
 والبحث العلمي  نبذة عن وزارة التعليم العالي

الجديدة بلد  س  تفي مملكة أطالنإنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  تم  إيمانا بأهمية التعليم العالي والبحث العلمي

التعليم    لتتولى  الحكمة. عملية اإلشراف والمراقبة على مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة والنهوض بمستوى 

العالم وحاجات وتطلعات المجتمع اإلنسانية   التعليم العالي في  العالي ليواكب ويتوائم مع التطورات التي شهدها قطاع 

 والبيئة بشكل عام. 

 ثالثة قوانين أساسية تنظم سير العمل في هذه الوزارة في وهي:  ر اصدتحقيق األهداف سوف يتم إ في سبيلو

 قانون التعليم العالي والبحث العلمي.  •

 قانون الجامعات الرسمية.  •

 قانون الجامعات ا الخاصة.  •

•  

الوزارة في تطوير وتحديث التشريعات، والقوانين، واألنظمة، والتعليمات التي تنظم وتحكم قطاع التعليم    وسوف تستمر 

مع متطلبات العصر أوالً، وتنسجم مع خطط الوزارة االستراتيجية المختلفة التي تتضمن    لتتالئم والبحث العلمي  ي  العال

أهدافاً ال بد من تحقيقها على المدى القريب والبعيد، إضافة إلى تحقيق رسالة الوزارة القائمة على تمكين ودعم مؤسسات  

 كل من:التعليم العالي للقيام بواجباتها ومسؤولياتها الرئيسة حيث تم إصدار 

من خالل مجلس التعليم العالي الذي    المملكةوتشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على قطاع التعليم العالي في  

يتولى رسم السياسة العامة لقطاع التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وفريق الوزارة  س

المديريات والوحدات التي تدعم العمل، وتعمل على االرتقاء بمستوى التعليم العالي في    الفني واإلداري المتمثل بعدد من

  ية تطلنمن خالل لجان علمية متخصصة تقوم بدراسة كافة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير األ  المملكة

 واالعتراف بها ومعادلتها والتصديق على كافة الوثائق الصادرة. 

 ً حفظه هللا ورعاه على دعم العلــم والتعليم ورفع كفاءة    الدكتور محمد العبادي رئيس الوزراء من توجيهات  و انطالقا

لمواجهة متطلبات العصر وسوق العمل تقوم الوزارة مع شركائها في القطاع العام والخاص    ينطلنوسوية الشباب األ 

المتميزين الطلبة  دعم شريحة  والقروض على  البعثات  الرسمية وإيجاد أنموذج متكامل في    ومن خالل  في الجامعات 

التشارك بين القطاعين، حيث تنظر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى البعثات والمنح والقروض التي تقدمها سنوياً  

البرنامج العادي على أنها استثمار ف الدارسين في الجامعات الرسمية ضمن  ي من خالل صندوق دعم الطالب للطلبة 

مستقبل الشباب من خالل تمكينهم من إكمال دراستهم الجامعية ناهيك عن األثر االقتصادي واالجتماعي لهذه البعثات  

، والمتمثل في الرسوم الجامعية ألبنائها في ظل  الطلبةوالمنح والقروض ، مما يسهم في تخفيف العبء االقتصادي على 

 دة أعداد الطلبة المستفيدين من هذه البعثات والمنح والقروض  الوزارة على زيا وستحرص ظروف اقتصادية صعبة ، 



مشواراً هاماً في التطوير والتحديث الذي    األعوام القليلة القادمةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خالل    وسوف تقطع

من عملية التحول اإللكتروني وحوسبة الغالبية العظمى من الخدمات    إبتداءاً جميع الجوانب داخلها    سيطيلتميز بأنه  سي

التي تقدمها الوزارة، مروراً بتحديث وتطوير البنية التحتية والمرافق المختلفة لها، وتوفير بيئة مريحة ومناسبة لمتلقي 

ما بين إيصال خدمات    ستتنوعالخدمة ومراجعي الوزارة، ووصوالً إلى مراحل اإلبداع في إطالق مبادرات مجتمعية  

الوزارة بثوب    بحيث ستظهر المجتمع المحلي بحس إنساني سامي،    ستدعم الوزارة بطريقة جديدة وخالقة أو تلك التي  

 واقعاً على األرض ال حبراً على ورق.  التطورات الحديثةوطني مطرز بخيوط ذهبية تجسد 

أساسية    ستنطلقو قاعدة  من  مشوارها  في  عل  تعتمدالوزارة  ورفع  فيه  وتطويره  الموظف  بالعلم  كفاءتهى  وتسليحه   ،

والدورات والخبرات، مع التركيز على رفع نسبة الرضى الوظيفي لديه، وفتح باب االبداع أمامه لحثه على المشاركة 

نصب أعينها خدمة المواطن وأن رضى متلقي الخدمة هو الهدف األسمى    ستضع في تحقيق االنجازات، وفي ذات الوقت  

 ولجميع كوادرها.  للوزارة

حصيلتها تبادل    يكونالوزارة بإبرام العديد من االتفاقيات الدولية والبرامج التنفيذية    ستهتمفي مجال العالقات الثقافية  و

للدراسة في الخارج، إضافة إلى عقد عدة اتفاقيات تعاون مع   يينتاألطلنالعديد من الطلبة الوافدين وإيفاد عدد من الطلبة 

جامعة األمم المتحدة  /وعدد من المؤسسات والمنظمات الدولية العلمية كبرنامج فولبرايت، واالتحاد العربي للتعليم التقني،  

ميادين   في  الدوليين  والتعاون  االتصال  لتشجيع  وغيرها  البريطاني  الثقافي  والمجلس  في  ،  والمشاركة  والثقافة  العلم 

 المؤتمرات وورش العمل والدورات المتخصصة وتبادل األكاديميين.

 

 مكتب الوزير 

 المهام: 

 متابعة مطالب النواب خالل يومين .1

 إرسال الفاكسات المطلوبة من معالي الوزير.  .2

ورفعها لمعالي الوزير لسرعة اإلجراء  ساعة  48متابعة ردود المديريات على الكتب المختومة بختم المتابعة خالل  .3

 الرسمي. 

 اإلجابة على رسائل البريد االلكتروني لمعالي الوزير.  .4

 دراسة قضايا المراجعين وتحويلها للجهات المعنية.  .5

االطالع على المعامالت التي ترد من المديريات أو الجهات الرسمية األخرى والتأكد من استيفائها لجميع الشروط   .6

 عرضها على الوزير. الالزمة قبل 

 تنظيم مواعيد مقابالت الوزير وزياراته الرسمية.  .7

 تنظيم الملفات والسجالت الرسمية الالزمة ألعمال المكتب.  .8

 التنسيق مع مديرية العالقات العامة واإلعالم ومديرية الشؤون المالية بشأن ترتيبات زيارات الوزير خارج المملكة.  .9

 

 الوحدات التابعة للوزير: 



  وحدة الرقابة الداخلية 

 وحدة القبول الموحد  

 وحدة السياسات والتخطيط 

 مانة سر مجلس التعليم العالي أ 

 ة الشؤون البرلمانية وحد 

 

 مكتب األمين العام 

 المهام: 

 المعنية.  دراسة قضايا المراجعين وتحويلها للجهات  .1

 وزياراته الرسمية.  تنظيم مواعيد مقابالت األمين العام .2

 الالزمة ألعمال المكتب.  تنظيم الملفات والسجالت الرسمية .3

 ومديرية الشؤون المالية بشأن زيارات األمين العام خارج المملكة.  العامة التنسيق مع مديرية العالقات  .4

 

 الوحدات التابعة لمكتب األمين العام: 

  وحدة الشؤون القانونية 

  وحدة العالقات العامة واإلعالم 

  وحدة المشاريع والتعاون الدولي 

  مساعد األمين العام للشؤون الفنية 

 مساعد األمين العام للشؤون المالية واإلدارية 

 

 المديريات والوحدات اإلدارية

 مديرية مؤسسات التعليم العالي  -1

 أقسام المديرية

 قسم شؤون مؤسسات التعليم العالي  •

 قسم الدراسات واإلحصاء والمتابعة  •

 قسم مكاتب الخدمات الجامعية  •

•  

 مهام المديرية في سطور 

 . التدقيق على ملفات الطلبة المقبولين في الجامعات ا الرسمية والخاصة ببداية كل فصل دراسي •

 إصدار تعاميم للجامعات والتنسيق بينها وبين الجهات الخارجية.  •

 . األجنبيةاصدار كتب تقدير معدل للشهادات  •

 اإلجابة على كتب التّأكد من صحة صدور الشهادات.  •

https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF
https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7
https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%B3%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%B3%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%B3%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9


 الجامعية.   اإلشراف على مكاتب الخدمات •

 اإلشراف على الدورات التدريبية التي تُعقد في الجامعات.  •

 

 الشركاء االستراتيجيون للمديرية 

                                مؤسسات التعليم العالي الرسمية الخاصة  •

 مكاتب الخدمات الجامعية  •

 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين •

 سفارات المملكة في الخارج  •

 مديرية البعثات - 2

 قسم البعثات والمنح الداخلية

 مهام القسم في سطور 

 متابعة امور الطلبة الدارسين في الجامعات الرسمية المرشحين لالستفادة من المنح والقروض والبعثات.  .1

 انجاز معامالت فك االلتزام للطلبة الموفدين. .2

ية المستحقة على الطلبة الموفدين وارسالها لمديرية  التنسيق مع الجهات ذات العالقة إلعداد ورفع المطالبات المال .3

 االموال العامة /وزارة المالية. 

4.  

 الشركاء االستراتيجيون لقسم البعثات والمنح الداخلية

 مديرية االموال العامة /وزارة المالية، مديرية الضمان االجتماعي.  •

 وزارة التربية والتعليم /وزارة التخطيط والتعاون الدولي.  •

 الجامعات الرسمية.  •

 دائرة االحوال المدنية والجوازات.  •

 عتراف ومعادلة الشهادات ال مديرية ا-3

 اقسام المديرية

 قسم التصديق. •

 األجنبية قسم االعتراف ومعادلة الشهادات  •

•  

 مهام المديرية في سطور 

 واألجنبية. المحلية تصديق الشهادات والوثائق األكاديمية الصادرة عن الجامعات  •

 . أجنبيةمعادلة الشهادات األجنبية الصادرة عن جامعات  •

 . األجنبيةاالعتراف بمؤسسات التعليم العالي   •

•  

 الشركاء االستراتيجيون للمديرية 

 واألجنبية  المحليةالجامعات  •

 المختلفة النقابات المهنية  •

 السفارات والملحقيات الثقافية العاملة في المملكة  •

 الصحة. المجلس الطبي ووزارة   •

 

 شؤون الطلبة الوافدين  مديرية-4

 أقسام المديرية



 قسم استقطاب الطلبة الوافدين. •

 قسم نافذة الخدمات الموحدة للطلبة الوافدين •

 

 مهام المديرية في سطور 

تهدف مديرية شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مأسسة ودعم جهود التسويق القائمة  

حالياً لدى مؤسسات التعليم العالي في استقطاب طلبة من الدول العربية واألجنبية وتنظيم الخدمات المقدّمة لهم وتحسينها، 

لجهات ذات العالقة، بهدف جذب وتقديم الدعم لجميع الطلبة الدوليين الذين يرغبون من خالل التنسيق بين الوزارة وكافة ا

؛ الدولة الغنية بالتاريخ والثقافة والتنوع، والتي توفر تجربة تعليم  المملكةفي الحصول على تجربة الدراسة المميزة في 

 عالي ال شبيه لها. 

 مكاتب المستشارين الثقافيين -5

 المهام: 

بالزيارات الميدانية للمكاتب الثقافية المنتشرة في المحافظات ا لالطالع عن كثب على واقع وحال المكاتب  القيام  •

 الثقافية والمشكالت الخاصة بهم وعالقاتهم بالجامعة التي يعملون بها ....الخ. 

اجاتهم وطلباتهم الخاصة  ، واالطالع على احتياوداخله المملكةمتابعة أعمال المستشارين والملحقين الثقافيين خارج ا •

 بعمل المكاتب. 

االطالع على التقارير الدورية والخطط المستقبلية التي يرسلها المستشار الثقافي للوزارة، وإبداء المالحظات عليها إذا   •

 دعت الحاجة لذلك، ورفعها لألمين العام. 

 توثيق صلة المستشار الثقافي مع الطلبة ونقل الصورة المشرقة.  •

 التقارير والخطط للمستشارين الثقافيين وإبداء المالحظات والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن. تقييم  •

ألبناء األطلنطيين حضور االجتماعات التي تعقد في وزارة التربية أو الجامعات الرسمية والتي تهتم بشؤون الطالب  •

 . العاملين أو الطلبة الوافدين على حساب التبادل الثقافي وغيره

•  

 الشركاء االستراتيجيون للمديرية 

 والمكاتب الثقافية في الخارج.  طلنطيةالسفارات األ •

 . األطلنطية في المملكةالسفارات غير  •

 . طلنطيةالجامعات األ •

 جميع مديريات الوزارة.  •

 مديرية صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار -6

 أقسام المديرية

 قسم المشاريع العلمية  .1

 الطبية والصيدالنيةشعبة العلوم  •

 شعبة العلوم األساسية والهندسية والزراعية  •

 شعبة العلوم اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية  •

 شعبة المجالت العلمية  •

 قسم االبتكار والريادة  .2

 شعبة المشاريع االبتكارية والريادية  •

 شعبة الملكية الفكرية  •

 أمانة سر لجنة اإلدارة  .3

 

 مهام المديرية في سطور 



 العمل على تحقيق أهداف الصندوق اآلتية: 

توظيف نشاطات الصندوق البحثية والمبادرات والبرامج التي يدعمها أو يساهم بها إلحداث األثر االقتصادي واالجتماعي   •

 والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. 

 العالي. تشجيع المشاركة العلمية والبحثية واالبتكارية والريادية في مؤسسات التعليم  •

 توجيه الباحثين للبحوث العلمية واالبتكارية والريادية األكثر فائدة، تلبية لحاجات المجتمع وفقاً لألولويات الوطنية البحثية.  •

المؤسسات   • باحتياجات  البحثية  أنشطتها  لربط  واالبتكارية  البحثية  العلمية  والمراكز  للجامعات  المناسبة  البيئة  توفير 

 . المحلية والشركات 

 م إصدار المجالت العلمية المتخصصة والُمحكمة. دع •

 بداع في مختلف المجاالت وتعميمها. إلوا نشر ثقافة االبتكار  •

والمؤسسات العامة وتوثيق نتائج تلك البحوث    المحليةتقديم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي التي تُقدمها الجامعات   •

 وتسويقها.

 القدرات في مجاالت البحث العلمي واالبتكار والريادة بما في ذلك المتعلق منها بنقل التكنولوجيا. تقديم الدعم المالي لبناء   •

 المساهمة في إنشاء حاضنات األعمال والحاضنات التكنولوجية ومسرعات األعمال.  •

ي وتقني مع الدول  المساهمة في تمويل برامج البحث العلمي ومشروعاته االبتكارية التي تنفذ بموجب اتفاقيات تعاون علم •

 والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية واإلسالمية واألجنبية.

والشركات   • المؤسسات  تواجهها  التي  المشكالت  حل  في  وخدماتها    المحليةالمساهمة  ومنتجاتها  صناعتها  تطوير  في 

 وهذه الشركات.  المحليةوتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية، وذلك بالتنسيق بين المؤسسات الرسمية والجامعات 

 التعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات العالمية والدولية في مجال دعم البحث العلمي واالبتكار.  •

 

 يتم عكس تحقيق هذه األهداف من خالل خدمات رئيسة يقدمها الصندوق تتمثل بما يلي:

 دعم االبحاث العلمية  .1

 المتخصصة دعم المجالت العلمية المحكمة  .2

 دعم إنشاء حاضنات االبداع ومسرعات األعمال والشركات الريادية  .3

 دعم الملكية الفكرية )ملكية فكرية، براءة اختراع(  .4

 دعم التعاون البحثي الدولي من خالل اتفاقيات تعاون بحثي مشترك  .5

  ذكورة بأعاله دعم مشاركة وإدماج القطاع الخاص في الدعم الموجه من الصندوق ضمن أنشطته وخدماته الم .6

 مديرية الشؤون المالية -7

    أقسام المديرية 

 قسم محاسبة النفقات واالمانات  •

 قسم الموازنة ومالية الجامعات  •

 قسم التدقيق المالي  •

 قسم محاسبة صندوق دعم البحث العلمي  •

 قسم محاسبة البعثات  •

•  

 مهام المديرية في سطور 

 بالنتائج. اعداد موازنة الوزارة لتكون موجهة  •

 تسجيل وتحليل ومراقبة النفقات ضمن المخصصات المرصودة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  •

 إنجاز مطالبات ومستندات مالية الخاصة بالمنح والقروض سواء للطالب او الجامعات.  •

 تدقيق المطالبات المالية الواردة لنا حسب االنظمة والتعليمات.  •

 لتسويات والحسابات الختامية والتقارير المالية حسب الطلب.إعداد الخالصات وا  •

 متابعة االيرادات العامة )طوابع، رسوم معادلة، رسوم تصديق شهادات دورات( حسب االصول.  •

دراسة التقارير المالية المشاريع البحثية المرحلية والنهائية المدعومة من الصندوق والعمل على تنفيذ قرارات اللجنة   •

 االكاديمية ولجنة االدارة التي تخصها. 

دراسة التقارير المالية للمجالت العلمية الموطنة في الجامعات والعمل على تنفيذ قرارات اللجنة االكاديمية ولجنة االدارة   •

 التي تخصها. 

•  

 الشركاء االستراتيجيون للمديرية 

 دائرة الموازنة العامة  •



 وزارة المالية  •

 البنك المركزي  •

 البنوك المحلية  •

 الجامعات الرسمية والخاصة  •

 وزارة التخطيط •

 مديرية الشؤون اإلدارية -8

 أقسام المديرية

 قسم اللوازم والعطاءات •

 قسم خدمة الجمهور والخدمات االدارية  •

 قسم الديوان •

•  

 مهام المديرية

 المديريات باللوازم واإلشراف على كافة تعتبر مديرية الشؤون االدارية العمود الفقري للوزارة حيث تقوم بتزويد كافة  •

 أعمال صيانة للمبنى(.  –مشاريع إنشائية  –النظافة  – الخدمات الفنية واالستشارية )الحركة  •

 كما تقوم باإلشراف على كافة أعمال البريد من خالل الديوان.  •

•  

 الشركاء االستراتيجيون للمديرية 

 كافة الوزارات والدوائر الحكومية  •

 القطاع العام والخاص شركات  •

 متلقو الخدمة )المراجعين(  •

 مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي -9

 أقسام المديرية

 الموارد البشرية والتطوير المؤسسي  •

 قسم ادارة وتنمية الموارد البشرية  •

 قسم تطوير األداء المؤسسي  •

•  

 مهام المديرية في سطور 

الموظفين   وابتعاث العمل على إدارة وتنمية الموارد البشرية من خالل تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية والقيام بالتدريب   •

 وإدارة تقييم األداء وإعداد جداول التشكيالت في الوزارة والتخطيط للموارد البشرية. 

لتحقيق أهدافها وغايات إنشائها وبما ينسجم مع األهداف واألولويات الوطنية،   ة للوزارإعداد وتطوير الخطة االستراتيجية   •

 بالتنسيق مع الجهات المعنية والوحدات التنظيمية المختلفة في الدائرة. 

ة، وعدم وجود تعارض أو تضارب  إعداد الخطط التنفيذية ومراجعتها للتأكد من انسجامها مع األهداف المؤسسية للدائر •

 بين أنشطة ومشاريع وبرامج الدائرة المختلفة، وذلك بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية في الدائرة. 

وخطط  • المخاطر،  إدارة  )خطط  مثل  االستراتيجي  التخطيط  نطاق  تدخل ضمن  التي  المختلفة  الخطط  وتطوير  إعداد 

مجتمعية، ....(، وذلك بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المتخصصة في  الطوارئ، وخطة إدارة المعرفة، والمسؤولية ال 

 الوزارة. 

 تصميم وتطوير وتوثيق العمليات واإلجراءات والخدمات بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية في الدائرة.  •

اح فرص التحسين وتطوير الهيكل التنظيمي والبنية التنظيمية للدائرة دورياً وتحديد نقاط ومواطن الضعف والخلل واقتر •

 والتطوير الممكنة، وفقاً للتشريعات الناظمة لذلك. 

•  

 الشركاء االستراتيجيون للمديرية 

 ديوان الخدمة المدنية •

 معهد اإلدارة العامة  •

 دائرة الموازنة العامة  •



 رئاسة الوزراء •

 

 مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول اإللكتروني -10

    أقسام المديرية 

 الشبكات والدعم الفني قسم  •

 قسم الحكومة اإللكترونية والتحول اإللكتروني والبرمجة  •

 المركز الوطني للتعلم اإللكتروني ومصادر التعليم المفتوح  •

•  

 مهام المديرية في سطور 

المواصفات   • تحديد  بعد  الوزارة  مديريات  الستخدام  الالزمة  البرامج  وتصميم  الوزارة  مديريات  أعمال  الفنية  حوسبة 

 المطلوبة. 

 به.  التنسيق مع وزارة االقتصاد الرقمي والريادة بخصوص برنامج الحكومة اإللكترونية وتنفيذ المشاريع المتعلقة •

 مع شبكات االتصاالت الداخلية أو الدولية تأمين االتصاالت الالزمة لعمل الوزارة •

 ابعة تشغيلها وحسن استخدامها. ومت مراقبة أجهزة الحاسوب المركزية )الخوادم( في مركز الوزارة  •

 تقديم الدعم الفني لجميع موظفي الوزارة في حال حصول مشكلة على األجهزة واألنظمة.  •

 واألقسام المختلفة ومتابعتها  مراقبة الشبكة الداخلية بين المديريات  •

 ألقسام المعنية بالوزارة. إضافة أو تعديل البيانات بناء على طلب المديريات وا متابعة موقع انترنت الوزارة من خالل •

إدارة وتعزيز تطوير نظام التعلم اإللكتروني ومصادر التعليم المفتوح والبنية التحتية االلكترونية في قطاع التعليم العالي   •

في المملكة وذلك بوضع تصور شامل للتعلم اإللكتروني ومصادر التعليم المفتوح، وما يتطلبه ذلك من تجهيزات وبرامج،  

 بما في ذلك التعامل مع الجهات االستشارية المتخصصة بتقديم هذه الخدمات.  ، بالترتيب مع الجهات المختصة، ودراستها

 دراسة وإقرار واعتماد برامج التعلم االلكتروني ومصادر التعليم المفتوح واإلشراف على تنفيذها بما يكفل تطوير األداء.  •

 اإللكتروني ومصادر التعليم المفتوح في الجامعات تطبيق معايير الجودة في برامج التعلم  •

 اإلشراف على عمليات التنسيق بين الجامعات ذات العالقة بالتعلم اإللكتروني ومصادر التعليم المفتوح.  •

مع جميع   • مرتبطة  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  المفتوح في وزارة  التعليم  للتعلم االلكتروني ومصادر  منصة  انشاء 

الجامعات    لمحليةا الجامعات   المفتوح في  التعليم    المحلية بحيث تكون مظلة لجميع مراكز التعلم اإللكتروني ومصادر 

 ولتوحيد جهود هذه المؤسسات. 

محاكاة   • برامج  ومرئية،  صوتية  )محاضرات  تفاعلية  الكترونية  مساقات  وتوفير  التعليم  من  حديثة  نماذج  عمل  تبنّي 

 دراسية، اختبارات( مع واجهة نظام سهلة االستخدام. منهاج وخطط  تفاعلية،

•  

 الشركاء االستراتيجيون للمديرية 

 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة  •

 ( AUNETشبكة الجامعات الحكومية ) •

 الجامعات الرسمية والخاصة  •

 شركات تكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص  •

 

 

 

 

 



 لهيكل التنظيمي ا
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