيًخدماتًللمؤسسةًبناءً
علىًطلبهاًضم ًمهامًالمجلسًوصالسيات ً .

 -9إقرارًمشروعًالموازنةًالسنويةًللهيئةًورفعهاًإلىًمجلسًالوزراءًللمصادقةًعليهاً .
-10إنشاءًمركزًوطن ًلالختباراتًتسددًمهام ًوواجبات ًبمقتضىًنهامًيصدرًلهذ ًالغايةً .
-11إصدارًالتعليماتًوالمعاييرًواألسسًالمتعلقةًبجميعًأعمالًالهيئةً .
-12تشكيلًاللجا ًالالزمةًلمساعدت ًعلىًالقيامًبمهام ًوتسديدًصالسياتهاً .
-13اقتراحًمشاريعًالتشريعاتًالالزمةًلعملًالهيئة.
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( د ) :البنية التنظيمية:
ًًًًباإلضافةًإلىًقانو ًالهيئةًفإن ًيسكمًعملهاًعددًم ًاألنهمةًوالتعليماتًتتعلقًبالشؤو ًالماليةًواإلداريةًوه ًعلىًالتوال ً ً:
 نهامًالخدمةًالمدنيةًرقمً(ً)30لسنةًً2007وتعديالت .
 النهامًالمال ًرقمً(ً)3لسنةًً1994وتعديالت .

 نهامًاللوازمًرقمً(ً)32لسنةًً1993وتعديالت .
 كافةًالقواني ًواألنهمةًوالتشريعاتًالنافذة.
ًيتشكلًالهيكلًالتنهيم ًللهيئةًم ًعددًم ًالوسداتًاإلداريةً(مديريةًً،قسمًً،شعبةًً)ً...ً،تبعا ًلطبيعةًومهامًومسؤولياتًتلكًالوسدات ًوسجمًوطبيعةًاألعمالً
المناطةًبهاًوالت ًيتمًمراجعتهاًدوريا ًً،وعلي ًتشتملًالبنيةًالتنهيميةًعلىً(ً)4مديرياتًوً(ً)18قسمًً،وموهفي ًمساعدي ًلرؤساءًاألقسامًالمختلفةًً،وعددًآخرً
م ًالشعبًالت ًتتعلقًبالخدماتًاإلداريةًوالمساندةًً،وترتبطًهذ ًالوسداتًاإلداريةًضم ًسلسلةًم ًاالرتباطاتًالوهيفيةًتمًفيهاًمراعاةًبساطةًاإلجراءاتًواختصارً
الزم ًالالزمًإلنجازًالعملياتًوتسديدًمرجعياتًعملًتلكًالوسداتًم ًخاللًتفويضًالصالسياتً .
ًًًً ً
ً
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( هـ ) :الخدمات الرئيسية للهيئة:
ًًًًتقومًالهيئةًبتقديمًالخدماتًالمباشرةًلمؤسساتًالتعليمًالعال ًالرسميةًوالخاصةًومتلق ًالخدمةً ،ويتطلبًذلكًمراعاةًمعاييرًالنزاهةًوالشفافيةً ،وعلي ًفقدًقامتً
الهيئةًبتطويرًمعاييرًلالعتمادًالعامًوالخاصً،ومعاييرًضما ًالجودةًعلىًمستوىًالمؤسساتًوالبرامجًالت ًتقدمهاًووضعًمعاييرًلتصنيفًالجامعاتًباإلضافةًإلىً
تفعيلًعملًالمركزًالوطن ًلالختباراتًإلجراءًامتسا ًالكفاءةًالجامعيةً.كماًقامتًالهيئةًبسوسبةًاإلجراءاتًالداخليةًف ًالهيئةًبهدفًتسسي ًنوعيةًالخدماتًالمقدمةً
لمؤسساتًالتعليمًالعال .
تحليل بيئة العمل:
تحليل بيئة العمل لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي:
أارهاًعلىًقدرةًالهيئةًعلىًتنفيذً
يهدفًالتسليلًالرباع ًإلىًتسديدًمكام ًالقوةًوالضعفً،والتعرفًعلىًالهروفًالبيئيةًوالعناصرًالمسيطةً،بماًفيهاًم ًفرصًوتسدياتً،و ً
اسةًإمكانيةًاستغاللهاً،ومعالجةًعواملً
ً
خطتهاًاالستراتيجيةً،والوصولًإلىًاألهدافًالمأمولةً.إ ًتسديدًعواملًالقوةًوالعملًعلىًتنميتهاًوتعزيزهاً،والفرص ًالمتاسةًودر
الضعفًوالتسدياتًوالعملًعلىًالتقليلًم ًآاارهاًالسلبيةً،سوفًيؤديًإلىًزيادةًفرصًنجاحًالخطةًاالستراتيجيةً .

10

تحليل البيئة الداخلية والخارجية:
 -1تحليل البيئة الداخلية:
أوضستًنتائجًورشًالعملًالت ًقامًبهاًفريقًالخطةًاالستراتيجيةًللهيئةًأ ًهناكًمجموعةًم ًنقاطًالقوةًالت ًتتميزًبهاًالهيئةً،والت ًيمك ًاستامارهاًوتفعيلهاًعلىً
النسو ًالذي ًيسقق ًرسالتهاً.كما ًأههرت ًنتائج ًورش ًالعمل ًبعض ًنقاط ًالضعف ًالت ًقد ًتؤار ًعلى ًكفاءة ًوفاعلية ًالهيئة ًف ًتسقيق ًرسالتها ًوأهدافها ًاالستراتيجيةً.
وتوضحًالجداول(ً)4-1ملخصاًلهذ ًالتسليالتً :
م

جدولًرقم(ً )1
مواط ًالقوةًلدىًهيئةًاعتمادًمؤسساتًالعليمًالعال ً

1

مساندةًالقياداتًلعمليةًالتطويرًالمستمرًبماًيتواكبًمعًالتطوراتًالعالمية.

2

اإلدراكًالقويًلدىًهيئةًاالعتمادًبضرورةًاالرتقاءًبمستوىًالتعليم.

3

االلتزامًنسوًتسقيقًمعاييرًضما ًالجودةًواالعتمادًاألكاديم ًعلىًالمستوىًالمؤسس ًوالبرامج

4

وجودًبرامجًتوأمةًوقنواتًاتصالًواتفاقياتًشراكةًوتعاو ًبي ًالهيئةًومؤسساتًأكاديميةًدولية

5

استقالليةًالهيئةًبوجودًقانو ًخاصًبها.

6

هيكلًتنهيمي ًيتصفًبالمرونةًالنسبيةًوالقابليةًللتعديلًبماًيتوافقًمعًمتطلباتًالعملًف ًالهيئةً،باإلضافةًإلىًوصفًوهيف ًومهامًمسددةًلكافةًالمديرياتً
والوسداتًاإلدارية

7

عضويةًالهيئةًف ًالهيئاتًالعربيةًوالعالميةًلضما ًجودةًالتعليمًالعال

8

مشاركةًالمؤسساتًالمسليةًوالوطنيةًغيرًاألكاديميةًف ًوضعًمعاييرًخاصةًلالعتمادًوضما ًالجودة.
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جدولًرقم(ً )2
م
1

النقصًف ًعددًالكادرًالوهيف .

2

صعوبةًجذبًالعددًالمطلوبًم ًذويًالكفاءةًللعملًبالهيئةًبسببًضعفًالمسفزاتًالماديةًوالمعنويةًوارتباطًالتعليماتًبديوا ًالخدمةًالمدنية.

3
4
5
6
7
8
9

مواط ًالضعفًلدىًهيئةًاعتمادًمؤسساتًالعليمًالعال

عدمًسوسبةًبعضًمديرياتًالهيئة.
ضعفًالعملًبروحًالفريقًبي ًالموهفي ًوتدن ًالرضاًع ًمستوىًتوزيعًالمكافآت.
الدوراتًالتدريبيةًليستًبمستوىًطموساتًالهيئة.
عدمًتناسبًالكفاياتًمعًالمهامًوالمسؤولياتًوالمهاراتًالفنيةًلبعضًالوهائف.
عدمًوجودًآليةًواضسةًلتدويرًالموهفي ًبي ًالمديريات.

عدمًتسديدًالمؤشراتًاألدائيةًألداءًالعاملي ًف ًالهيئةًووضعًنماذجًمتطورةًلقياسهاًبسيثًتنسجمًمعًواقعًاألدوارًالمهنيةًالمعطاةًلهم.
إعادةًالنهرًف ًاألدوارًالمهنيةًللعاملي ًف ًهيئةًاعتمادًمؤسساتًالتعليمًالعال ًلتواكبًاألدوارًالمناطةًبعملًالهيئةً .

 -2تحليل البيئة الخارجية
ف ًهلًالمتغيراتًالراهنةًأوضستًنتائجًالتسليلًالبيئ ًأ ًالهيئةًأمامهاًالعديدًم ًالفرصًالمتاسةًوالت ًيمك ًاالستفادةًمنهاًف ًتسقيقًأهدافهاًاالستراتيجيةً،كماً
أ ًهناكًمجموعةًم ًالتسدياتًالمستمل ًوالت ًينبغ ًعلىًالهيئةًأ ًتسددًكيفيةًالتعاملًمعهاًف ًسبيلًتسقيقهاًلرسالتهاًوأهدافهاًاالستراتيجيةً .
ً
ً
ً
جدولًرقم()3
12

الفرصًلدىًهيئةًاعتمادًمؤسساتًالعليمًالعال

م
1

مساندةًالقياداتًلعمليةًالتطويرًوالتسسي ًالمستمر

2

زيادةًاالهتمامًالمسلىًبأهميةًاالعتمادًاألكاديم ً ًوضما ًالجودةًوالتسسي ًالمستمرًف ًمنهومةًالعمليةًالتعليمية.

3

تشجيعًالهيئةًلبرامجًالتوأمةًمعًالمؤسساتًاألكاديميةًالدولية

4

توفرًميزانيـةًعاليـةًللهيئةًيمك ًاالسـتفادةًمنهاًف ًدعـمًوتمويلًبرامجًالتطويرًوالتسسي ًالمستمر.
تزايدًالطلبًعلىًالخدماتًالمقدمةًم ًالهيئة.

5
6

تزايدًإمكانيةًتعزيزًالتعاو ًمعًمؤسساتًالجودةًالعالمية

7

مشاركةًالهيئةًمعًالمنهماتًاالقليميةًوالعالميةًالمختلفةًلقضاياًاالعتمادًوضما ًالجودة.
ً
جدولًرقم()4
التسدياتًلدىًهيئةًاعتمادًمؤسساتًالعليمًالعال

م
1

ضعفًالتزامًمؤسساتًالتعليمًالعال ًف ًتطبيقًمعاييرًاالعتمادًوضما ًالجودةًاألردنية.

2

تدن ًمستوىًمواءمةًمخرجاتًالتعليمًمقارنةًمعًالسوقًاإلقليميةًوالعالمية.

3

تسديًاالبداعًواالبتكارًلدىًمؤسساتًالتعليمًالعال ًلتطويرًجودةًمخرجاتهاًلتواكبًالمتطلباتًالعالمية.

نتائجًتسليلًسواتً(ً (SWOTلمعالجةًالفجواتًالموجودةًبي ًالواقعًوالمأمولًف ًهيئةًاعتمادًمؤسساتًالتعليمًالعال ً

13

التحليل الداخلي:
ًويتض ـ ـ ــم ًعناص ـ ـ ــرًالقوةًوالض ـ ـ ــعفًالمدرجةًف ًالجدولي ًأعال ًرقمً(ًً)ً2ً،1عدةًمجاالتًم ًبينهاًمس ـ ـ ــاندةًالقياداتًلعمليةًالتطويرًالمس ـ ـ ــتمرًبماًيتواكبًمعً
التطوراتًالعالميةً ،اإلدراكًالقويًلدىًهيئةًاالعتمادًبضــرورةًاالرتقاءًبمســتوىًالتعليمً،االلتزامًنسوًتسقيقًمعاييرًضــما ًالجودةًواالعتمادًاألكاديم ًعلىًالمســتوىً
المؤسـسـ ًوالبرامج  ،وجودًبرامجًتوأمةًوقنواتًاتصــالًواتفاقياتًشـراكةًوتعاو ًبي ًالهيئةًومؤسـســاتًأكاديميةًدوليةً.وه ًعناصــرًالًبدًم ًاســتغاللهاًاالســتغاللً
األمالًواالعتناءًبهاًألنهاًتمالًالقوةًالبارزةًللهيئةً.بينماًعناصرًالضعفًتتضم ًأساساً ضعفًالتزامًمؤسساتًالتعليمًالعال ًف ًتطبيقًمعاييرًاالعتمادًوضما ً
الجودةًاألردنيةً،تدن ًمس ـ ـ ــتوىًمواءمةًمخرجاتًالتعليمًمقارنةًمعًالس ـ ـ ــوقًاإلقليميةًوالعالميةً،تسديًاالبداعًواالبتكارًلدىًمؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاتًالتعليمًالعال ًلتطويرًج ًودةً
مخرجاتهاًلتواكبًالمتطلباتًالعالميةً.وهوًماًم ًشــأن ًأ ًيضــعفًم ًقدرةًالهيئةًعلىًالتطويرًوالتسديثًالمســتمرًوهذ ًالنقاطًوغيرهاًالًبدًم ًتقليصــهاًواستوائهاً
للسدًم ًتأايراتهاًالسلبيةًعلىًعملًوأداءًالهيئة.
التحليل الخارجي:
ًًًًًويتضم ًالجدوال ًأعال ًرقمً(ًًً)ً4ً،ً3جملةًم ًالعناصرًالت ًتمالًفرصاًسقيقيةًللهيئةًم ًبينهاًمساندةًالقياداتًلعمليةًالتطويرًوالتسسي ًالمستمر ،زيادةً
االهتمامًالمسلىًبأهميةًاالعتمادًاألكاديم ً ًوضما ًالجودةًوالتسسي ًالمستمرًف ًمنهومةًالعمليةًالتعليميةً،مشاركةًالهيئةًمعًالمنهماتًاالقليميةًوالعالميةًالمختلفةً
لقضايا ًاالعتمادًوضما ًالجودةً،تزايدًالطلبًعلىًالخدماتًالمقدمةًم ًالهيئةً،توفر ًميزانيـة ًعاليـة ًللهيئة ًيمك ًاالسـتفادة ًمنها ًف ًدعـم ًوتمويل ًبرامج ًالتطويرً
والتسسي ًالمستمر .وه ًعناصرًيمكنهاًأ ًتوفرًللهيئةًمجاالتًوآفاقاًللتعاو ًمعًجهاتًأجنبيةًلتقديمًخدماتًذاتًقيمةًمضافةًللعمليةًالتعليميةًواألكاديميةً.كماً
يتضم ًالجدولًرقمً(ً)4أعال ًجملةًم ًالمعوقاتًالفعليةًللهيئةًوم ًبينهاً:ضعفًالتزامًمؤسساتًالتعليمًالعال ًف ًتطبيقًمعاييرًاالعتمادًوضما ًالجودةًاألردنيةً،
تدن ًمستوىًمواءمةًمخرجاتًالتعليمًمقارنةًمعًالسوقًاإلقليميةًوالعالميةً،تسديًاالبداعًواالبتكارًلدىًمؤسساتًالتعليمًالعال ًلتطويرًجودةًمخرجاتهاًلتواكبً ً
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ً
المتطلبات ًالعالمية .اعتمادا ًعلى ًتسليل ًمصفوفة ًً)ً (SWOTالمقدمة ًأعال ًيجب ًعلى ًالهيئة ًاتخاذ ًاإلجراءات ًوالق اررات ًالمناسبة ًالت ًم ًشأنها ًمواجهة ًالتسدياتً
واستغاللًالفرصًالمتاسةًالت ًتهدفًللرفعًم ًأدائهاً،وه ًمطالبةًف ًهذاًالسياقًبالتعريفًبمجاالتًالعملًاالستراتيجيةًالت ًيجبًمواصلتهاًودعمهاًوبالمجاالتً
الت ًيجبًتطويرهاًوكذلكًبالمجاالتًالت ًيجبًفصلهاًوالتخل ًعنهاً .
ً
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استراتيجية هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها 2025 - 2016
الرؤية:
عال من التنافسية العالمية.
الوصول بمؤسسات التعليم العالي إلى مستوى ٍ
الرسالة:
القيام بالخطوات الالزمة لالرتقاء بمستوى أداء مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة وتعزيز
قدرتها التنافسية على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي وضمان تطبيقها ألنظمة
ومعايير االعتماد وضمان الجودة األردنية والتي تتفق مع مثيالتها في الدول المتقدمة.
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القيم:
 .1تعميق مفهوم االنتماء.
 .2احترام القوانين واألنظمة والتعليمات النافذة في الهيئة.
 .3الصدق واألمانة والتعامل بشفافية مع جميع متلقي الخدمة.
 .4نشر مفاهيم ضمان الجودة.
 .5االلتزام بسرية العمل.
 .6العمل بروح الفريق الواحد.
 .7الموضوعية في اصدار االحكام المهنية.
 .8التميز في تأدية المهام واتقانها.
 .9االنفتاح وتقبل النقد البناء.
 .10تنمية روح المبادرة واالبداع واالبتكار ومواكبة التطورات.
 .11تبني المساءلة بهدف التحسين المستمر.
ً
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ً

غايات الهيئة
الرقم

الغاية

1

تطوير وتطبيق معايير االعتمادين العام والخاص وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي.

2

تحديد وقياس مخرجات البرامج األكاديمية وتقييم مؤشرات تحققهـا.

3

تشجيع مؤسسات التعليم العالي لبناء شراكات محلية وإقليمية ودولية.

4

تعزيز التنافسية بين مؤسسات التعليم العالي.

5

تطوير منظومة التعليم للوصول بمؤسسات التعليم العالي الى التميز والتنافسية.

6

التطوير المؤسسي ألداء دوائر الهيئة لتحقيق معايير التميز والشفافية.
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األهداف االستراتيجية
Strategic Objectives

19

األهداف االستراتيجية للهيئة
الرمز

الهدف االستراتيجي

1

تطوير وتطبيق معايير االعتمادين العام والخاص وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي.

1

وضع وتطوير معايير االعتمادين العام والخاص لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها االكاديمية.

2

ضمان التطوير المستمر لمعايير االعتمادين العام والخاص.

3

تطبيق وتطوير معايير ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي والبـرامج األكاديمية المختلفة.

4

ضمان التطوير المستمر لمعايير ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي والبرامج االكاديمية وأدوات قياسها.

2

تحديد وقياس مخرجات البرامج األكاديمية وتقييم مؤشرات تحققهـا.

1

تفعيل االختبارات والدراسات في المركز الوطني لالختبارات بالهيئة.

2

التوصل الى قوائم بالكفايات والمهارات الخاصة بمخرجات البرامج االكاديمية تتواءم مع متطلبات سوق العمل.

3

التوصل الى أدوات قياس معيارية لقياس مخرجات البرامج االكاديمية مبنية على دراسات علمية موضوعية.

4

تطبيق ادوات القياس على مؤسسات التعليم العالي للوقوف على درجة الجودة المتحققة لبرامجها.
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3

تشجيع مؤسسات التعليم العالي لبناء شراكات محلية وإقليمية ودولية.

1

تعزيز الشراكات واالتفاقيات مــع المنظمـات وهيئــات االعتمــاد المحلية واإلقلـيميــــة والدولية.

2

تشجيع حصول الجامعات على االعتمادات وضمان الجودة والتصنيفات المحلية واإلقليمية والدولية.

4

تعزيز التنافسية بين مؤسسات التعليم العالي.

1

تطوير معايير التصنيف األردني للجامعات والبرامج األكاديمية وكليات المجتمع المتوسطة.

2

تطوير اآلليات واإلجراءات الالزمة لتطبيق أنظمة التصنيـف على مختلف المستويات.

3

تطبيق معايير التصنيف المختلفة ومراجعة نتائجها.

4

تطوير إطار وطني للتنافسية في مؤسسات التعليم العالي.

5

تطوير منظومة التعليم للوصول بمؤسسات التعليم العالي الى التميز والتنافسية.

1

مراجعة وضبط أسس واجراءات القبول في الجامعات األردنية.

2

متابعة الخفض التدريجي ألعداد المقبولين في البرنامج الموازي.

3

تطوير معايير وآليات االعتمادين العام والخاص وضمان الجودة للتعلم االلكتروني.

4

تعزيز الحوكمة وتطوير نظام المساءلة في مؤسسات التعليم العالي.
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5

المساهمة بعدم استحداث جامعات أو برامج أكاديمية تقليدية.

6

المساهمة في تشجيع انشاء كليات جامعية متخصصة.

6

التطوير المؤسسي ألداء دوائر الهيئة لتحقيق معايير التميز والشفافية.

1

تطوير استراتيجيات الهيئة لتواكب التطورات والمستجدات المحلية واإلقليمية والعالمية.

2

أتمته كافة أعمال دوائر الهيئة لضمان اتخاذ القرارات المناسبة.

3

تنمية وتطوير الموارد البشرية في الهيئة بشكل مستمر.

4

استدامة فعالية اإلدارة المالية للهيئة للنهوض بأدائها بكفاءة عالية.

5

تبني معايير الحوكمة واالبداع والتميز في أعمال الهيئة المختلفة.

22

األهداف التنفيذية للهيئة
الرمز

الغاية  /الهدف االستراتيجي  /الهدف التنفيذي

المسؤولية

تطوير وتطبيق معايير االعتمادين العام والخاص وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي.

1
.1-1

وضع وتطوير معايير االعتمادين العام والخاص لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها االكاديمية.

.1-1-1

تحديث قواعد بيانات خاصة بخبراء االعتمادين العام والخاص وضمان الجودة.

.1-1-2

وضع معايير االعتماد الخاص للبرامج والتخصصات المستحدثة في مؤسسات التعليم العالي.

.1-1-3

تطوير وتحديث قواعد بيانات للبرامج والتخصصات في الجامعات وكليات المجتمع المتوسطة.

.1-1-4

تطبيق ومتابعة معايير االعتمادين العام والخاص على الجامعات وكليات المجتمع المتوسطة والبرامج والتخصصات الجديدة.

.1-1-5

إنشاء عوائل من المعايير االكاديمية المرجعية للبرامج االكاديمية.

.1-2

ضمان التطوير المستمر لمعايير االعتمادين العام والخاص.

.1-2-1

تحديث نماذج االعتماد ونشرها على الموقع االلكتروني.

.1-2-2

اعداد دليل بإجراءات التقدم لالعتماد على موقع الهيئة االلكتروني.

اعتماد
الجامعات
والكليات
اعتماد
الجامعات
والكليات
اعتماد
الجامعات
والكليات
اعتماد
الجامعات
والكليات
اعتماد
الجامعات
والكليات

اعتماد
الجامعات
والكليات
اعتماد
الجامعات
والكليات
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اعتماد
الجامعات
والكليات

.1-2-3

نشر قرارات مجلس الهيئة المتعلقة باالعتمادين العام والخاص.

.1-3

تطبيق وتطوير معايير ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي والبـرامج األكاديمية المختلفة.

.1-3-1
.1-3-2

نشر ثقافة ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي والبـرامج األكاديمية.
تطبيق معايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي والبـرامج األكاديمية.

.1-4

ضمان التطوير المستمر لمعايير ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي والبرامج االكاديمية وأدوات قياسها.

.1-4-1
.1-4-2
.1-4-3

إجراء دراسات ميدانية لمعرفة مدى فاعلية إجراءات ومعايير ضمان الجودة المعتمدة بالهيئة.
تقييم ومراجعة وتطوير معايير ضمان الجودة للمؤسسات والبرامج االكاديمية الصادرة عن الهيئة وفقا ً للدراسات العلمية المتخصصة.
نشر قرارات مجلس الهيئة المتعلقة بضمان الجودة والتصنيف األردني للجامعات.

ضمان الجودة
ضمان الجودة

ضمان الجودة
ضمان الجودة
ضمان الجودة

تحديد وقياس مخرجات البرامج األكاديمية وتقييم مؤشرات تحققهـا.

2
.2-1

تفعيل االختبارات والدراسات في المركز الوطني لالختبارات بالهيئة.

.2-1-1

بناء اختبارات الكفاءة الجامعية لقياس مخرجات البرامج االكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.

.2-1-2

بناء اختبارات لقياس مهارات اللغة االنجليزية للقبول في برامج الدراسات العليا.

.2-2

التوصل الى قوائم بالكفايات والمهارات الخاصة بمخرجات البرامج االكاديمية تتواءم مع متطلبات سوق العمل.

.2-2-1

وضع وتطوير قوائم بالكفايات والمهارات الخاصة بالبرامج االكاديمية تتواءم مع مخرجات البرامج ومتطلبات سوق العمل.

.2-2-2

عقد ورش توعوية لمناقشة الكفايات والمهارات الخاصة بالبرامج االكاديمية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.
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المركز الوطني
لالختبارات
المركز الوطني
لالختبارات

المركز الوطني
لالختبارات
المركز الوطني
لالختبارات

المركز الوطني
لالختبارات

.2-2-3

نشر قرارات مجلس الهيئة المتعلقة باالختبارات.

.2-3

التوصل الى أدوات قياس معيارية لقياس مخرجات البرامج االكاديمية مبنية على دراسات علمية موضوعية.

.2-3-1

بناء بنوك اسئلة محوسبة لكل برنامج من البرامج االكاديمية للوصول الى ادوات قياس معيارية.

.2-3-2

بناء بنك اسئلة محوسب لالمتحان الوطني للغة االنجليزية للوصول الى اداة قياس معيارية.

.2-4

تطبيق ادوات القياس على مؤسسات التعليم العالي للوقوف على درجة الجودة المتحققة لبرامجها.

.2-4-1

تطبيق اختبارات الكفاءة الجامعية لقياس فاعلية نتائجها على مستوى البرامج االكاديمية.

.2-4-2

اجراء الدراسات المترتبة على نتائج االمتحانات لتشخيص واقع البرامج االكاديمية.

المركز الوطني
لالختبارات
المركز الوطني
لالختبارات

المركز الوطني
لالختبارات
المركز الوطني
لالختبارات

تشجيع مؤسسات التعليم العالي لبناء شراكات محلية وإقليمية ودولية.

3
.3-1

تعزيز الشراكات واالتفاقيات مــع المنظمـات وهيئــات االعتمــاد المحلية واإلقلـيميــــة والدولية.

.3-1-1
.3-1-2

توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة مع هيئات محلية واقليمية وعالمية.
المشاركة الفاعلة بالمؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية الخاصة بمعايير الجودة والتصنيف والقياس.

.3-2

تشجيع حصول الجامعات على االعتمادات وضمان الجودة والتصنيفات المحلية واإلقليمية والدولية.

.3-2-1
.3-2-2

تطوير التشريعات والتعليمات لتحفيز مؤسسات التعليم العالي للحصول على االعتمادات وشهادات ضمان الجودة.
تشجيع مؤسسات التعليم العالي للتقدم الى التصنيفات العالمية للجامعات.
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ضمان الجودة
ضمان الجودة

ضمان الجودة
ضمان الجودة

تعزيز التنافسية بين مؤسسات التعليم العالي.

4

5

.4-1

تطوير معايير التصنيف األردني للجامعات والبرامج األكاديمية وكليات المجتمع المتوسطة.

.4-1-1
.4-1-2

نشر ثقافة التصنيف األردني للجامعات في مؤسسات التعليم العالي.
إصدار معايير التصنيف األردني لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها االكاديمية.

.4-2

تطوير اآلليات واإلجراءات الالزمة لتطبيق أنظمة التصنيـف على مختلف المستويات.

.4-2-1
.4-2-2

تطوير التشريعات والتعليمات الخاصة بتطبيق معايير التصنيف المختلفة.
بناء أنظمة وأدوات التصنيف المختلفة.

.4-3

تطبيق معايير التصنيف المختلفة ومراجعة نتائجها.

.4-3-1
.4-3-2
.4-3-3

تطبيق إجراءات معايير التصنيف المختلفة على مؤسسات التعليم العالي األردنية.
إجراء دراسات ميدانية لمعرفة مدى فاعلية إجراءات ومعايير التصنيف المختلفة المعتمدة بالهيئة.
تقييم ومراجعة معايير التصنيف المختلفة المعتمدة بالهيئة وفقا ً للدراسات العلمية المتخصصة.

.4-4

تطوير إطار وطني للتنافسية في مؤسسات التعليم العالي.

.4-4-1
.4-4-2
.4-3-3

إجراء دراسات ميدانية لتحديد المعايير المحلية واإلقليمية والعالمية للتنافسية في قطاع التعليم العالي.
بناء اإلطار الوطني للتنافسية في مؤسسات التعليم العالي األردنية.
تقييم ومراجعة وتطوير اإلطار الوطني للتنافسية في مؤسسات التعليم العالي.

ضمان الجودة
ضمان الجودة

ضمان الجودة
ضمان الجودة

تطوير منظومة التعليم للوصول بمؤسسات التعليم العالي الى التميز والتنافسية.
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ضمان الجودة
ضمان الجودة
ضمان الجودة

ضمان الجودة
ضمان الجودة
ضمان الجودة

.5-1

مراجعة وضبط أسس واجراءات القبول في الجامعات األردنية.

.5-1-1

التوصية بتنظيم اجراءات االستثناءات في القبول ضمن معايير واضحة وشفافة.

.5-1-2

تشجيع الجامعات على تخصيص مقاعد اضافية للمحافظات وااللوية في التخصصات المطلوبة.

.5-1-3

دراسة امكانية اضافة معايير أخرى للقبول في الجامعات إلى جانب التوجيهي.

.5-1-4

تحديد نسبة معينة للطلبة الملتحقين بالتعليم التقني والمهني.

.5-1-5

دراسة امكانية شمول الخطة الدراسية لبعض التخصصات على سنة تحضيرية.

.5-2

متابعة الخفض التدريجي ألعداد المقبولين في البرنامج الموازي.

.5-2-1

احتساب طلبة الموازي ضمن الطاقة االستيعابية للجامعة.

.5-2-2

مطالبة الجامعات بوضع أسس واضحة لقبول الطلبة في البرنامج الموازي.

.5-3

تطوير معايير وآليات االعتمادين العام والخاص وضمان الجودة للتعلم االلكتروني.

.5-3-1
.5-3-2

تطوير معايير االعتمادين العام والخاص المتعلقة بالتعلم االلكتروني والبرامج الدولية.
تطوير معايير الجودة المتعلقة بالتعلم االلكتروني.
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اعتماد
الجامعات
والكليات
اعتماد
الجامعات
والكليات
اعتماد
الجامعات
والكليات
اعتماد
الجامعات
والكليات
اعتماد
الجامعات
والكليات

اعتماد
الجامعات
والكليات
اعتماد
الجامعات
والكليات

اعتماد الجامعات
والكليات

ضمان الجودة

اعتماد الجامعات
والكليات

.5-3-3

تطوير أطر ومعايير لمراقبة وضبط التعلم االلكتروني والبرامج الدولية.

.5-3-4

إتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس لتطوير كفاياتهم في مجال التعلم االلكتروني.

.5-3-5

متابعة توفير شبكة االنترنت بجودة عالية بحيث تكون متاحة للطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية.

.5-3-6

تشجيع الجامعات على توفير نظام فعال إلدارة مصادر التعلم.

.5-4

تعزيز الحوكمة وتطوير نظام المساءلة في مؤسسات التعليم العالي.

.5-4-1
.5-4-2

تكليف الجامعات بإجراء الدراسة الذاتية ألدائها وتحليلها واعطاء تغذية راجعة في ضوء ذلك.
عقد ورش عمل متخصصة في اعداد تقارير التقييم الذاتي وضمان الجودة.

.5-4-3

وضع اليات لتقييم عمل الكوادر االدارية العليا في الجامعات.

.5-4-4

مراقبة اجراءات تعيين الكوادر العليا وأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات.

.5-5

المساهمة بعدم استحداث جامعات أو برامج أكاديمية تقليدية.

.5-5-1

اعداد دراسات حول البرامج المشبعة والمتشابه للعمل على الحد منها.

.5-5-2

وقف ترخيص انشاء جامعات وبرامج أكاديمية تقليدية.

.5-5-3

تشجيع الجامعات على انشاء برامج دراسات عليا وطنية تشترك فيها أكثر من جامعة.

اعتماد الجامعات
والكليات
اعتماد الجامعات
والكليات
اعتماد الجامعات
والكليات

ضمان الجودة
ضمان الجودة
اعتماد الجامعات
والكليات
اعتماد الجامعات
والكليات

اعتماد الجامعات
والكليات
اعتماد الجامعات
والكليات
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اعتماد الجامعات
والكليات

.5-6

المساهمة في تشجيع انشاء كليات جامعية متخصصة.

.5-6-1

اعداد دراسات حول البرامج المهنية والتقنية المنسجمة مع االحتياجات الوطنية.

.5-6-2

تشجيع انشاء كليات جامعية متخصصة في المجاالت المهنية والتقنية.

اعتماد الجامعات
والكليات
اعتماد الجامعات
والكليات

التطوير المؤسسي ألداء دوائر الهيئة لتحقيق معايير التميز والشفافية.

6
.6-1

تطوير استراتيجيات الهيئة لتواكب التطورات والمستجدات المحلية واإلقليمية والعالمية.

.6-1-1

مراجعة وتطوير الخطة االستراتيجية للهيئة بما يتالءم مع األهداف واألولويات الوطنية وبما يتفق مع الغايات التي أنشئت الهيئة من أجلها.

.6-1-2

تطوير استراتيجية إدارة المخاطر.

.6-1-3

تطوير استراتيجية إدارة المعرفة.

.6-1-4

بناء نظام لمراقبة وتقييم مستوى اإلنجاز للخطط االستراتيجية والتنفيذية.

.6-1-5

تحديث الخطط والمشاريع تبعا ً لنتائج نظام المراقبة والتقييم.

.6-2

أتمته كافة أعمال دوائر الهيئة لضمان اتخاذ القرارات المناسبة.

.6-2-1

تطوير منهجيات وإجراءات العمل في مديريات الهيئة وأقسامها لتتماشى مع التشريعات النافذة.

الشؤون المالية
واالدارية
الشؤون المالية
واالدارية
الشؤون المالية
واالدارية
الشؤون المالية
واالدارية
الشؤون المالية
واالدارية
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الشؤون المالية
واالدارية

.6-2-2

تطبيق األنظمة اإلدارية المؤتمتة لتعزيز التواصل بين مديريات الهيئة المختلفة وأصحاب العالقة.

.6-2-3

تطوير قواعد البيانات وشموليتها لجميع البيانات الالزمة.

.6-2-4

تطوير الموقع االلكتروني للهيئة وتحسين الخدمات االلكترونية المقدمة ألصحاب العالقة.

.6-3

تنمية وتطوير الموارد البشرية في الهيئة بشكل مستمر.

.6-3-1

تطوير خطة تدريبية لبناء وتأهيل القدرات البشرية في الهيئة.

.6-3-2

استقطاب الكفاءات المؤهلة وتحفيزها وتقييمها.

.6-3-3

االستثمار األمثل للكوادر البشرية العاملة في الهيئة.

.6-3-4

تعزيز التوجه نحو التعلم التنظيمي واالبداع واالبتكار الوظيفي.

.6-3-5

توفير بيئة عمل مؤسسية مناسبة في الهيئة.

.6-4

استدامة فعالية اإلدارة المالية للهيئة للنهوض بأدائها بكفاءة عالية.

.6-4-1

رفد اإليرادات المالية من مؤسسات التعليم العالي إلى خزينة الدولة وضبط النفقات ضمن الموازنة المالية المقرة للهيئة.

الشؤون المالية
واالدارية
الشؤون المالية
واالدارية
الشؤون المالية
واالدارية

الشؤون المالية
واالدارية
الشؤون المالية
واالدارية
الشؤون المالية
واالدارية
الشؤون المالية
واالدارية
الشؤون المالية
واالدارية

30

الشؤون المالية
واالدارية

.6-4-2

الشفافية في ضبط اجراءات الشراء والعطاءات وتوفير اللوازم واتساقها مع التعليمات النافذة.

.6-4-3

تسهيل مهمة نظام الرقابة الداخلية في الهيئة فيما يتصل بإجراءات الشراء وتوفير اللوازم للهيئة.

.6-5

تبني معايير الحوكمة واالبداع والتميز في أعمال الهيئة المختلفة.

.6-5-1

وضع سياسات واضحة ومعلنة لتعزيز مفاهيم النزاهة والعدالة والشفافية واالنتماء وااللتزام بالقيم المؤسسية في الهيئة.

.6-5-2

العمل على نشر ثقافة الجودة والتميز في دوائر الهيئة المختلفة.

.6-5-3

تبني معايير جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية ومعايير الجودة العالمية.

.6-5-4

تفعيل نظام الشكاوي واالقتراحات.

الشؤون المالية
واالدارية
الشؤون المالية
واالدارية

الشؤون المالية
واالدارية
الشؤون المالية
واالدارية
الشؤون المالية
واالدارية
الشؤون المالية
واالدارية
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استراتيجية المخاطر
استراتيجية المخاطر:
لتحقيق النجاح في تطوير وتنفيذ الخطة االستتتتتتتتراتيجية بالهيئة يجب تحديد وتقييم المخاطر والعقبات المرتبطة بعملية تصتتتتتتتميم وتطوير وتنفيذ الخطة التخاذ
الخطوات الالزمة للتعامل مع تلك المخاطر والعقبات وتوفير الدعم ومقومات النجاح للخطة ،ويمكن توضيح تلك المخاطر والعقبات فيما يلي:

 التغير في اولويات واتجاهات االدارة العليا.
 قلة الموارد الالزمة للتنفيذ.
 عدم التعاون في تنفيذ وتطبيق آليات الخطة االستراتيجية.
 تدني فعالية االتصال والتواصل وتبادل المعلومات بين األطراف المعنية بتنفيذ الخطة.
 مقاومة التغيير من قبل منسوبي الهيئة.
 بطء التنفيذ وتجاوز الوقت المطلوب.
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جدول يبين استراتيجية المخاطر

م

الخطر أو التحدي

احتمالية وقوع الخطر

خطة العمل لمواجهة الخطر أو
التحدي

1

التغير في اولويات واتجاهات االدارة
العليا

االحتمالية ضعيفة :تم بناء خطة الهيئة بناء على خطة وزارة التعليم
العالي ولذلك يعتبر تنفيذ الخطة اساسا لنجاح عملية التخطيط
االستراتيجي الشامل

تشكيل لجنة استشارية تعنى بمتابعة
الخطة

2

قلة الموارد الالزمة للتنفيذ

احتمالية متوسطة :تحديد قائمة بأولويات مشاريع الخطة

يشكل فريق من نواب الرئيس
ورؤساء المديريات لعمل هذه
األولويات

3

عدم التعاون في تنفيذ وتطبيق آليات
الخطة االستراتيجية.

احتمالية عالية :غالبا ً ما يتنصل البعض من المسؤوليات الملقاة على
عاتقه مما يؤدي الى االنحراف عن االهداف المراد تحقيقها اما
بتعطيل التنفيذ أو التنفيذ بشكل غير سليم.

تشكيل فريق عمل من االداريين تناط
بهم مهمة التنفيذ والمتابعة .أو
تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ الخطة

4

5

تدني فعالية االتصال والتواصل وتبادل احتمالية عالية :وضع آلية لالتصال والتواصل بين االطراف المعنية
المعلومات بين األطراف المعنية بتنفيذ بتنفيذ الخطة وعقد اجتماعات دورية شهرية للوقوف على تحقيق
االهداف
الخطة.
مقاومة التغيير من قبل منسوبي
الهيئة.

احتمالية متوسطة :ان إشراك العاملين في الخطة واطالعهم على
جميع االمور المتعلقة بالهيئة والخطة من خالل مشاركتهم في جميع
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تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ الخطة

عقد دورات وبرامج تدريبية وتثقيفية
لتجاوز مقاومة التغيير واشراك

6

بطء التنفيذ وتجاوز الوقت المطلوب.

اجزاء الخطة يخفف من المقاومة المحتملة ألنهم بذلك يكونوا جزء
من اتخاذ القرار.

جميع منسوبي الهيئة في قرارات
الخطة

احتمالية عالية :إعادة برمجة المبادرات وبحسب االهمية واالولوية.

تشكيل لجنة استشارية تعنى بمتابعة
الخطة
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خطة ادارة التغيير
Change Management Plan
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تعريف التغيير
التغييرًهوًعمليةًادخالًتسسيناتًاوًتطويراتًعلىًجوانبًمتعددةً"ًالتعليميةً،االكاديميةً،اإلداريةً،التنهيمية"ًوتتطلبًعمليةًالتغييرًالسيرًوفقًمنهجيةًواضسةً
تضم ًلهاًالنجاحً .
اذ ًالتغييرًهوًتسديثًاوًتطويرًمطلوبًلتسقيقًهدفًاستراتيج ًمعي ً،وهوًاستجابةًللمتغيراتًالبيئيةًالداخليةًوالخارجيةًللهيئةً .

اسباب التغيير
 تطويرًبرامجًوخططًالعملً رفعًمستوىًمدخالتًومخرجاتًالهيئةًبماًيسققًالتميز تنميةًقدراتًمنسوب ًالهيئة رفعًالمستوىًاإلداريًلمنسوب ًالهيئة -خدمةًالمجتمعًوتقديمًالخدماتًالالًزمة
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فوائد التغيير
 زيادةًالتعاو ًبي ًالمنسوبي ًلتسقيقًاالهدافًاالستراتيجيةًللهيئة خلقًالجوًالمناسبًلمنسوب ًالهيئةًلخدمةًالمجتمعًالمسل المنافسةًوالتميزً -خلقًوتعزيزًبيئةًاداريةًمسفزةًل بداعًوالتميز

وسائل التغير
 تشجيعًالتعاو ًبي ًجميعًمنسوب ًالهيئة المشاركةًف ًسلًالمشكالتًواتخاذًالقرار -متابعةًعملياتًالتغييرًوقياسًمخرجاتها

اجراءات التغيير
 توضيحًالهدفًم ًالتغيير ض ًرورةًوجودًفريقًلمتابعةًالتغيير دراسةًالتغييرًووضعًالبدائلًقبلًالتنفيذ -عرضًالتغييرًالمطلوبًعلىًجميعًالمنسوبي ًلتقليلًالمقاومةًوالتفاعلًمعًالتغييرًالمطلوب
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 توزيعًاالعمالًبي ًاالفرادًالمعنيي توايقًعمليةًالتغييرًوالمتابعةًلضما ًالتفاعلًالمطلوبً

مراحل التغيير
 التهيئةًًًًًً وتتمًم ًخاللًعقدًمجموعةًم ًالورشًوالدوراتًسولًاهميةًتطبيقًالخطةًاالستراتيجيةًوهناًيجبًالتركيزًعلىًضرورةًربطًاالهدافًاالستراتيجيةًباألهدافً
الشخصيةًلمنسوب ًالهيئة ً
 اسداثًالتغييرًالمطلوبويتمًم ًخاللًتشكيلًفريقًتنفيذيًيبدأًبتنفيذًالخطةًسسبًاالولوياتً،وهناًالبدًم ًالتركيزًعلىًضرورةًمشاركةًمنسوب ًالهيئةًف ًالتنفيذًلتقليلًسدةًالمقاومة ً
 التابيتويتمًهناًعرضًالمبادراتًالمتسققةًوالمزاياًالناتجةًجراءًتسقيقًهذ ًالمبادرةًم ًخاللًمؤشراتًاالداءًالمتسققةًومقارنةًذلكًبالسابق ً
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نموذج متابعة لعمليات التغيير في الهيئة
البند

م
1

التغيرات المطلوب اجراؤها من قبل الهيئة:

2

اسباب هذه التغيرات:

3

الخطوات والطرق الواجب اتباعها إلجراء التغيير:

4

معوقات التغيير:

5

في حال عدم نجاح التغيير ما المطلوب:
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