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 سميةالجريدة الر 

  
 ة الهاشميـــة ــكة االردنيـنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك الممل

 ـــــــــــورــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ 120بمقتضـــى المــــادة ) 

 24/4/2022وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريــخ

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 

2022( لسنة 33ن ام رقم )  

عالي والبح  العلمين ام التن يم ارداري لوزارة التعليم ال  

( من الدستور120صادر بمقتضى المادة )  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

التعلايم العاالي والبحا  لاوزارة  ن اام التن ايم ارداريام )ـلا الن اااـ يسمى -1المادة

 في الجريدة الرسمية. هتاريخ نشر به من( ويعمل  2022لسنة العلمي 
 

 

التاليااة حيثمااا وردت فااي ااالا الن ااام المعاااني  والعبااارات ن للكلماااتيكااو -2المااادة

 -المةصصة لها أدناه ما لم تد  القرينة على غير ذلك:
 

 .وزارة التعليم العالي والبح  العلمي : وزارةال

 .وزير التعليم العالي والبح  العلمي : وزيرال

 .أمين عام الوزارة : األمين العام

المشااكلة بمقتضااى والمتابعااة  ةطااي  والتنسااي لجنااة الت :  اللجنة

 أحكام الا الن ام.
 

  

 -من: للوزارةيتكون الهيكل التن يمي  -3المادة

 الوزير.  -أ

 .عاماألمين ال - ب
 المستشارين. -ج

 



3643 
 

 الجريدة الرسمية

 -المديريات التالية:  -د

 مديرية مؤسسات التعليم العالي. -1

 .  مديرية البعثات -2

 األردنية. عترا  ومعادلة الشهادات غيرمديرية اال -3

 .مديرية الةدمات المساندة -4

 .مديرية الشؤون المالية -5

 مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. -6

 مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحو  ارلكتروني. -7

 مديرية الشؤون القانونية. -8

 قليم الشما .رمديرية التعليم العالي  -9

 قليم الوس .رمديرية التعليم العالي  -10

 .قليم الجنوبرالتعليم العالي  مديرية  -11

 
 -الوحدات التالية: -اـ 

 وحدة الرقابة الداخلية. -1

 وحدة السياسات والتةطي . -2

 وحدة تنسي  القبو  الموحد. -3

 .وخدمة الجمهوروالشؤون البرلمانية  وحدة العالقات العامة -4

 . المشاريعو وحدة التعاون الدولي -5
 .وحدة شؤون الطلبة الوافدين -6

 

 بتكار.ندوق دعم البح  العلمي واالص -و

 أمانة سر مجلس التعليم العالي. -ز

 -:ينالتالي ينالمكتب -ح              

 مكت  الوزير.  -1

 مكت  األمين العام.  -2
 

 

 -يرتب  بالوزير كل من: -أ -4المادة

 .عامالمين األ -1

 المستشار اللي يقرر الوزير ارتبايه به. -2

 .وحدة الرقابة الداخلية -3

 .وحدة السياسات والتةطي  -4

 وحدة تنسي  القبو  الموحد.  -5
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 .وخدمة الجمهور والشؤون البرلمانية وحدة العالقات العامة  -6

 أمانة سر مجلس التعليم العالي.  -7

 مكت  الوزير.  -8
 

 

 -كل من: عامباألمين اليرتب   -ب

 .مديرية مؤسسات التعليم العالي -1

 .مديرية البعثات   -2

 مديرية االعترا  ومعادلة الشهادات غير األردنية.  -3

 مديرية الةدمات المساندة.  -4

 مديرية الشؤون المالية.  -5

 .مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي  -6

 مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحو  ارلكتروني.  -7

 مديرية الشؤون القانونية.  -8

 قليم الشما .رلي التعليم العا مديرية -9

 قليم الوس .رمديرية التعليم العالي  -10

  قليم الجنوب.رمديرية التعليم العالي  -11

 والمشاريع . وحدة التعاون الدولي -12
 وحدة شؤون الطلبة الوافدين. -13

 .بتكارصندوق دعم البح  العلمي واال -14

 مكت  األمين العام.  -15
 

)لجنااة التةطااي  والتنسااي  والمتابعااة(  لجنااة تساامى رةالااوزاتشااكل فااي  -أ -5المااادة

 -كل من:وعضوية  الوزيربرئاسة 

 نائبا للرئيس.      عامالمين األ -1
 .الوزارة اللين يسميهم الوزيرالوحدات في ومديري المديريات  -2

 

التةاااذ  للااوزيرتتااولى اللجنااة دراسااة األمااور التاليااة وترفااع توصااياتها  -ب

 -ا:المناسبة بشأنه االجراءات
 وتقييمها. اواألنشطة الةاصة به اوبرامجه الوزارةخط   -1

 .الوزارةألن مة والتعليمات المتعلقة بعمل القوانين وا مشروعات -2
وجاادو  تشااكيالت الولااائ   للااوزارةمشاارو  الموازنااة الساانوية  -3

 .افيه
 لليها. الوزيرأي أمور أخرى يحيلها  -4
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كلما دعت الحاجة عند غيابه تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه  -ج

ويكااون اجتماعهااا قانونيااا بحضااور أغلبيااة أعضااائها علااى أن يكااون 

رئيسها أو نائبه من بينهم  وتتةل توصياتها بأغلبية أصوات أعضاائها 

وفي حا  تساوي االصوات يرجب الجان  اللي صاوت معاه  الحاضرين

 رئيس االجتما .
لحضور اجتما   او خارجهأالوزارة دعوة أي شةص من داخل  للوزير  -د

ن يكون لاه أاللجنة لالست نا  برأيه في االمور المعروضة عليها دون 

 ح  التصويت.
أمينااا لساار اللجنااة يتااولى تن اايم يساامي الااوزير أحااد مااولفي الااوزارة  -اااـ

عمالهااا وتاادوين محاضاار جلساااتها وحفاار قيوداااا وسااجالتها أجاادو  

 .ومعامالتها ومتابعة تنفيل توصياتها

 
 

ا من القيام بمهامهاالوزارة مؤقتة لتمكين دائمة أو تشكيل أي لجنة  للوزير -6ادةالم

علااااى ان يحاااادد فااااي قاااارار تشااااكيلها مهامهااااا وواجباتهااااا وكيفيااااة انعقاااااد 

 اجتماعاتها واتةاذ قراراتها.

 
 

يتم استحداث األقسام في المديريات أو الوحدات بقرار من الاوزير بنااء   -أ -7المادة

 مين العام ويتم بالطريقة ذاتها للغاء أو دمظ أي منها.على تنسي  األ

يتم استحداث الشع  في األقسام بقرار من األمين العام وياتم بالطريقاة  -ب

 ذاتها للغاء أو دمظ أي منها.

 
 

حكام أالتعليمات الالزمة لتنفيل عام المين بناء على تنسي  األ الوزيريصدر  -8المادة

  -يلي:الا الن ام بما في ذلك ما 
 ومسؤولياتها. الوزارة في المديريات والوحدات والمكات  تحديد مهام   -أ
ساالي  االتصاا  والتنساي  باين الوحادات التن يمياة أجراءات العمال وا -ب

 الوزارة.في 
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( 77التعليم العالي والبح  العلمي رقم ) لوزارة يلغى ن ام التن يم ارداري -9المادة

الصاااادرة  والقااارارات ساااتمر العمااال بالتعليمااااتعلاااى أن ي 2017 لسااانة

ألحكااام ااالا  بمقتضاااه للااى أن تلغااى أو تعااد  أو يسااتبد  غيراااا بهااا وفقااا

 .الن ام

 
24/4/2022 

 

 

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  اخلارجية وشؤون املغرتبني 

  أمين حسني عبداهلل الصفدي
 

 نائب رئيس  الوزراء ووزير اإلدارة احمللية 
 املكلف /ن السياسية والربملانيةووزير الشؤو

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
 

 وزير    
 األشغال العامة واإلسكان

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
 

 وزير الرتبية والتعليم
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

 ويس عويسالدكتور وجيه موسى ع
 

 وزير 
 املياه والري 

 حممد مجيل موسى النجار
 

 وزير 
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
 

 السياحة واآلثار وزير
  ووزير املالية بالوكالة 

 نايف محيدي حممد الفايز

 وزير
 النقل  

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير
 املعدنية الطاقة والثروة 

 الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة

 

 وزير
 الزراعة  

   املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات

 وزير
 العدل

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 
 

 وزير  
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل
 

 وزير 
 التنمية االجتماعية  

 مين رياض سعيد املفلحأ
    

 وزير 
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة
 

 وزير
 الداخلية 

 مازن عبداهلل هالل الفراية
 

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 

 امحد قاسم ذيب اهلناندة
 

 وزير 
 الشباب 

    "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي
 

  وزير
 دولة لشؤون اإلعالم 

 فيصل يوسف عوض الشبول

 الصناعة والتجارة والتموين وزير 
 ووزير التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة 

 يوسف حممود علي الشمالي

 

 وزير
 الصحة

 الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري
 

 وزير 
  البيئة

 الدكتور معاوية خالد حممد الردايده

 وزير 
 انونية دولة للشؤون الق

 وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى
 

 وزير 
 الثقافة

 هيفاء يوسف فضل حجار النجار
 

 وزير 
 العمل 

 نايف زكريا نايف استيتية
    

 وزير 
 االستثمار

   املهندس خريي ياسر عبداملنعم عمرو

   


