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 الجهات المشرفة على التعليم في المملكة

 
 :مقدمة

 
تحقيقها  إىله من بعده ؤبناو ألعزيز الملك عبد التي سعى األهداف ائيسا من هدفا رلتعليم اظل         

لدعامة وة احلقيقية والثرهو  ا اململكةء بناأم ـتعليأن لمملكة دة اقافقد أدرك ,  هذا البلدء وبنات ألبنا
 . لة قوية مسلمة عصرية ء دوساسية لبنااأل
لبشرية و اية دالقتصاد البالت امكاناإحسب  زعبد العزيمنذ عهد امللك يجيا رلتعليم تدر اقد تطوو      

 اليت اخلطط خالل من واضحا   ذلك بدا وقد ,األمر والة من متواصل سخي ودعـم كبري باهتمام وحظى
 املشرفة على التعليم ,  املؤسسات يف اجلهات و ةزياد صحبتها واليت األساسية أولوياهتا من التعليم جعلت

حيث سنتحدث عن نشأهتا ونرصد تطوراهتا , تبيانا هلذه اجلهات يف سياقها الزمين ويأيت يف هذا البحث 
اليت جتعل من نظام التعليم يف اململكة نظاما حديثا  أهدافها ونتعرف على أهم مؤسساهتاوحناول استشراف 

 .متطورا ومواكبا للعصر 
 

 :تطور  الجهات المشرفة على التعليم في المملكة العربية السعودية 
 

, يعلم طالبه ( الشيخ)مل تكن هناك جهة رمسية تشرف على التعليم قبل توحيد اململكة فقد كان املعلم       
يا كما كان التمويل املدارس يعتمد على العطا, مث إذا أنس منهم القدرة والكفاءة منحهم شهادة تثبت ذلك

إضافة إىل وجود املدارس األهلية اليت كانت , واهلدايا واملنح اليت كان يقدمها احلجاج وزوار احلرمني الشريفني 
, خصائص وأرقام : قصة التعليم يف اململكة العربية السعودية ). تتقاضى رسوما على التعليم من أولياء األمور

 ( 8-6ص ,وزارة االعالم 
 

يمي السعودي مل يبدأ خطاه الثابتة إال بعد توحيد اململكة على يد املغفور له امللك عبد والواقع أن النظام التعل
أن هنضة وتقدم اجملتمع السعودي مرهونة بتطوير الرتبية والتعليم لذا أنشئت  –العزيز الذي أدرك ببصريته الثاقبة 

 3311عام  املديرية العامة للمعارفق عليها أول هيئة إدارية لإلشراف على أمور التعليم يف اململكة وأطل
 ( 62-66ص, عبد الواسع  , التعليم يف اململكة العربية السعودية بني واقع حاضره واستشراق مستقبلة )
 

عندما صدر مرسوم ملكي  3121واستمرت مديرية املعارف تؤدي دورها يف اإلشراف على التعليم حىت عام 
رف تشرف على مجيع شؤون التعليم والثقافة يف البالد  وتعيني امللك فهد بتحويل مديرية املعارف إىل وزارة للمعا

 .رمحه اهلل أول وزير للمعارف 
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ومع تزايد احلجم املسؤوليات وتعدد املستويات التعليمية يف اململكة العربية السعودية  برزت احلاجة لوجود 
هي اللجنة العليا لسياسة و عليم يف اململكة  سلطات ووزارات خمتلفة تسهم مسامهة فاعلة يف إدارة الرتبية والت

كما تقوم , واملؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين , ووزارة العليم العايل , ووزارة الرتبية والتعليم , التعليم 
 بعض اجلهات األخرى باألشراف على الربامج التعليمية اليت تقدمها ملنسوبيها ومنها وزارة الدفاع والطريان

 (311ص, سنبل وآخرون ,نظام التعليم يف اململكة . ) وغريها واحلرس الوطين

 :الجهات المشرفة على التعليم في المملكة 
 

 :اللجنة العليا لسياسة التعليم : أوال 
 معنية واليت كانتبالدنا واجلهة املسئولة عن رسم السياسات التعليمة  يف التعليم على املشرفة العليا السلطةوهي 

 وإجنازاته ولوائحه التعليم أمور كل إليها أوكلت الدور هذا أدت أن وبعد. التعليم من معينة جبزئية بدايتها يف
 الركن حبق هي اليت اململكة يف التعليم سياسة وثيقة بإصدار إجنازاهتاأول  اللجنة وبدأت,  نافذة قراراهتا واعتربت
 اللجنة عام أمنيمقال ) . ومراحله أنواعه بكل التعليم عليها يقوم اليت واألسس واألهداف للمبادئ األساس

  (55العدد , جملة املعرفة ,  التعليـم قوة دليل«  الرسوب» أن نعتقـد مازلـنا: باململكة التعليم لسياسة العليا
 الوزراء جملس من بقرار هـ3131 عام حمرم من 72الـ إنشاء اللجنة العليا لسياسة التعليم  يف وقد مت

 تضم بينما له, نائبا والتعليم الرتبية ووزير عبدالعزيز بن عبداهلل امللك الشريفني احلرمني خادم حاليا هاويرأس
 وزير واإلعالم, الثقافة وزير املدنية, اخلدمة وزير العايل, التعليم وزير هم أعضاء ستة حالي ا عضويتها يف اللجنة
 اإلسالمية الشؤون ووزير احلج وزير إىل إضافة العمل

 وحمضر ا قرار ا 173 أصدرت) :هي فرعية جلان ثالث مظلتها حتت التعليم لسياسة العليا اللجنة تضمكما 
 (398العدد , جملة املعرفة, التعليم؟ لسياسة العليا اللجنة.. عن تعرف ماذا.. وتوصية

 اللجنة هذه وتشكلت السعودية, يف للتعليم العامة السياسة مشروع مسودة بوضع تعىن اليت الفرعية اللجنة: أوال
 اخلربة أهل من شخص ا 72 وعضوية املعارف وزير برئاسة هـ3131 عام يف صدر وزاري قرار مبوجب

 . واالختصاص
 املوضوعات عن الدراسات حتضري إليها ويوكل العليا, للجنة االستشارية اجلهة ومتثل  التحضريية اللجنة: ثاني ا

 . التعليم لسياسة العليا للجنة ترد اليت الفنية
 عام يف تشكيلها أعيد مث هـ3131 عام يف املعارف وزير موافقة على بناء تشكلتاليت و  ةالفني اللجنة: ثالث ا
  .هـ3133 عام يف أعماهلا تنتهي أن قبل 3131

 
 :نظام اللجنة وأمانتها ولوائحها وهيكلها اإلداري

طبق ا لتقرير صادر من وزارة الرتبية والتعليم فإنه مل يصدر للجنة العليا لسياسة التعليم وأمانتها أي نظـام أو 
وأوضـح التقريـر أن اللجنـة . لوائح حتدد هلا هيكل إداري أو تنظيمي, باستثناء تسمية الـرئيس والنائـب واألعضـاء

 . تغذى وظيفي ا ومالي ا من قبل وزارة الرتبية والتعليم
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 : وإنجازاتها وصورتها عند التربويين  اللجنةمسؤوليات 
متتلــك اللجنــة صــالحيات جملــس الــوزراء اخلاصــة بقضــايا الرتبيــة والتعلــيم اذ تقــوم اللجنــة بوضــع السياســات 

وفيما يلـي  ,اخلاصة بالتعليم يف جوانبه املختلفة واقرتاح التعديالت الطارئة أو الدائمة يف بنية التعليم يف اململكة 
 ( 696ص, احلقيل , االدارة املدرسية وتعبئة قواها البشرية يف اململكة العربية السعودية ): ابعض من أهم مسؤولياهت

 .رسم السياسة التعليمية العامة للدولة  -3
 .إقرار اخلطط التعليمة وأنظمتها العامة  -6
خطـــــط التنميـــــة االقتصـــــادية إقـــــرار مشـــــروعات خطـــــط التنميـــــة التعليميـــــة الطويلـــــة والقصـــــرية يف ضـــــوء  -1

 .واالجتماعية 
 .التنسيق بني مراحل التعليم املختلفة للحصول على أكرب عائد من التعليم ألبناء اململكة  -3
توزيع اخلدمات التعليمية على مجيع مناطق وحمافظات اململكة يف ضوء سياسـة الدولـة وخطتهـا لتعمـيم  -5

 .التعليم على مجيع املواطنني 
ـا كبـري ا مـن املوضـوعات, وصـدر عنهـا العديـد مـن القـرارات والتوصـيات وقد  تناولت اللجنة منـذ إنشـائها كم 

 أصدرت): ومنها قرار ا وحمضر ا وتوصية  163إىل اجلهات التعليمية, إذ بلغ عدد القرارات التعليمية اليت أصدرهتا 
 (398العدد , جملة املعرفة, التعليم؟ ياسةلس العليا اللجنة.. عن تعرف ماذا.. وتوصية وحمضر ا قرار ا 173

 إعداد وإقرار مناهج التعليم يف السعودية• • 
 .إعداد وإقرار اللوائح الداخلية ملراحل التعليم العام يف السعودية•  
 إعداد وإقرار الئحة تقومي الطالب•  
 . حتديد وتنظيم مواعيد الدراسة واالختبارات واإلجازات مبراحل التعليم العام • 

 إقرار ضوابط افتتاح مدارس التعليم العام• 
 .مشروع مكافحة األمية وتعليم الكبار•    
 .تنظيم دراسة بنات املواطنني يف اخلارج•    

  .حتديد عالقة املعاهد العلمية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية • 
 
 

 :وزارة التربية والتعليم   :ثانيا 
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وتعد وزارة الرتبية والتعليم من أقدم اجلهات املشرفة على التعليم العام والعايل والفين باململكة العربية 
هـ 3133بل كانت أول جهة تشرف على التعليم, حيث كانت بدايتها يف غرة رمضان  السعودية,

ومكونة من عندما تأسست مديرية املعارف العمومية مبكة املكرمة, وكانت تتبع وزارة الداخلية 
 .واالمتحانات, والتعليم  , والتفتيش, اإلدارة : أربعة أقسام 

 
 إنشائها منذ هلا مقر ا املكرمة مكة من واختذت,إىل وزارة املعارف  مسماهاتغري  هـ3121ويف عام  

 مدينة إىل أجهزهتا جبميع انتقلت حينما( م3591)هـ3121 عام من الثالث الشهر حىت
 إنشائها من اهلدف وكان (13ص, احلقيل , السعودية العربية اململكة يف اإلبتدائي التعليم)الرياض
 وختصصاهتا, وأنواعها املختلفة, مبراحلها النظامية وغري النظامية التعليم مؤسسات تطوير

 وزارة ,للمعارف وزيرا   عبدالعزيز بن فهد) العسكري يمالتعل ماعدا التعليم قطاعات وكل وأنشطتها,
 ( 23ص, املعارف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 قرار تأسيس وزارة المعارف 
 

وشؤون اآلثار  التعليم العام للبنني وكليات املعلمنيوقد ظلت وزارة املعارف تشرف على إدارة 
 :ويتبعها واملتاحف 

 .واألهلية احلكومية للبنني والثانوية واملتوسطة االبتدائية املدارس - أ  
 للمعلمني والكليات والرياضيات العلوم ومراكز املعلمني إعداد معاهد - ب

 .املعلمني إلعداد التكميلية واملراكز

 

 

 

مرحلة 

رية يمد
المعارف 

 العمومية 

مرحلة 
وزارة 

 المعارف
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 الكبار تعليم مدارس  -جـ 
 .األمية وحمو
 مسؤولة كانت أهنا كما
 اخلاص التعليم عن

 الذكور من للمعوقني
 هـ3333 عام حىت واإلناث

-م3993/ هـ3335-
 أسندت حيث م,3995

 العامة الرئاسة إىل مسؤوليته
 . البنات لتعليم

 مدارس تعليم الكبار في بداياتها                                                                                      
 
 مع دجمه قبل العايل, والتعليم للبنات العام بالتعليم هتتم وهي الرئاسة تأسست هـ3181 يف عامو 

قبل االبتدائي وتنتهج الرئاسة أسلوب  ما التعليم على تشرف كما أهنا العايل, التعاليم وزارة
الالمركزية يف اإلدارة, ويتبعها عدد من إدارات التعليم وعدد من املندوبيات تشرف على التعليم يف 

املرأة, من خالل املناطق الصغرية والقرى وقامت الرئاسة العامة لتعليم البنات جبهود كبرية يف تعليم 
افتتاح املدارس والكليات يف مجيع املناطق واحملافظات, وظلت تشرف على األنواع التالية من تعليم 

 :البنات
معاهد,و  )مؤسسات إعداد املعلمات و  (رياض األطفال,ابتدائي,متوسط,ثانوي)التعليم العام 

,واليت بلغ (ية,واألقسام العلميةاألقسام األدب)كليات الرتبية واآلداب والعلوم للبنات و  (.كليات
سياسة التعليم ونظامه يف اململكة العربية )( 316)عددها قبل انضمامها ملظلة وزارة التعليم العايل 

مدارس تعليم الكبريات,وحمو و  .العايل للخدمة االجتماعية املعهدو , (311ص,العقيل,السعودية
الغامدي , تطور نظام التعليم يف اململكة )التعليم والتدريب املهين لإلناثو  األمية لإلناث

 (61ص,
 
حتت إدارة نائب معايل وزير املعارف لتعليم البنات وبعد  بوزارة املعارف,الرئاسة وأخريا  أحلقت  

دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة املعارف أصبح تعليم البنني والبنات حتت مظلة واحدة,  
هـ بتغيري مسمى وزارة املعارف إىل وزارة 68/6/3363وتاريخ  6/كما صدر األمر امللكي رقم أ

وأصبحت هذه  (313ص,العقيل,السعودية العربية اململكة يف ونظامه عليمالت سياسة). الرتبية والتعليم
الوزارة تقوم  باإلشراف على التعليم العام للذكور واإلناث, والتعليم العايل املمثل يف كليات 
املعلمني وكليات املعلمات, وكليات الرتبية للبنات, واليت صدرت التوجيهات بدجمها مع التعليم 

 .أخريا  العايل

مرحلة 

الرئاسة 
العامة 
لتعليم 
 البنات 

مرحلة 
الدمج 

وزارة )

التربية 
 (والتعليم 
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 :المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني : ثالثا
 

رف, اهـ هبدف تطوير برامج التعليم الفين الذي كانت تشرف عليه وزارة املع3311أنشئت عام       
 وهي تتمتع بشخصية اعتبارية,  وزارة العمل والشئون االجتماعيةوالتدريب املهين الذي كانت تشرف عليه 

 التقين العايل التعليم بداية وتعود .واستقالل مايل وإداري ويعني حمافظ املؤسسة بناء  على ترشيح وزير العمل
 الثانوية املدارس حاجات لسد العايل الفين املعهد افتتح حيث هـ 3196/3191 عام إىل اململكة يف

( والزراعي والتجاري الصناعي)الثالثة وعهبفر  الفين التعليم برامج وكانت  .واإلداريني املدرسني من الصناعية
 العمل لوزارة تابع ا املهين التدريب كان ,كما هـ 3199-3169 عام من املعارف وزارة إشراف حتت

 املؤسسة بإنشاء املهين والتدريب الفين التعليم نظام اكتمل حىت متصاعد بشكل االجتماعية,وسار والشؤون
 عام, وزارة مائة يف السعودية العربية اململكة يف التعليم مسرية. )املهين والتدريب الفين للتعليم العامة

 ( 312ص, سنبل وآخرون , نظام التعليم يف اململكة ( )366 املعارف,ص
 

 :للتعليم الفني والتدريب المهني  أهداف المؤسسة العامة
للدولة ولتحقيق هذا الدور أنشئت املؤسسة العامة لتقوم بدورها يف حتقيق أهداف التنمية العامة      

املؤسسة العامة للتعليم الفين :)  وضعت املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب التقين  األهداف العامة التايل
 183ص ,سنبل وآخرون , نظام التعليم يف اململكة ),(  65املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين ص, املاضي واحلاضر : والتدريب املهين

) 
إعداد الفرد للقيام بالنشاطات املطلوبة يف اجملاالت الصناعية والتجارية و الزراعية واخلدمات اليت  -1

 .تسهم يف رفع مستوى االقتصاد الوطين 

تزويد الفرد بالثقافة اإلسالمية والثقافة العامة اليت يف تكوين اخللق الرفيع واإلميان القوي واملقدرة  -2
 والتكيف مع البيئات املختلفة  على التفاهم والتفكري

 تأمني قاعدة علمية للعمالة الفنية للتجاوب مع التطور السريع يف العلم والتكنولوجيا  -3

تسمح به إمكاناته العقلية  فتح اجملال لكل راغب يف تعلم مهنة أو مواصلة تدريبه ألقصى ما -4
 .يسمى بسلم التدريب املفتوح واجلسمية وهذا ما

 .يني وحتديث معلوماهتم الفنية باستمرارتطوير مهارات الفن -5

 .التأكيد على كرامة العمل اليدوي واملهين ودورمها يف ازدهار اجملتمع  -6

املسامهة يف إيقاف اهلجرة الداخلية إىل املدن الكربى وذلك بافتتاح مراكز التدريب يف مجيع مناطق  -7
 .اململكة 

 



 http://crmang.com    إلادارةموقع متخصص برفع كفاءة  (إدارة بإبداع(

 

 :بالمملكة  والتدريب المهني مؤسسات التعليم الفني
 المستويين العالي والمهنيتقوم عدة معاهد بتقدمي التعليمي الفين باململكة بإشراف املؤسسة العامة على 

 : )169-158ص , سنبل وآخرون , نظام التعليم يف اململكة ): وهي 
 : العاليمعاهد التعليم الفين  -3

 ت التقنية والكليا ,ليا للعلوم املالية والتجارية واملعاهد الع, املعهد العايل الصناعي 
 : الثانويمعاهد التعليم الفين  -6

, يةاملعاهد الثانوية الزراع, جارية املعاهد الثانوية الت, املعهد الفين لاللكرتونيات , املعاهد الثانوية الصناعية 
 .املعاهد املهنية للبنات و ,املعاهد الثانوية للمراقبني الفنيني 

 
 

 
 
 
 

  
 بإشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني (مهنتي شرف لي )برنامج                                           

 
 :وزارة التعليم العالي :رابعا 
هـ لتتوىل اإلشراف على اجلامعات اليت زاد عددها بعد أن كانت تشرف عليها وزارة 3195تأسست عام       

 .وهي مسئولة عن اإلشراف والتنسيق ومتابعة برامج التعليم العايل وخطط التنمية يف خمتلف اجملاالت املعارف,
 من بعثة أول بإرسال وجه والذي اهلل رمحه العزيز عبد امللك جهود إىل اململكة يف العايل التعليم بدايات وتعود

 3111 عام  مصر يف العليا واملعاهد اجلامعات يف للدراسة البعثات حتضري مدرسة خرجيي من السعوديني الطالب
 جامعة أنشأت مث الرياض يف الشريعة كلية مث  املكرمة مبكة الشريعة كلية ظهرت 3151  عام ويف,  733 سنبل
 يف العايل التعليم على إلشراف العايل التعليم وزارة بإنشاء امللكي املرسوم صدر وبعدها  3592  سعود امللك

(  688ص, سنبل واخرون , نظام التعليم يف اململكة ) ( م 3529) هـ3/9/3159 يف 711/ 3 رقم اململكة
 جمال يف احلكومة سياسة تنفيذ عن مسئوال العايل التعليم وزير ويعد العايل, التعليم يف اململكة سياسة تنفيذ لتتويل

 .اجلامعي التعليم
 واعتمادات وتطبيقية علمية كليات و جديدة, جامعات إنشاء يف متثل سخي بدعم اجلامعي التعليم حظي ولقد
 جامعات وستة حكومية جامعة وعشرين واحد اململكة يف اجلامعات عدد بلغ حيث امليزانيات, يف ضخمة مالية
 وزارة تبنت كما اجملاالت, خمتلف يف وتطبيقية علمية ختصصات على احتوت أهلية, كلية عشر مثانية و أهلية

 . املستقبلي والتخطيط العلمي البحث يف حديثة توجهات العايل التعليم
 العايل التعليم يواجهها اليت املطردة التغريات السعودية العربية اململكة يف العايل التعليم يف العاملون أدرك كما      

 بالتخطيط لذلك االستعداد أمهية وملسوا العمل, سوق متطلبات وتغري األجنبية واملنافسة والتمويل التخصيص من
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 مؤسسات واستحداث برامج وتبين الذايت والتقومي للتوسع مدروسة خبطط املتغريات تلك مع والتعامل للمستقبل
 واحمللية العاملية التحديات مواجهة يف أنشطتها معظم تصب

 (العايل التعليم وزارة موقع,نبذة عن وزارة التعليم العايل  ) 

 
 
 
 

 (موقع وزارة الرتبية والتعليم, العامة وأهدافه التعليم غاية): المملكةأهداف التعليم العالي في 

  تنمية عقيدة الوالء لّله ومتابعة السري يف تزويد الطالب بالثقافة اإلسالمية اليت تشعره مبسؤولياته أمام الّله عن
 .أمة اإلسالم لتكون إمكانياته العلمية والعملية نافعة مثمرة

  عاليا , ألداء واجبهم يف خدمة بالدهم, والنهوض  مؤهلني علميا وفكريًّا تأهيال  إعداد مواطنني أكفاء
 .بأمتهم, يف ضوء العقيدة السليمة, ومبادئ اإلسالم السديدة

 إتاحة الفرصة أمام النابغني للدراسات العليا يف التخصصات العلمية املختلفة. 
  يف جمال التقدم العاملي, يف اآلداب, والعلوم,, القيام بدور إجيايب يف ميدان البحث العلمي الذي يسهم

 (.التكنولوجية)واملخرتعات وإجياد احللول السليمة املالئمة ملتطلبات احلياة املتطورة واجتاهاهتا التقنية 
  النهوض حبركة التأليف واإلنتاج العلمي مبا يطوع العلوم خلدمة الفكرة اإلسالمية, وميكن البالد من دورها

اء احلضارة اإلنسانية على مبادئها األصيلة اليت تقود البشرية إىل الرب والرشاد, وجتنبها االحنرافات القيادي لبن
 .املادية واإلحلادية

  مبا يسد حاجة "املصطلحات " ترمجة العلوم وفنون املعرفة النافعة إىل لغة القرَان, وتنمية ثروة اللغة العربية من ,
 .ل أكرب عدد من املواطننيالتعريب, وجيعل املعرفة يف متناو 

  اليت تنقل إىل اخلرجيني الذين هم يف جمال العمل ما ينبغي " التجديدية "القيام باخلدمات التدريبية والدراسات
 .أن يطلعوا عليه مم جد بعد خترجهم

 
 :مؤسسات التعليم العالي 

 
 : وفيما يلي عرض موجز لكل منها, معات والكليات احلكومية واخلاصةتتنوع مؤسسات التعليم العايل مابني اجلا

 احلاضر رؤية السعودية العربية اململكة يف التعليم ), (161-691سنبل وآخرون ص, نظام التعليم يف اململكة ) 
 املستقبل واستشراف

 )371ص,ناحلامد,وآخرو 

 

o  1انظر ملحق  :الجامعات الحكومية 
 3- هـ 3122-م  3952    جامعة امللك سعود بالرياض عام. 
 6-  هـ3183اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام. 
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 1-  هـ أصبحت حكومية3193هـ, وقد كانت أهلية, ويف عام 3182جامعة امللك عبد العزيز جبدة عام. 
 3-  هـ3193جامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض عام. 
 5-  واليت أصبح أمسها جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن, وقد   هـ ,3195جامعة البرتول والثروة املعدنية عام

 .هـ3181كانت كلية لبرتول واملعادن عام 
 6-  هـ3195جامعة امللك فيصل باال حساء عام. 
 2-  هـ3313جامعة أم القرى مبكة املكرمة عام. 
 8-  هـ3339جامعة امللك خالد باهبا عام. 
 9-  هـ3363جامعة القصيم بالقصيم عام. 
 31-  هـ3363جامعة طيبة باملدينة املنورة عام. 
 33-  هـ3363جامعة الطائف بالطائف عام. 

 36 -  هـ3365لبنات بالرياض عام األمرية نورة بنت عبد الرمحن ل جامعة. 
 31 -  هـ3366جامعة حائل حبائل عام. 
 33 -  هـ3366جامعة اجلوف باجلوف عام. 
 35 -  هـ3366جامعة جازان جبازان عام. 

 36 -  هـ3366جامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية  عام. 
 32 - هـ3362 عام جنران جامعة. 
 38 -  ه 3311جامعة الدمام عام 
 39 -  هـ 3362جامعة جنران بنجران عام. 
 61 -  3368جامعة احلدود الشمالية 
 63 - هـ3368جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية يف تول 
 66 -  هـ3362جامعة البنات يف الرياض. 

 61 -   ه 3311جامعة شقراء 

 63 -  هـ 3311جامعة اجملمعة عام 

 65 -  جامعة األمري سلمان باخلرج. 

 66 -  ه 3316اجلامعة السعودية اإللكرتونية عام 

 
o  الجامعات الخاصة: 

 املخصصة اخلريية املؤسسات بإنشاء تراخيص إصدار العايل التعليم وزارة تويل على موافقته الوزراء جملس أصدر
 صدرت وقد , التنفيذ موضع ذلك لوضع الالزمة القواعد الوزارة أعدت كما,  الثانوي املستوى فوق التعليمية لألغراض
  هـ 3135 العام يف بذلك اخلاصة التنظيمية الالئحة

 .جامعة األمري سلطان بالرياض  -3
 . جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية جبدة -7
 .بالرياض   األهلية الفيصل جامعة -1

 .بالرياض وجدة و الدمام و املدينة املنورة و األحساء  وحائل  اجلامعة العربية املفتوحة -1
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 .اليمامة  يف الرياض جامعة -9

 .جامعة األمري حممد بن فهد يف اخلرب -1

 .جامعة عفت جبدة -2

 .جامعة دار العلوم بالرياض -3

 .بتبوكجامعة األمري فهد بن سلطان للعلوم  -5

 . جامعة األعمال والتكنولوجيا األهلية جبدة -32

 
 

o الجامعات األهلية التي تمنح درجة الماجستير : 

 .جامعة األمري سلطان  -3
 .جامعة حممد بن فهد -6
 .جامعة اليمامة األهلية -1
 .جامعة دار العلوم  -3
 .جامعة الفيصل  -5
 .جامعة عفت األهلية  -6
 .جامعة األمري فهد بن سلطان يف تبوك -2

 
 

 

o  التي تمنح درجة البكالوريوس الكليات األهلية: 

 .كلية الباحة األهلية للعلوم  -3 -

 .رتجي يف أحبر الشمالية بكلية ال -6 -

 .ة للبنات يف جدةكلية دار احلكم  -1 -

 .كلية الرياض طب األسنان والصيدلة األهلية يف الرياض -3 -

 .كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريض يف جدة  -5 -

 .القصيم األهليةكليات   -6 -

 .كلية املعرفة للعلوم والتقنية األهلية بالرياض  -2 -

 .كلية سعد للتمريض والعلوم الصحية األهلية باخلرب  -8 -

 .كلية الريادة للعلوم الصحية جبدة  -9 -

 .كليات بريدة بربيدة  -31 -
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 .كلية حممد املانع األهلية للعلوم الطبية باخلرب  -33 -

 .كلية الفارايب يف الرياض وجدة   -36 -

كلية الغد للعلوم الصحية يف الرياض وجدة وأهبا والدمام والقصيم وتبوك وجنران واملدينة املنورة وحفر   -31 -
 .الباطن

 .كليات سليمان الراجحي األهلية يف البكريية  -33 -

 .كلية العناية األهلية الطبية بالرياض  -35 -

 .لعلوم الطبية يف جدة كلية ابن سينا األهلية ل - -36 -

 
 

 :التي تمنح درجة الماجستيرالكليات األهلية 
 .كلية األمري سلطان للسياحة واإلدارة يف جدة وأهبا   -3 -

 .كلية إدارة األعمال األهلية يف جدة  -6 -

 .كلية الشرق العريب األهلية للدراسات العليا بالرياض  -1 -

 .كلية الرياض لطب األسنان األهلية بالرياض  -3 -

 .جامعة عفت األهلية جبدة -5 -

 

 

 

 :الكليات التابعة للوزارات والمؤسسات والهيئات : خامسا  -

 
يف  التعليم أنواع خمتلفة من علىوهي تشرف  تابعة للوزارة التعليم العايل الغري  الرمسية اجلهات واهليئات من العديد يوجد

وأهم هذه اجلهات )712,713ص, السلوم , تاريخ احلركة التعليمية ) وإداري مايل استقالل ذات منها كل,  اململكة 
: 

  الكليات التابعة لوزارة الصحة: 

 الصحية للعلوم وكليات معاهد الصحة وزارة أنشأت فقد باململكة الصحية الرعاية جمال يف املطرد للتوسع نتيجة
 يف ونظامه التعليم سياسة , عبداهلل , العقيل.) صة واملساعدةاملتخص الكوادر من الصحي القطاع احتياجات لسد

 (.392 ص السعودية العربية اململكة
 الرياض يف للبنني كليات 1 افتتاح متفقد  م 3551 - هـ 3131  لعام الصحية الكليات إنشاء وقد بدأ 

 3171- 3171 عام يف. اململكة مناطق خمتلف يف الصحية الكليات افتتاح تواىل التجربة جناح وبعد.  الدمام و وأهبا
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 الدارسني إمجايل وبلغ  للبنات 33 و للبنني 35 منها ومعهد كلية 12 والكليات املعاهد هذه جمموع بلغ م 7221 هـ
 (.99 ص, اململكة يف التعليم وسياسة ,نظام احلقيل(. )  طالبة 7139 و طالب 1127 لإلحصائيات طبقا

 

  الكليات التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع: 
 خرجيي الكليتان بقبول وتقومعلى كلية اجلبيل الصناعية وكلية ينبع الصناعية   وتشرف اهليئة امللكية للجبيل وينبع

 وطنية كوادر من املدينتني يف املتواجدة الصناعات حتتاجه ما كل لتوفري وفنيا   علميا   تأهيلهم بغرض العامة الثانوية
 الربامج لتقدمي األمريكي االعتماد جملس مثل متخصصة عاملية منظمات مع امللكية اهليئة وتتعاون. متخصصة

 أيضا   الصناعية اجلبيل مدينة يف تتوفر كما , الكليتني يف الدبلوم برامج تصميم يف ( APET ) والتقنية اهلندسية
 (موقع اهليئة امللكية للجبيل وينبع  ,نبذة عن اهليئة امللكية للجبيل وينبع  ) . للبنات كلية
 

  قطاعات عسكرية وأمنية: 
 . اجلوية فيصل امللك كلية مثل العسكرية واملعاهد الكليات من عدد أيضا وهناك -
 . والطريان الدفاع لوزارة التابعة احلربية العزيز عبد امللك كلية -
 . الداخلية لوزارة التابعة األمنية فهد امللك كلية -
 العربية اململكة يف التعليم. احلامد,وآخرون) .الوطين احلرس لرئاسة التابعة العسكرية خالد امللك كلية -

 (371 ص,  املستقبل واستشراف احلاضر رؤية السعودية
 

 قطاعات أخرى : 

 .املعدنية والثروة البرتول وزارة ,  السعودية اجلوية اخلطوط -
 . اخلارجية لوزارة التابع الدبلوماسي املعهد وأيضا -
 . املدنية اخلدمة لوزارة التابع العامة اإلدارة ومعهد -
 السعودي العريب النقد ملؤسسة التابع املصريف املعهد -
  . واهلاتف والربيد الربق لوزارة التابعة الربيدية املعاهد -
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 : اخلامتة
  

 على املشرفة الرئيسية السلطات عن موجزة نبذة هذه     
واليت ,  السعودية العربية اململكة يف وإدارته التعليم تنظيم

سامهت وال تزال تساهم يف إعداد رجاالت احلاضر 
كل   تعدفهي , اجملتمع  فئاتوختدم مجيع أعمار و واملستقبل 

أبناء هذا الوطن من ربات البيوت إىل قادة الوزارات ومن 
 جاهده حتاول فهي,عمال الصناعة إىل رجال املخابرات 

النشء ونشرها بني , الميةوغرس العقيدة اإلس التعليم تطوير
املعارف واملهارات  م بالقيم واملثل العليا وإكساهبموتزويده

يف العامل أمجع طاهر الاملختلفة لريفعوا من مكانة هذا الوطن 
. 
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