
13.4.2014

705

التعليم العالي : البرنامج السابع 

Financial Resources ($ 000) 2017  Dev.
Resource

وصف المدخالت 2017المخرجات 

م 
رق

ج
خر

لم
ا

ة 
ار

الد
ا

لة
و
ؤ
س

لم
ا وضع التغييرات 2017الهدف الفرعي 

ف
هد
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Tentative 
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Amount 

External 

Donor (1)

Amount 

External 

Donor(0) 

Project 

Name

 

External 

Donor 

Amount 

Local 

Donor

Local 

Donor

MOF Dev JFA based 
Budget 

2017 (000$) 

0.000 2961.169 0.000 0.000 0.000 160.000 0.000 14731.799 0.000 17852.968 1.000

0.000 1430.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2710.100 0.000 4140.100 ادارة وحاكمیة التعلیم العالي العمل على اصالح  :1دف ھ
وتطویر االدارة من خالل مراجعة االداء والتعلیمات واالنظمة 
، تعدیل وتطویر التشریعات الخاصة بالتعلیم العالي تحسین 

1.100

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2530.100 0.000 2530.100 االبنية 10.000

865.100 865.100

311137 األبنية 
واإلنشاءات

طرح واحالةعطاء لبناء مقر 

قطاع التعليم العالي

بناية خاصة قطاع التعليم العالي توفير بناء 

للتعليم العالي بدل البناء المستأجر حاليا

1.1.1 االبنية

35.000 35.000 224193 إشراف االبنية

1600.000 1600.000 311137 األبنية 
واإلنشاءات

Mof (A)

30.000 30.000 224193 إشراف Mof (A)

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2530.100 0.000 2530.100 االبنية

50.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 180.000 0.000 230.000 10.000

180.000 180.000

التزام مالي ) دفعات مالية 
(2016من العام 

311137 األبنية 
واإلنشاءات

تسديد الدفعات المالي المستحقة لجامعة 
سلفيت

 استكمال انشاء مبنى جامعة القدس المقتوح في 

سلفيت 1.1.2 االبنية

50 kfw 50 311137 األبنية 

واإلنشاءات
7.6.2017تم التعديل من قبل وسام بتاريخ 

االبنية ED(A)

0.000 50.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 180.000 0.000 230.000 االبنية

1380.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1380.000 10.000

630 kfw 630 312233 أدوات وأجهزة 

مهنية متخصصة
تزويد جامعة القدس ابو ديس باثاث وتجهيزات

1.1.3 االبنية ED(A)

229 kfw 229 312234 االثاث المكتبي
ED(A)

429 kfw 429 312231 حاسوب وتوابعه
ED(A)

92 kfw 92 312232 اجهزة و معدات 

مكتبية
ED(A)

0.000 االبنية 1,380.00                    -                         -                           -                    -                        -                      -                       -                   1,380.00        

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11622.181 0.000 11622.181

استمرار التمویل تقدیم الدعم المباشر والغیر مباشر  :2دف ھ
لمؤسسات التعلیم العالي ،وایضا توفیر المنح الدراسیة لطلبة 
والدعم المالي من قروض ومساعدات مالیة، ،تحفییز القطاع 
الخاص على التمویل واالستثمار في مؤسسات التعلیم العالي 

 ھمن خالل االنظمة والتشریعات ز القدرة االستیعابی

1.200

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000           9,917.82 0.000              9,917.82 1.2.1

21.127

21.127 قرطاسية 222401

قرطاسية

تشكيل وحده الدارة المشروع زيادة االلتحاق بالتعليم العالي وتطويره انشاء 

صندوق وقفية التعليم العالي بمساھمة الموازنه 

العامه ومساھمة القطاعات المجتمعيه االخرى 

لزيادة االلتحاق بالتعليم العالي وتطويره 

واستمراريته

1.2.1  مكتب الوكيل

 المساعد لشؤون

التعليم العالي

رمز المالیة  بنود 
المالیة

اجراءات العمل
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وصف المدخالت 2017المخرجات 
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ا وضع التغييرات 2017الهدف الفرعي 

ف
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External 

Donor (1)
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External 

Donor 
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Donor
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رمز المالیة  بنود 
المالیة

اجراءات العمل

200.460

200.5

ارسال بعثات علمية وعقد 
دورات تدريبية

224111 البعثات العلمية 
والدورات 
التدريبية

اعداد خطة عمل للمشروع
 مكتب الوكيل

 المساعد لشؤون

التعليم العالي

35.151

35.151 اجور المشاريع للباحثين 224189
اجورالمشاريع

 مكتب الوكيل

 المساعد لشؤون

التعليم العالي

14.060

14.060 ضيافة وفود ونثرية القامة 
اعضاء الوفد

224103 ضيافة وفود 
نثرية

 مكتب الوكيل

 المساعد لشؤون

التعليم العالي

14.060

14.060 حجوزات فندقية وضيافة 
ونثرية العضاء الوفود

224148 اقامة فنادق 
وضيافة وفود

 مكتب الوكيل

 المساعد لشؤون

التعليم العالي

14.060

14.060 استئجار قاعات وخدمات 
فندقية للمؤتمرات والورش 

العلمية

222516 استئجار 
قاعات 

وخدمات فندقية

 مكتب الوكيل

 المساعد لشؤون

التعليم العالي

70.302

70.302 اشتراكات انترنت ووكاالت 224112
اشتراكات انتر 
نت ووكاالت

 مكتب الوكيل

 المساعد لشؤون

التعليم العالي

281.209

281.209 اجراء دراسات بحثية علمية 224190 دراسات
 مكتب الوكيل

 المساعد لشؤون

التعليم العالي

70.302
70.302 حاسوب وتوابعه 312231 حاسوب وتوابعه

 مكتب الوكيل

 المساعد لشؤون

التعليم العالي

70.302

70.302 السفر والمهمات الرسمية 
الخارجية للباحثينوطاقم 

221102 السفر و 
المهمات 

 مكتب الوكيل

 المساعد لشؤون

التعليم العالي

49.453

49.453 هدايا ومعونات مكافات 
ودعم لالبحاث والباحثين

224133

هدايا ومعونات
 مكتب الوكيل

 المساعد لشؤون

التعليم العالي

7.030

7.030 السفر والمهمات الرسمية 
الداخلية لطاقم الوزارة 

والباحثين

221103 السفر في مهات 
رسمية داخلية

 مكتب الوكيل

 المساعد لشؤون

التعليم العالي

70.302

70.302 شراء مواد مخبرية الجراء 
االبحاث العلمية

222425 عدد وأدوات الدعم المالي لمشروع وقفية 

التعليم العالي

 مكتب الوكيل

 المساعد لشؤون

التعليم العالي

3000.000

3000.000 اجراء دراسات بحثیة علمیة
224190 دراسات

االنشطة البحثية

 مكتب الوكيل

 المساعد لشؤون

التعليم العالي

9تم اضافة مبلغ   

مليون

1000.000

1000.000
تطوير قدرات النوعية 

والكادر االكاديمي 

واالداري
224111

البعثات 
العلمية 
والدورات 

تطوير قدرات النوعية والكادر 

االكاديمي واالداري

 مكتب الوكيل

 المساعد لشؤون

التعليم العالي

9تم اضافة مبلغ   

مليون

3000.000

3000.000
المبادرات والمشاريع 

االبداعية
222425 عدد وأدوات

المبادرات والمشاريع االبداعية

 مكتب الوكيل

 المساعد لشؤون

التعليم العالي

9تم اضافة مبلغ   

مليون

1000.000

1000.000

خدمات ومنح طالبية 224145 رسوم
خدمات ومنح طالبية

500.000

500.000

المصادر المعرفية 222402 شراء كتب
المصادر المعرفية

500.000

500.000

224112

اشتراكات 
انتر نت 
ووكاالت

المصادر المعرفية

0.000                    -                     -                       -                      -                        -                    -                9,917.82                       -                    9,917.82 

 مكتب الوكيل

 المساعد لشؤون

التعليم العالي
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وصف المدخالت 2017المخرجات 
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Donor 
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Donor

MOF Dev JFA based 
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2017 (000$) 

رمز المالیة  بنود 
المالیة

اجراءات العمل

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1474.360 0.000 1474.360 االبنية

1474.360 1474.360 311137
األبنية 

واإلنشاءات

تقديم دفعات مالية لمشروع 

تشطيب كلية الهندسة

تشطيب مباني اضافية لجامعة خضوري تقديم 

دعم مالي لتشطيب مبنى كلية الهندسة

1.2.2
االبنية

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1474.360 0.000 1474.360 االبنية

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 150.000 0.000 150.000 االبنية

63.605 63.605

عقود صيانة للطرق 
والحدائق

222505
عقود صيانة

عطاءات الجراء عمليات تعبيد 

الطرق وتاھيل الحدائق

 تعبيد طرق داخلية واعادة تاھيل الحدائق 

الجامعية
1.2.3

االبنية

47.210 47.210

صيانة االبنية واالنشاءات 
للبنية التحتية الجامعية

311137 األبنية 
واإلنشاءات االبنية

20.465 20.465

اشراف على تنفيذ 
المخططات

224193 إشراف
االبنية

18.720 18.720

تصميم مخططات هندسية 224192 تصاميم
االبنية

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 150.000 0.000 150.000 االبنية

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 80.000 0.000 80.000

االدارة العامة 

للوازم واالدارة 

العامة للتقنيات

46.619 46.619
312231 حاسوب وتوابعه عقود وعطاءات وتوريدات مختتبر حاسوب 1.2.4

االدارة العامة 

للوازم 

4.662 4.662 عدد وادوات 222425 عدد وأدوات
االدارة العامة 

للوازم 

9.324 9.324 االثاث المكتبي 312234 االثاث المكتبي
االدارة العامة 

للوازم 

4.662 4.662 اجهزة ومعدات مكتبية 312232 أجهزة ومعدات 
مكتبية

االدارة العامة 

للوازم 

14.734 14.734 ادوات واجهزة مهنية 
متخصصة

312233 أدوات وأجهزة 
مهنية 

االدارة العامة 

للوازم 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 80.000 0.000 80.000
االدارة العامة للوازم 

واالدارة العامة 
0.000 1531.169 0.000 0.000 0.000 160.000 0.000 389.518 0.000 2080.687 البحث العلمي اتقدیم الدعم المباشر والغیر مباشر  :3دف ھ

ا مجلس البحث العلمي التابع ھللبحث العلمي والتي یقوم ب
 خطة مجلس البحث العلمي ھللوزارة ضمن خطة متكامل

لدعم وتنشیط البحث العلمي التمویل المقدم للبحث العلمي 
مشاركة القطاع الخاص بدعم البیحث العلمي القدرات الفنیة 

1.3

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 20.000

االدارة العامة 

للتطوير والبحث 

العلمي

11.000 11.000

اجراء دراسات بحثية علمية 224190 دراسات

نفقات المشاركه باجتماعات 

مهمات سفر/الخاصه بالمشروع

مخرج دعم وتشجيع البحث العلمي حضور  :5ُ 

المؤتمرات الخاصه بمناقشة تعزيز البحث 

العلمي وتبادل الخبرات والمعارف في ھذا 

المجال

1.3.1  االدارة العامة

 للتطوير والبحث

العلمي

2.000 2.000

زيارات لمراكز االبحاث 
والمشاركة في المؤتمرات 

221103 السفر في 
المهمات 

الرسمية الداخلية

 االدارة العامة

 للتطوير والبحث

العلمي

7.000 7.000
المشاركة في المؤتمرات 

العلمية العالمية

221102 السفر في 
المهمات 

الرسمية الخارجية

 االدارة العامة

 للتطوير والبحث

العلمي

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 20.000
 االدارة العامة

 للتطوير والبحث

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 144.000 0.000 144.000
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رمز المالیة  بنود 
المالیة

اجراءات العمل

144.000 144.000

اشتراك في مجالت 
وصحف علمية عالمية 222403

اشتراكات 
صحف  ومجالت

تسديد رسوم االشتراك

مخرج توفير خدمة الدخول للمكتبات عالميا  :6ُ 

للجامعات تسديد رسوم االشتراك بشبكة قاعدة 

البياتات للمكتبات العالميه لتطوير البحث العلمي 

وتنشيطه

1.3.2 مكتب الوكيل 

المساعد 

لشؤون التعليم 

العالي

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 144.000 0.000 144.000 مكتب الوكيل 

0.000 1531.169 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1531.169

272.664 272.664

رواتب المشاريع
224188

رواتب المشاريع تقديم دعم للجامعات لمشاريع 

تطويريه

مخرج تأھيل خريجي الجامعات والكليات  :8ُ 

لسوق العمل  تحسين التعليبم الجامعي لمساعدة 

الطلبه ببرامج تدريبيه لدخول سوق العمل

بالتعاون مع الجامعات والكليات
1.3.3 مكتب وكيل الوزارة

103.052 103.052
استشارات 224191 استشارات وحده مشروع البنك الدولي

مكتب وكيل الوزارة

9.500 9.500 قرطاسية 222401 قرطاسية مكتب وكيل الوزارة

10.000 10.000 ضيافة وفود ونثرية 224103 ضيافة وفود 
نثرية

مكتب وكيل الوزارة

40.000 40.000 اعالنات وبطاقات 224101 اعالنات 
وبطاقات

مكتب وكيل الوزارة

6.500 6.500 مصاريف تدقيق وعموالت 
وضرائب

224189 اجورالمشاريع مكتب وكيل الوزارة

4.400 4.400 ايجارات 223101 إيجارات مكتب وكيل الوزارة

1.600 1.600
مطبوعات 222406 مطبوعات مكتب وكيل الوزارة

1.000 1.000

221103 السفر في مهات 
رسمية داخلية

مكتب وكيل الوزارة

0.500 0.500 اشتراك انترنت ووكاالت 224112 اشتراكات انتر 
مكتب وكيل الوزارة

0.600 0.600

222201 بريد وبرق وهاتف

مكتب وكيل الوزارة

1081.353 1081.353 مساهمات جامعات 224145 رسوم مكتب وكيل الوزارة

0.000 1531.169 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1531.169 مكتب وكيل الوزارة

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 160.000 0.000 180.000 0.000 340.000 10.000

60.000 60.000 224188
رواتب المشاريع

تغطية نفقات مكتب ھيئة الجوده 

والنوعيه

مخرج ضبط مستوى نوعية وجودة التعليم  :7ُ 

العالي يقوم مجلس الهيئه الوطنية لالعتماد 

والجوده بمنح التراخيص للبرامج والكليات 

والجامعات الجديده وفق اليات ومعايير لضمان 

1.3.4

 الهيئة الوطنية

للعتماد والجودة

23.800 23.800
استشارات 224191

استشارات
تكليف مقيمي البرامج 

والمؤسسات التعليميه وكلياتها
 الهيئة الوطنية

للعتماد والجودة

14.400 14.400
223101 إيجارات

 الهيئة الوطنية

للعتماد والجودة

1.200 1.200
222201 بريد وبرق وهاتف  الهيئة الوطنية

للعتماد والجودة

0.600 0.600
اشتراكات انترنت ووكاالت 224112 اشتراكات انتر 

نت ووكاالت

 الهيئة الوطنية

للعتماد والجودة

60.000 60.000 224188
رواتب 
المشاريع

 الهيئة الوطنية

للعتماد والجودة LD (A)

180.000 180.000 224189
رواتب 
المشاريع

 الهيئة الوطنية

للعتماد والجودة Mof (A)
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رمز المالیة  بنود 
المالیة

اجراءات العمل

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 160.000 0.000 180.000 0.000 340.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 45.518 0.000 45.518

45.518 45.518

224191 استشارات مخرج خطط دراسيه محدثه وعصريه  :10ُ 

ومحوسبه تحديث وتطوير الخطط الدراسيه مما 

يعمل على الرقي بمستوى التعليم العالي
1.3.5

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 45.518 0.000 45.518

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 0.000 10.000 عالقات الجامعات محلیا ودولیا على مستوى  :5دف ھ
 بین الجامعات والكلیان ھ والعاملین تنشیط العالقھالطلب

 عدد ھ والتحفیزیھ الطلبیھمحلیا وخارجیا باقامة االنشط
 التى تقام على المستوى المحلي وعدد المشاركین ھاالنشط

1.400

10.000 10.000 1.4.1

االدارة العامة 

للمنح والبعثات 

واالدارة العامة 

للتعليم الجامعي

3.000 3.000

السفر والمهمات الرسمية 
الخارجية للمشاركة في 
انشطة خارجية لطلبة 

221102 السفر و 
المهمات 
الرسمية 
الخارجية

 طالب 10تغطية نفقات اقامة 

من الخارج

مخرج  طالب لقضاء عام 10استضافة  :2ُ 

 طالب من 10دراسي في الجامعات استضافة 

دول العالم لقضاء عام دراسي جامعي في 

الجامعات الفلسطينيه

 االدارة العامة للمنح
 والبعثات واالدارة
 العامة للتعليم

الجامعي

5.000 5.000
اقامة فنادق وضيافة وفود 

اقامة اعضاء الوفود ونثرية 

224148 اقامة فنادق 
وضيافة وفود

 االدارة العامة للمنح
 والبعثات واالدارة

2.000 2.000
ضيافة وفود ونثرية 224103 ضيافة وفود 

نثرية
 االدارة العامة للمنح
 والبعثات واالدارة

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 0.000 10.000
 االدارة العامة للمنح

 والبعثات واالدارة
0.000 2961.169 0.000 0.000 0.000 160.000 0.000        14,731.80 0.000            17,852.97 
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تطویر التعلیم العالي
1.000
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