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الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إنــه لمــن دواعــي الفخــر واالعتــزاز لفريــق العمــل فــي مكتــب تحقيق الرؤيــة أن يضــع بيــن أيديكم كتيــب برامج 
ومبادرات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهو عبارة عن خالصة مبادرات وزارة التعليم المشاركة في 

برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما يشــرفني مع إصدار هذا الكتيب وباســم فريق العمل في مكتب تحقيق الرؤية أن أثمن لحكومتنا الرشــيدة 
-زادهــا اللــه عــزًا ورفعــًة-  متمثلــة فــي مقــام ســيدي ومــوالي خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بن 
عبدالعزيز وولي عهدہ األمين األمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - عنايتهم بقطاع التعليم وبناء اإلنسان 
مــن خــالل رؤيــة المملكــة العربية الســعودية 2030، حيث حظي التعليــم في هذا الوطن على الدعم الســخي 

واالهتمام المنقطع النظير، إيمانًا منهم  بدورہ في التنمية المنشودة للمجتمع. 

ولقــد حــرص مكتــب تحقيــق الرؤيــة وبعد عــاٍم واحٍد على إطالقــه وبدعم دؤوب مــن لدن معالي وزيــر التعليم 
الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وبجهود حثيثة من طاقاته وكفاءاته الوطنية والتي تعمل في سبيل تحقيق 
تطلعات الوطن والمجتمع، برغم التحديات والعقبات التي يواجهها المكتب، إال أنه يسعى واليزال بكل إمكاناته 
وطاقاتــه الفاعلــة وروحه الطامحة والوثابة على نيل قصب الســبق لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وفق 

المستهدفات.

حيــث حقــق المكتــب الكثير مــن االنجــازات النوعية في مبــادرات برامج رؤية المملكــة العربية الســعودية 2030، 
والمبنية على استراتيجية طموحة، كفيلة بأن تصنع المستقبل الجديد للتعليم وتحدث التغيير النوعي المأمول.

والله نسأل التوفيق والسداد والمزيد من النجاحات الطموحة ،،

كلمة المشرف العام 
على مكتب تحقيق الرؤية

د. محمد بن محسن الحارثي
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تبنــت المملكــة العربيــة الســعودية "رؤيــة 2030" لتكــون منهجــًا 
المملكــة،  فــي  والتنمــوي  االقتصــادي  للعمــل  طريــق  وخارطــة 
وقــد رســمت الرؤيــة التوجهــات والسياســات العاّمــة، واألهــداف 
وااللتزامــات الخاّصــة بهــا، لتكــون المملكة نموذجًا رائــدًا على كاّفة 

المستويات. 

وانســجامًا مــع "رؤيــة 2030" تمــت إعــادة هيكلــة بعــض الــوزارات 
مــع  يتوافــق  بمــا  العامــة  والهيئــات  والمؤسســات  واألجهــزة 
متطلبــات هــذہ المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارســة 
أجهــزة الدولة لمهامهــا واختصاصاتها على أكمــل وجه، ولترتقي 
بمســتوى الخدمــات المقدمــة للمســتفيدين وصوالً إلى مســتقبل 
زاهر وتنمية مســتدامة، وقد كّلف مجلس الوزراء مجلس الشــؤون 
االقتصاديــة والتنمية بوضع اآلليات والترتيبــات الالزمة لتنفيذ هذہ 

الرؤية ومتابعة ذلك. 

ومــن هذا المنطلق في البناء واستشــراف المســتقبل حرص مكتب 
تحقيــق الرؤيــة علــى العمــل الــدؤوب فــي تحقيــق أهــداف وزارة 

التعليــم في طموحاتها المســتقبلية عبــر ترجمتها بمبادرات برامج 
رؤية المملكة 2030.

كل ذلــك تحقــق بفضل مــن الله أوالً ثــم بدعٍم واٍف مــن قبل مقام 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز وولــي 
عهــدہ األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان 
-حفظهمــا اللــه - ومســاندة ودعــم معالــي وزير التعليــم الدكتور 

حمد بن محمد آل الشيخ.

ويلخــص هــذا الكتيــب أهــم المبــادرات النوعيــة لمنظومــة التعليم 
والتدريــب المحققــة ألهــداف رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 

2030، على مستوى البرامج والمشاريع والمبادرات.

مقدمة

والله الموفق

فريق عمل مكتب تحقيق الرؤية
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ثالثة محاور ُبنيت عليها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من 
أجل تعزيز ركائز القوة لدى المملكة

وطن طموحاقتصاد مزدهرمجتمع حيوي

رؤيــــة أي دولــــة لمســــتقبلها تنطلــق مــن مكامــــن القــوة فيهــا، وذلــك مــا انتهجنــــاه عنــد بنــاء رؤيتنــا 
للمملكــــة العربيــــة الســــعودية للعــــام )1452هــ – 2030م(، مكانتنــــا في العالــــم اإلســــامي ســــتمكننا 
مــــن أداء دورنــــا الريــــادي كعمــق وســــند ألمتنا العربيــة واإلســامية، كمــا ســــتكون قوتنــا االســتثمارية 
المفتاح المحرك لتنويـــع اقتصادنـــا وتحقيـــق اســـتدامته، فيما ســــيمّكننا موقعنــــا االســـتراتيجي مــن أن 

نكــون محــورًا لربــط القارات الثاث.
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إتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن من المسلمين ألداء فريضة الحج والعمرة على أكمل وجه، والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم من خالل تهيئة 
الحرمين الشــريفين، وتحقيق رســالة اإلســالم العالمية، وتهيئة المواقع السياحية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم 
لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشــاعر المقدســة، وعكس الصورة المشــرقة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشــريفين. كذلك، 

سيمثل هذا البرنامج – باإلضافة لما سبق- لبنة لتأكيد عالقة القطاع الخاص ودورہ الفاعل في تحسين اقتصاديات القطاع.

تحسين نمط حياة الفرد من خالل تهيئة البيئة الالزمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في األنشطة الثقافية 
والترفيهيــة والرياضيــة واألنمــاط األخــرى المالءمــة التــي تســاهم فــي تعزيــز جودة حيــاة الفــرد واألســرة، وتوليد الوظائــف، وتنويع النشــاط 

االقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.

اعتمد مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية قائمة تضم 13 برنامجًا لتحقيق الرؤية

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج جودة الحياة

برامج تشارك فيها الوزارة بشكل مباشر.

يهدف إلى تحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع مراحلها من التعليم المبكر وحتى التعليم والتدريب المستمر مدى الحياة 
للوصــول إلــى المســتويات العالمية، من خالل برامج تعليم وتأهيل وتدريب تواكب مســتجدات العصر ومتطلباتــه، وتتواءم مع احتياجات التنمية 
وســوق العمل المحلي والعالمي المتســارعة والمتجددة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بالشــراكة مع جميع الجهات ذات العالقة محليًا 
ودوليــًا، كمــا يســهم البرنامــج فــي تطوير  جميــع مكونات منظومــة التعليم والتدريب بمــا فيها المعلميــن والمدربين وأعضــاء هيئة التدريس 
والحوكمة وأنظمة التقويم والجودة والمناهج والمسارات التعليمية والمهنية والبيئة التعليمية والتدريبية لكاّفة مراحل التعليم والتدريب 

لتنسجم مع التوجهات الحديثة والمبتكرة في مجاالت التعليم والتدريب.
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تحفيــز أكثــر مــن 100 شــركة وطنيــة لديها فرص واعــدة في الريادة اإلقليميــة والعالمية والعمل على تعزيز وترســيخ مكانتها ممــا ينعكس إيجابًا 
على صورة المملكة ومتانتها االقتصادي، كذلك سيســاهم هذا البرنامج في رفع المحتوى المحلي، وتنويع االقتصاد وإنماء الشــركات الصغيرة 

والمتوسطة، وخلق المزيد من فرص العمل.

تنميــة الصناعــة والمحتــوى المحلي مثــل الطاقة المتجــددة، والصناعات العســكرية والصادرات والتعديــن والطاقة وميزان المدفوعــات والتقنية 
والقــوى العاملــة الروبوتيــة، ويتضمــن ذلك تحســين البنية التحتية ودعــم الصادرات ًوتطويــر الخدمات اللوجســتية الالزمة، لتصبــح المملكة منصة 

صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثالث، ويمكن هذا البرنامج أيضًا من خلق فرص عمل واعدة للشباب.

يهــدف البرنامــج إلــى تطوير العمل الحكومي وتأســيس البنية التحتية الالزمة لتحقيق "رؤية 2030" "واســتيعاب طموحاتها ومتطلباتها، من خالل 
دعم المرونة في العمل الحكومي، ورفع وتيرة التنســيق والعمل والتخطيط المشــترك، عبر تحديد بعض األهداف المشــتركة للجهات العامة بناء 
على األولويات الوطنية، والدفع نحو نقل الخبرات بين الجهات العامة، وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار 

الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ، والمساهمة في المتابعة وتقييم األداء.

برنامج ريادة الشركات الوطنية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج التحول الوطني

برنامج اإلسكان
توفيــر حيــاة كريمــة لألســر الســعودية من خــالل تمكينهم من تملــك منازل تتماش ى مــع احتياجاتهم وقدراتهــم المالية، ويتضمــن كذلك تطوير 
القطاع الســكني واإلنشــائي بأحدث تقنيات البناء (مثال: تقنيات بناء الثالثية األبعاد)، وتعظيم األثر االقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص، 

مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وتمتين القاعدة االقتصادية للمملكة.

تنمية وتعزيًز الهوية الوطنية لألفراد وإرســاءها على القيم اإلســالمية والوطنية ًوتعزيز الخصائص الشــخصية والنفســية التي من شأنها قيادة 
وتحفيــًز األفــراد نحو النجاح والتفاؤل، وتكوين جيل متســق وفاعل مع توجه المملكة سياســيا واقتصاديا وقيميــا ووقايته من المهددات الدينية 
واألمنية واالجتماعية والثقافية واإلعالمية سيلعب هذا البرنامج – باإلضافة لما سبق - دورًا جوهريا في تصحيح الصورة الذهنية للمملكة خارجيا.

برنامج تعزيز الشخصية الوطنية

برامج تشارك فيها الوزارة بشكل مباشر.
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تعزيــز دور صنــدوق االســتثمارات العامــة في كونه المحرك الفاعل خلف تنــوع االقتصاد في المملكة وتطوير قطاعات اســتراتيجية محددة من 
خالل تنمية وتعظيم أثر اســتثمارات الصندوق وجعله أكبر صندوق ثروة ســيادية في العالم، وتأســيس شــراكات اقتصادية وطيدة تسهم في 

تعميق أثر ودور المملكة في المشهد اإلقليمي والعالمي.

بنــاء وتعميــق الشــراكات االقتصاديــة االســتراتيجية مــع دول الشــراكة االســتراتيجية التي تمتلــك المكونات األساســية وقدرتها على المســاهمة 
فــي تحقيــق "رؤيــة 2030"، إضافة إلى العاقات االســتراتيجية في دول مجلــس التعاون الخليجي وفي المنطقة، من خال تســهيل تنقل الناس 
والبضائع واألموال بشــكل أكثر ساســة، بهدف تقوية وتوســيع القطاعات االقتصادية المختلفة، واســتحداث قطاعات جديدة، وتوطين المعرفة، 

وتنويع مصادر الدخل وزيادة تأثير المملكة إقليميًا وعالميًا عبر عقد صفقات كبرى ونوعية لاقتصاد.

برنامج صندوق االستثمارات العامة

برنامج الشراكات االستراتيجية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج التخصيص
تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة األصول الحكومية أمامه، مما يحّسن جودة الخدمات بشكل عام )على سبيل المثال: الصحة، 
والتعليــم، والبلديــة( وتقليــل تكاليفهــا، ويعيد تركيز الحكومة على الدور التشــريعي والتنظيمي المنوط بها والمتوافــق مع توجه "رؤية 2030"، 

كذلك سيساهم هذا البرنامج في تعزيز جذب المستثمر األجنبي المباشر، وتحسين ميزان المدفوعات.

رفع حجم وعمق وتطور أســواق رأس المال الســعودية، وتحســين تجربة المشــغلين والمســتخدمين ومكانة أســواق رأس المال الســعودية على 
الصعيد اإلقليمي )بأن يصبح ســوق المال الســعودي أهم ســوق رئيســي في الشرق األوســط، وعالميًا أن يصبح من أهم عشرة أسواق عالمية(، 
وأن يكــون ســوقًا متقدمــًا وجاذبــًا لالســتثمار المحلي واألجنبــي بما يمكنه من القيــام بدور محوري في تنميــة االقتصاد الوطنــي وتنويع مصادر 
الدخل، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية )صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين( لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع 

الخاص.

برنامج تحقيق التوازن المالي
تعزيز اإلدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة واســتحداث آليات مختلفة، ومراجعة االيرادات، والنفقات، والمشــاريع المختلفة، وآلية 
اعتمادها، من أجل تحســين األداء الحكومي وضمان االســتدامة المالية. يســاهم هذا البرنامج في تحسين اآلثار االجتماعية واالقتصادية األساسية 

التي تسعى رؤية 2030 إلى تحقيقها.

برامج تشارك فيها الوزارة بشكل مباشر.
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برنامج الشراكات االستراتيجية
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بنــاء وتعميــق الشــراكات االقتصادية االســتراتيجية مع دول الشــراكة االســتراتيجية التي تمتلك المكونات األساســية 
وقدرتهــا علــى المســاهمة فــي تحقيق "رؤية 2030"، إضافة إلى العاقات االســتراتيجية فــي دول مجلس التعاون 
الخليجي وفي المنطقة، من خال تسهيل تنقل الناس والبضائع واألموال بشكل أكثر ساسة، بهدف تقوية وتوسيع 
القطاعــات االقتصاديــة المختلفة، واســتحداث قطاعات جديدة، وتوطين المعرفة، وتنويــع مصادر الدخل وزيادة تأثير 

المملكة إقليميًا وعالميًا عبر عقد صفقات كبرى ونوعية لاقتصاد.

برنامج الشراكات االستراتيجية
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الشراكة مع المؤسسات التعليمية العالمية

وصف المبادرة

ُتعنى المبادرة بتعزيز وتطوير العالقات مع المنظمات والمؤسسات الدولية التعليمية واألكاديمية؛ والدفع بمسيرة التعاون بين المملكة 
والدول االســتراتيجية وذلك من خالل: تبادل الخبرة التعليمية في مجال أحدث المســتجدات في التعليم والتدريب، وتبادل الزيارات العلمية، 
ودعــم األبحــاث المشــتركة، وتطويــر دور الزيــارات الطالبيــة والمنــح الدراســية واالبتعــاث، وإقامــة الفعاليــات والبرامــج العلميــة مثــل األيام 

واألسابيع العلمية، والمنتديات المؤتمرات العلمية، والورش التدريبية والكراسي البحثية.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

بناء استراتيجية موحدة للشركات التعليمية.	 

تبــادل الخبرات في مجال التعليم مع دول الشــراكة 	 
االستراتيجية.

تطوير البرامج والفعاليات العلمية مع دول الشراكة 	 
االستراتيجية.

زيــادة االتفاقيــات العلمية والتعليميــة الفاعلة مع 	 
دول الشراكة االستراتيجية.

زيــادة عــدد األبحــاث المشــتركة المحّكمة وكراســي 	 
البحث بين المملكة ودول الشراكة االستراتيجية.

ارتفاع التصنيف الدولي للجامعات السعودية.	 

زيــادة عدد أعضاء هيئة التدريس المســتقطبين من 	 
دول الشراكة االستراتيجية.

الطلبة الســعوديين المبتعثين في الدول الشــراكة 	 
االستراتيجية.

طالب المنح الدارسين في المملكة.	 

الملحقيــات الثقافيــة والمــدارس الســعودية فــي 	 
الخارج.

أعضاء هيئة التدريس والباحثين.	 
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برنامج تعزيز الشخصية الوطنية

22



تنميــة وتعزيــًز الهويــة الوطنيــة لألفــراد وإرســاءها علــى القيــم اإلســالمية والوطنيــة ًوتعزيــز الخصائــص الشــخصية 
والنفسية التي من شأنها قيادة وتحفيًز األفراد نحو النجاح والتفاؤل، وتكوين جيل متسق وفاعل مع توجه المملكة 
سياســيا واقتصاديا وقيميا ووقايته من المهددات الدينية واألمنية واالجتماعية والثقافية واإلعالمية ســيلعب هذا 

البرنامج – باإلضافة لما سبق - دورًا جوهريا في تصحيح الصورة الذهنية للمملكة خارجيا.

برنامج تعزيز الشخصية الوطنية
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المسابقات التنافسية المدرسية واألندية الطالبية

وصف المبادرة
مسابقات وطنية طالبية مصممة حول مفاهيم قيمية ُتقام ثالث مرات سنويًا على المستوى الوطني، بهدف إيجاد حلول مبتكرة وإبداعية 
للتحديات االجتماعية أو العلمية، باإلضافة الى تأسيس أندية طالبية تحفز الشباب على المشاركة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الوطنية، 

مما يساهم في تنمية عزيمتهم ومثابرتهم وإتقانهم وانضباطهم بحكم طبيعة المسابقةالتنافسية وشمولية التحديات المطروحة.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

تزويد الطالب من جميع الصفوف بفرصة المشــاركة 	 
القيــم  تبنــي  التــي  الوطنيــة  المســابقات  فــي 

الشخصية وتعرض قدراتهم الشخصية.

النــوادي 	  فــي  لالنخــراط  للطــالب  الفــرص  زيــادة 
المنظمة خارج المنهج الدراسي لتحسين مهاراتهم 

واالندماج مع المجتمع.

إتاحــة الفرصة للمتطوعين المؤسســيين للمشــاركة 	 
في أعمال المسابقات واألندية.

وقــات مخصصــة ألنشــطة تعزيــز الشــخصية في 6.5 	 
ألف مدرسة.

مشــاركة 1.5 مليــون طالــب وطالبة في المســابقات 	 
التنافسية.

ألــف 	   2.5 فــي  والطالبــات  للطــالب  نــوادي  افتتــاح 
مدرسة لتكون عامل مساعد لنجاح المسابقات.

الكادر التعليمي.	 

طالب وطالبات التعليم العام.	 
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منظومة برامج الوعي الفكري

برامــج متخصصــة لدعــم وإثراء القيم المســتهدفة في برنامج تعزيز الشــخصية الوطنية لدى منســوبي التعليم العــام، والطالب والطالبات وصف المبادرة
وأسرهم عبر استخدام وسائل حديثة ومبتكرة للتواصل مع الشرائح المستهدفة بشكل مناسب وشيق.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

نشر ثقافة الحوار لجميع الشرائح المستهدفة.	 

بنــاء القــدرات التــي تعزز القيــم المســتهدفة لدى 	 
الكادر التعليمي.

توفير منتجات رقمية لتعزيز الشخصية الوطنية	 

تعزيــز قيــم الشــخصية الوطنيــة لــدى 60 ألــف مــن 	 
الكادر التعليمي.

الوصول إلى 1.9 مليون مستخدم لألدوات الرقمية.	 

الكادر التعليمي.	 

طالب وطالبات التعليم العام.	 

األسرة.	 
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تجديد مناهج التربية الوطنية والتاريخ والدراسات االجتماعية

وصف المبادرة

تجديــد مناهــج التربية الوطنية والتاريخ والدراســات االجتماعية في جميع المراحــل التعليمية لغرس القيم الوطنية وتنمية االعتزاز بإنجازات 
المملكــة فــي نفــوس مالييــن الطالب والطالبات، من خالل اســتخدام أســاليب ومنهجيــات تعليمية تفاعليــة ومعاصرة، وتضميــن المفاهيم 
الوطنية في كافة المناهج التعليمية، وتنظيم مســابقات ومنافســات ســنوية في المعلومات التاريخية والوطنية للطالب والطالبات في 

مختلف المراحل الدراسية.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

غــرس حــس الفخــر واالنتمــاء الوطني في الشــباب 	 
السعودي. 

دعــم المعلميــن فــي تطويــر أســاليب تدريســهم 	 
لزيادة جذب الطالب.

والتربيــة 	  االجتماعيــة  للدراســات  مناهــج  توفيــر 
الوطنية من الصف 4 إلى الصف 12.

توســيع المناهــج الدراســية للدراســات االجتماعيــة 	 
والمقــدر    K-3 الصــف  لطــالب  الوطنيــة  والتربيــة 

عددهم بـ 1.3 مليون طالب.

توفيــر 1000 مــورد تعليمــي تفاعلي لتتيــح للطالب 	 
خبرات التعلم الشخصية.

الكادر التعليمي.	 

طالب وطالبات التعليم العام.	 
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برنامج التخصيص
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تعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي تقديــم الخدمات وإتاحة األصــول الحكومية أمامه، مما يحّســن جودة الخدمات بشــكل 
عام )على ســبيل المثال: الصحة، والتعليم، والبلدية( وتقليل تكاليفها، ويعيد تركيز الحكومة على الدور التشــريعي 
والتنظيمي المنوط بها والمتوافق مع توجه "رؤية 2030"، كذلك سيساهم هذا البرنامج في تعزيز جذب المستثمر 

األجنبي المباشر، وتحسين ميزان المدفوعات.

برنامج التخصيص
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جذب االستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية من أجل تنويع نماذج تمويل النظم التعليمية

وصف المبادرة
تهدف المبادرة إلى تخفيف عبء النفقات الرأسمالية عن الحكومة من خالل طرح نماذج تمويل بديلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص 
إلنشاء 120 مدرسة حكومية عن طريق إعطاء القطاع الخاص الحق ببناء وصيانة المدارس ونقلها عند نهاية العقد إلى الدولة، وهي عبارة 

عن مرحلتين، وكل مرحلة تتكون من 60 مدرسة.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

تخفيف عبئ النفقات الرأسمالية عن الحكومة.	 

تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التعليم.	 

تسهيل عمليات تخطيط وتوزيع وتخصيص المدارس.	 

المستثمرون والبنوك.	 بناء 120 مدرسة حكومية عن طريق القطاع الخاص.	 

شركات إدارة المدارس والمطورون.	 
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تطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية باسم «المدارس المستقلة» بحيث يتم تحويل 2000  مدرسة 
حكومية لتشغيلها من قبل مؤسسات اقتصادية صغيرة الحجم

وصف المبادرة

إطــالق  المرحلــة التجريبيــة لعــدد 25 مدرســة مــن المدارس المســتقلة، وهي مدارس حكومية يتم إســناد إدارتها إلى شــركات ومؤسســات 
تعليميــة صغيــرة، يشــرف عليهــا مشــغلون مــن ذوي الخبرة فــي التعليم، يتــم اختيارهم وفــق مواصفات محــددة، ويناط بهــم رفع جودة 
التعليــم فــي المدرســة مــن خــالل مؤشــرات أداء، وقياســات نوعية تركز علــى أداء الطــالب وتفاعلهم، وتحقيــق النمو المهنــي للمعلمين 
واإلداريين، وتقوم وزارة التعليم بتأمين المبنى المدرســي، والمنهج الدراســي والمعلمين في كل مدرســة، مع منح المشغلين االستثمار 
فــي المرافــق التعليمية واألنشــطة الالصفية والبرامج اإلضافيــة وخدمات التغذية والنقل وغيرها، مع امكانية التوســع في التطبيق بما ال 

يتجاوز )2000( مدرسة بعد موافقة مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

تحسين جودة التعليم.	 

تخفيــض اإلنفــاق الحكومي على التعليــم وتحقيق 	 
وفورات في التكلفة.

تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التعليم.	 

تحويــل 2000 مدرســة إلــى مــدارس مســتقلة يتــم 	 
تشغيلها عن طريق القطاع الخاص.

ارتفــاع جــودة مخرجــات التعليــم وذلــك عــن طريــق 	 
إشراك خبرات القطاع الخاص في العملية التعليمية.

2000 مدرسة حكومية.	 

طالب وطالبات مدارس التعليم العام الحكومية. 	 

مشــغلون من القطاع الخــاص ذوي خبرة في مجال 	 
التعليم.
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تطوير نماذج تشغيلية إلدارة الشراكة مع القطاع الخاص في المستشفيات الجامعية

وصف المبادرة

تهدف المبادرة إلى تطوير النموذج التشــغيلي ونماذج الشــراكة مع القطاع الخاص وفق معطيات ومتطلبات كل مستشــفى جامعي 
) 21 مستشــفى جامعــي فــي أنحــاء المملكــة(، بحيث يتــم تطبيق نموذج التشــغيل المبني على الشــراكة مع القطاع الخاص، ودراســة 
تعديل األنظمة ذات العالقة لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في استكمال منظومة المستشفيات الجامعية وتشغيلها. و تطوير 

الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لبناء وتجهيز وتشغيل المستشفيات الجامعية.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

رفــع مســاهمة القطــاع الخــاص فــي اإلنفــاق علــى 	 
القطاع الصحي.

تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.	 

تحســين أداء المستشفيات الجامعية ورفع الكفاءة 	 
وترشيد التكاليف.

نماذج تشغيلية للمستشفيات الجامعية.	 

الخــاص 	  القطــاع  بيــن  للشــراكات  أوليــة  خطــة عمــل 
والقطاع العام. 

شــراكة القطــاع الخــاص في تشــغيل المستشــفيات 	 
الجامعية.

المستشفيات الجامعية.	 
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برنامج التحول الوطني
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يهــدف البرنامــج إلــى تطويــر العمــل الحكومــي وتأســيس البنيــة التحتيــة الالزمــة لتحقيق "رؤيــة 2030" "واســتيعاب 
طموحاتهــا ومتطلباتهــا، مــن خــالل دعــم المرونــة فــي العمــل الحكومي، ورفــع وتيرة التنســيق والعمــل والتخطيط 
المشترك، عبر تحديد بعض األهداف المشتركة للجهات العامة بناء على األولويات الوطنية، والدفع نحو نقل الخبرات 
بيــن الجهــات العامــة، وإشــراك القطاعيــن الخاص وغيــر الربحي في عمليــة تحديد التحديــات وابتكار الحلول وأســاليب 

التمويل والتنفيذ، والمساهمة في المتابعة وتقييم األداء.

برنامج التحول الوطني
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مركز تطوير تقنيات نظم المعلومات الصحية

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

تأسيس مركز تميز لنظم المعلومات الصحية.	 

تطويــر أنظمة المعلومات الصحية لالســتخدام في 	 
المؤسسات الصحية في التعليم.

تطوير األنظمة الصحية من قبل المركز.	 

كوادر قادرة على تشغيل األنظمة الصحية.	 

توحيد إجراءات العمل في المستشفيات الجامعية.	 

الكوادر العاملة في المستشفيات الجامعية.	 

وصف المبادرة

تهدف المبادرة لتأســيس مركز تميز لنظم المعلوماتية الصحية. ويســتند عمل المركز على التطوير بحيث يعتمد خطة تنفيذية تأطر أعماله 
وأنشــطته للخــروج فــي نهايــة المــدة المقترحــة بمجموعــة من أنظمــة المعلومــات الصحية القابلــة لالســتخدام في المؤسســات الصحية 
فــي قطــاع التعليم. وســوف يســتفيد المركز من خدمــات مجموعة المتخصصين في كليات علوم الحاســب والمعلوماتيــة الصحية من خالل 
إدراجه تحت مظلة وزارة التعليم كما ســيقوم بتأهيل وتدريب الكوادر التي ســتدعم تطبيق منتجات المركز. وســوف يســعى المركز العتماد 
أحــدث التقنيــات المتقدمــة مثــل Cloud Computing  وOpen Source  لتســهيل تقديــم خدماته بالشــكل األمثل للمســتفيدين في منظومة 

المستشفيات الجامعية كما سيقوم بتأهيل وتدريب الكوادر التي ستدعم تطبيق منتجات المركز.

36



منظومة الخدمات اإللكترونية الجامعية - جامعة

وصف المبادرة
تعتبر هذہ المبادرة إحدى مبادرات منظومة دعم القرار بوزارة التعليم، والتي تهدف لبناء نظام معلومات مركزي لتجميع بيانات التعليم 
العالي من خالل الربط مع الجامعات السعودية وبناء منظومة خدمات إلكترونية متقدمة تحتوي العديد من الخدمات كالتحقق من مؤهالت 

الخريجين السعوديين وأتمتة وتسهيل إجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية وغيرها.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

بنــاء نظام معلومات مركزي لتجميع بيانات التعليم 	 
العالي من خالل الربط مع الجامعات السعودية.

بنــاء منظومــة خدمــة إلكترونيــة لتمكيــن القطاعين 	 
مــن  للتحقــق  آخــر  مســتفيد  وأي  والخــاص  العــام 

الشهادات األكاديمية السعودية.

أتمتــة عمليــة التحقــق مــن الشــهادات األكاديميــة 	 
لغير السعوديين في بلدانهم.

بناء خدمة إلكترونية لتوظيف أعضاء هيئة التدريس 	 
غيــر الســعوديين وذلــك لتســهيل وتســريع وضبــط 

عملية التعيين.

إنشــاء قاعــدة بيانــات ألعضــاء هيئــة التدريــس غيــر 	 
السعوديين في المؤسسات التعليمية السعودية 
لهــم  الوظيفــي  والســجل  بالتوصيــات  وتزويدهــا 
لمعرفــة تاريخهم الوظيفي وأســباب انتقالهم إن 

وجدت.

الجامعات الحكومية و األهلية بالمملكة.	 خدمات إلكترونية جامعية.	 

الجامعــات العالميــة ومراكز األبحــاث العالمية التي 	 
ترغــب بالتحقــق مــن شــهادات الطــالب الســعوديين 
المتقدميــن الســتكمال دراســاتهم والعمــل بمراكــز 

أبحاثها.

الوزارات والمؤسســات الحكوميــة واألهلية الراغبة 	 
بتوظيف السعوديين والتحقق من شهاداتهم.

الوزارات والجهات الداخلية والدولية مثل اليونسكو 	 
والبنــك الدولــي والمعهــد الدولــي لإلحصــاء التي 

تهتم بيانات التعليم العالي وتصنيف الجامعات.
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تطوير إحصاءات التعليم وبناء قواعد بيانات الخريجين وبيانات البحث العلمي

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

بنــاء نظــام معلومــات إحصائــي مركــزي لتجميــع بيانــات 	 
التعليــم بمختلــف قطاعاتــه العــام والجامعــي والتدريب 

المهني.

وزيــادة 	  دقتهــا  مســتويات  وتحســين  البيانــات  تجميــع 
شموليتها لموافقة المعايير الدولية. 

توفير قاعدة بيانات محسنة ومحدثة عن الطلبة الخريجين 	 
مــن مؤسســات التعليــم العالــي فــي مختلــف المراحــل 
والبرامج الدراسية وربطها بمرصد القوى العاملة لتوفير 

ما يحتاجه من معلومات وبيانات دقيقة ومحدثة.

توفيــر قاعدة بيانات مفصلة وشــاملة عن البحث العلمي 	 
على مستوى المملكة.

األداء ولوحــات 	  لبنــاء مؤشــرات  الالزمــة  البيانــات  توفيــر 
القيادة لقطاعات التعليم وفقا للممارسات الدولية.

نشــر البيانــات التعليميــة المفتوحــة علــى موقــع الوزارة 	 
وعلى المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة.

توفير المعلومات والبيانات للوزارات والجهات الحكومية 	 
عن طريق الربط مع قناة التكامل الحكومية.

العــام 	  للتعليــم  البيانــات  لجميــع  موحــد  مصــدر 
والعالي.

وزارة التعليم 	 

مديــري المــدارس ومديــري الجامعات ومســئولي 	 
مؤسسات التعليم.

مرصد القوى العاملة.	 

الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة.	 

هيئات التدريس والمعلمين بمؤسسات التعليم.	 

الباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.	 

وزارة االقتصاد والتخطيط.	 

الهيئة العامة لإلحصاء.	 

وصف المبادرة

تهدف المبادرة إلى تحسين مستويات دقة البيانات  وزيادة شموليتها لموافقة المعايير الدولية، إضافة إلى شمولية بيانات التعليم 
العام ودمجها مع بيانات وإحصاءات التعليم العالي، وتوفير قاعدة بيانات محسنة محدثة عن الطلبة الخريجين من مؤسسات التعليم 
العالــي فــي مختلــف المراحــل والبرامــج الدراســية، وربطهــا بمرصــد القوى العاملــة لتوفير مــا يحتاجه مــن معلومات وبيانــات دقيقة 
ومحدثة، وتوفير قاعدة بيانات مفصلة وشاملة عن البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، وتوفير آلية تنسيق ونقطة ارتكاز 
محوريــة بيــن الجهــات المنتجــة للبيانــات والجهات المســتفيدة منها، وتوفيــر البيانات الالزمة  لبنــاء مؤشــرات األداء لقطاعات التعليم 

وفقا للممارسات الدولية.
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بناء مستودع البيانات و نظم ذكاء األعمال 

وصف المبادرة

تعزيــز قــدرة متخــذ القــرار على كافة المســتويات من اتخاذ القــرارات بناء على قيــاس األداء الفعلي لجميع وحدات الجامعــة وتوفير مصدر 
واحــد للمعلومــة بشــكل دقيــق وآلــي، وذلك من خالل حصر مصادر البيانات بالجامعة وإنشــاء مســتودع للبيانات، ثم بنــاء نظم ذكاء األعمال 
التي تســاعد في تقويم المســتويات الحالية من األداء والبيئة التي تعمل فيها الجامعة، وتحديد األولويات االســتراتيجية لتحســين تحديد 

األهداف ووضع الخطط وتنفيذها ومراقبة ما يحدث، وتقويم النتائج المتحققة.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

دعــم متخــذ القــرار من خــالل الحصول علــى التقارير 	 
الشــاملة والتحليــالت التنبؤية باســتخدام نظم ذكاء 

األعمال.

مســتوى 	  لقيــاس  الرئيســية  األداء  مؤشــرات  بنــاء 
األداء بالجامعة.

القيادات العليا والوسطى بالجامعة.	 مصدر موحد لجميع البيانات بالجامعة.	 

منسوبي الجامعة والطالب والطالبات.	 
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تطوير مهارات الممارسين الصحيين (وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر)

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

المســاهمة فــي تقديــم خدمــات تطويــر المناهــج 	 
التعليميــة والتدريبيــة وأســاليب التعليــم والتدريب 
بمــا يتــواءم مــع متطلبــات قطــاع الخدمــات الصحية 

في المملكة ومنطقة الخليج العربي.

تطويــر المناهــج التعليميــة والتدريبيــة بمــا يحقــق 	 
المهمة الثالثة للجامعات ويعزز االقتصاد المعرفي 

للمملكة العربية السعودية.

تطوير وتقديم برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة 	 
الكــوادر فــي المهــن الطبيــة والصحية في ســوق 

العمل.

القطــاع 	  فــي  المهنــي  االعتمــاد  خدمــات  تقديــم 
الصحي.

الصحيــة 	  المجــاالت  فــي  تدريبيــة متخصصــة  دورات 
واإلدارية لموظفي القطاع الصحي 2000متدرب.

فــي  	  الصحيــة  الدبلــوم  فــرد لمســتوى   40 تأهيــل 
مجال العقيم المركزي.

توفيــر 20 عقــد استشــاري مــع الجهــات الحكوميــة 	 
والخاصة  في مجاالت عمل الوحدة.

ودراســات 	  متخصصــة  علميــة  أبحــاث   10 تقديــم 
استشارية  في مجاالت عمل الوحدة.

قطاع الخدمات الصحية.	 

وزارة الصحة.	 

وزارة التعليم.	 

وصف المبادرة
بناء وحدة التدريب والتعليم الطبي المســتمر التي ستســهم في تطوير أربعة نطاقات هي خدمات التدريب، والتعليم الطبي المســتمر، 
واالستشارات، وخدمات االعتماد المهني في القطاع الصحي. وتتركز في تطوير المناهج التعليمية والتدريبية وأساليب التعليم والتدريب 

لتلبية متطلبات قطاع الخدمات الصحية في المملكة ومنطقة الخليج العربي، وتعزيز االقتصاد المعرفي للمملكة العربية السعودية.
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توفير بنية تعليمية تحتوي أبناء الوافدين

وصف المبادرة
تهــدف المبــادرة إلــى تطوير إجراءات قبول أبناء الوافدين فــي المدارس والجامعات العامة والخاصة، والتوســع في المدارس والجامعات 
العالمية لتقديم التعليم العالي ودراسة وتطوير إجراءات منح تراخيص إنشاء المدارس والجامعات العالمية وفق معايير معتمدة وحمالت 
إعالمية وتوعوية للوافدين عن التغييرات المتعلقة بالتعليم العام والتعليم الخاص الرقابة والتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة عالميًا.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

تطويــر إجراءات قبول أبنــاء الوافدين في المدارس 	 
والجامعات العامة والخاصة.

التوسع في المدارس والجامعات العالمية لتقديم 	 
تعليــم عالــي الجــودة لألســر الوافدة عبــر الحصول 
وزيــادة  الشــأن  ذات  العالميــة  االعتمــادات  علــى 

خيارات التعليم.

حمــالت إعالميــة وتوعويــة للوافدين عــن التغييرات 	 
المتعلقة بالتعليم العام والخاص.

توفير الرقابة والتأكد من تطبيق المعايير العالمية 	 
المعتمدة في التعليم.  

أبنــاء 	  تعليــم  مؤشــر  فــي  المملكــة  ترتيــب  رفــع 
الوافدين.

 رفع ترتيب المملكة العربية الســعودية في مؤشر 	 
سهولة االستقرار.

المتوســطة 	  المهــارة  أصحــاب  الوافديــن  أســر 
والمرتفعة.
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السالمة المرورية لطلبة المدارس – غرس الثقافة المرورية في نفوس النشء

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

غرس ثقافة الســالمة المرورية في نفوس النشء 	 
مــن خــالل توعيــة الطــالب بــأدوات توعويــة مختلفة 
وحديثــة تخاطــب عقول األجيــال الجديــدة المتفتحة 

والمتطلعة لكل ما هو جديد.

)خبــراء( 	  المــدارس  معلمــي  مــن  مدربــة   قيــادات 
المعلميــن   مــن  غيرهــم  لتدريــب  نــواة  يشــكلون 

)ميسرين( في مجال السالمة المرورية.

توعيــة الطلبــة بأهمية الســالمة المرورية من خالل 	 
الدورات التدريبية والحمالت التوعوية والمسابقات 

المتنوعة.

المعلمين.	 

الطلبة.	 

وصف المبادرة
تهــدف المبــادرة إلــى تعزيــز الثقافة المروريــة لطلبة المدارس عن طريق التدريب مــن قبل المعلمين باســتخدام أداوت متنوعة من حقائب 
تدريبيــة وصناديــق ســالمة مروريــة تحــوي بيئــات مرورية افتراضيــة ومــواد تثقيفية كالصــور أو األفالم أو المجســمات، واســتخدام أجهزة 
محاكاة للقيادة وأجهزة محاكاة االنقالب وأجهزة حزام األمان ، كما يتم توعية الطلبة من خالل الحمالت التوعوية المتنقلة بين المدارس.    
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توفير الخدمات الطبية المخبرية المتخصصة

تهــدف هــذہ المبــادرة إلــى تطوير خدمــات مركز الملك فهــد لألبحاث الطبية ومــن أهمها تقديم الخدمــات الطبية التشــخيصية المتخصصة وصف المبادرة
وخاصة المختبرية والتي ال تتوفر محليًا.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

تطوير وتجهيز 4 مختبرات طبية.	 

مــن 	  عــدد  مــع  متخصصــة  مخبريــة  خدمــات  تقديــم 
المســتفيدين بمقابــل مادي وتحقيق مــوارد مالية 

للجامعة.

تحقيق عوائد استثمارية بمقدار 10  % سنويًا.	 

رفع وزيادة المحتوى المحلي.	 

تخفيض عدد العينات التي ترسل إلى المخترات خارج 	 
المملكة.

المستشفيات الحكومية.	 

المستشفيات الخاصة.	 
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الجامعة الذكية

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

إتاحة جميع الخدمات االلكترونية للمستفيدين.	 

التكامل بين األنظمة المرتبطة شبكيا داخل الجامعة 	 
وخارجها.

التحول للتعلم الرقمي.	 

تطوير البنية التحتية للجامعة  والربط الشــبكي بين 	 
وحدات الجامعة.

توفيــر الخدمــات اإللكترونيــة لمنســوبى الجامعــة 	 
والمجتمع الخارجي.

تطوير مستوي التعلم الرقمي بالجامعة.	 

أعضاء هيئة التدريس: 860 عضو.	 

طلبة الجامعة: 22000 طالب.	 

الموظفين: 1000 موظف.	 

تســعى هــذہ المبــادرة إلــى تمكيــن الجامعــة مــن تقديــم مجموعــة خدمــات إلكترونيــة ذكيــة ومتكاملــة لطالبهــا وأعضــاء هيئــة التدريس  وصف المبادرة
والقطاعات الحكومية ومجتمعها من خالل تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار.
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الخدمات الطبية في كلية طب األسنان

وصف المبادرة
يتمثــل نطــاق مبــادرة الخدمات الطبية بكلية طب األســنان بجامعة الجوف في إنشــاء وتشــغيل عدد من عيادات طب األســنان داخل الجامعة 
وذلــك لالســتفادة مــن الموارد البشــرية المتمثلة بأعضــاء هيئة التدريس بكلية طب األســنان والفنيين وطالب كلية الطــب وبالتالي وتحقيق 

عوائد مادية للكلية والجامعة.  تبدأ المبادرة بدراسة شاملة لسوق عيادات طب األسنان وتنتهي بانشاء وتشغيل عيادات طب األسنان.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

العيــادات 	  الســتثمار  جديــدة  ماليــة  سياســة  وضــع 
ماليــة  الئحــة  خــالل  مــن  الســتين  الســنية  الطبيــة 

منافسة وواضحة لجميع من تقدم لهم الخدمة. 

لزيــادة 	  الحاليــة  السياســات  فــي  التغيــرات  دراســة 
الفعالية واالنتقال عبر هذہ العمليات.

دراســة تطبيــق مزيد مــن التحســينات برفــع كفاءات 	 
العيادات التشغيلية وكفاءة العملين فيها.

اربــع 	  مــدار  علــى  الخدمــة  لتقديــم  برنامــج  عمــل 
وعشرين ساعة.

خدمــات استشــارية وبحثيــة متميــزة للمجتمــع في 	 
كافة التخصصات.

أعضاء هيئة التدريس والطالب بجامعة الجوف.	 

المجتمع  بشمال المملكة.	 
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برنامج جودة الحياة
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تحســين نمــط حيــاة الفــرد مــن خــالل تهيئــة البيئــة الالزمــة لدعم واســتحداث خيــارات جديــدة تعــزز مشــاركة المواطن 
والمقيــم فــي األنشــطة الثقافية والترفيهيــة والرياضية واألنماط األخرى المالءمة التي تســاهم فــي تعزيز جودة 
حياة الفرد واألســرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشــاط االقتصادي، وتعزيز مكانة المدن الســعودية في ترتيب أفضل 

المدن العالمية.

برنامج جودة الحياة
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الرياضة الذهنية

وصف المبادرة

تهــدف هــذہ المبــادرة إلى إعداد وصياغة برامج إعداد وتطوير لأللعاب والتمارين ذات النشــاط الذهني لطالب المدراس والجامعات. تتلخص 
أهــداف ومخرجــات هــذہ المبــادرة في إعــادة تأهيل مرافق ومراكــز متخصصة في الرياضــة الذهنية، والتــي بدورها تقوم بإعــداد وتطوير 
البرامج واألنشطة ذات الجهد الذهني وبرامج التدريب والتطوير للمدربين المعتمدين والمستفيدين في مجال الرياضة الذهنية، باإلضافة 
إلــى صياغــة مناهــج تعزز من ممارســة النشــاط الذهني عن طريق ألعاب وتماريــن مختارة.                                                                                                                                                     كما يعتبر تقنية جديــدة لتخفيف االضطراب الذي 

يمس فئة البأس بها من أطفال المدارس، ويساعد  في عالج االضطرابات السلوكية واالنفعالية التي تؤدي إلى صعوبات في التعلم.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

تعزيــز ممارســة األنشــطة الرياضيــة فــي المجتمــع 	 
والمؤسسات التعليمية.

ممارسة الرياضة الذهنية في مؤسسات التعليم. 	 

بنــاء مجتمع حيوي قادر على دفع عملية االقتصاد 	 
الوطني وممارسة التفكير اإلبداعي واالبتكار.

المدارس والجامعات.	 

 طالب صعوبات التعلم.	 

طالب التعليم العام.	 
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تطوير النشاط البدني في التعليم العام

وصف المبادرة
تهــدف المبــادرة لتطوير البنية التحتية من خالل إنشــاء مراكز رياضية لطالب التعليم العــام، وتطوير األداء المهني لمعلمي التربية البدنية 
وكذلــك تطوير طالب التعليم العام في الرياضات التنافســية الجماعية والفرديــة بالتدريب والتدريس التمهيدي والتخصصي والمهرجانات 

والبرامج المخصصة للطالب حول أهمية الغذاء الصحي.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

توســيع نطــاق المشــاركة فــي األنشــطة الرياضيــة 	 
علــى نطــاق طــالب التعليم من خــالل إتاحــة المراكز 

الرياضية لممارسة األنشطة البدنية والرياضية.

ضمان اســتمرارية ممارســة الرياضة من خالل تأهيل 	 
وتدريــب المختصيــن لإلشــراف على مرتــادي المراكز 

الرياضية.

وجاذبــة 	  مهيــأة  رياضيــة  مجمعــات  وتأهيــل  بنــاء 
لجميع الفئات المســتهدفة لزيادة عدد المشــاركين 

والمشاركات في المسابقات المحلية والدولية.

نشــر ثقافــة الغــذاء الصحــي والرياضــة وممارســة 	 
األنشــطة برفــع عــدد المشــاركات الرياضيــة لطــالب 
التعليم العام في األنشــطة الرياضية والتنافســية 

والترويحية

مدربين ومختصين رياضيين مؤهلين.	 

مراكز رياضية مهيأة وجاذبة.	 

طــالب بصحة أفضل وانخفاض في معدالت الســمنة 	 
والسكري.

طالب مؤهلين للمشاركة في المسابقات األقليمية	 

إدارة ومكاتب التعليم.	 

طالب ومعلمين المعاهد العلمية.	 

معلمي التربية البدنية .	 

الطالب والطالبات	 
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تطوير النشاط البدني في الجامعات

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

تعزيز ونشر ثقافة ممارسة األنشطة البدنية للصحة 	 
بين منسوبي الجامعات.

تأهيل وإنشاء مراكز للممارسة األنشطة الرياضية.	 

إعداد كوادر فنية ورياضية متخصصة لرياضات ذوي 	 
االحتياجات الخاصة.

رفــع نســبة المشــاركات الخارجيــة لطلبــة الجامعــات 	 
في البطوالت الجامعية في مختلف األلعاب.

إعداد كوادر متخصصة للعمل في المراكز الرياضية.	 

توســيع نطــاق المشــاركة فــي األنشــطة الرياضيــة 	 
علــى نطــاق منســوبي ومنســوبات الجامعــات مــن 
خــالل إتاحــة المراكــز الرياضيــة لممارســة األنشــطة 

البدنية والرياضية.

ضمان اســتمرارية ممارســة الرياضة من خالل تأهيل 	 
علــى  لإلشــراف  والمختصــات  المختصيــن  وتدريــب 

مرتادي المراكز الرياضية الخارجية والداخلية.

بنــاء وتأهيــل مراكــز رياضية مهيــأة وجاذبــة لجميع 	 
المشــاركين  عــدد  لزيــادة  المســتهدفة  الفئــات 

والمشاركات في األنشطة الداخلية والخارجية.

نشــر ثقافة الرياضة وممارســة األنشــطة برفع عدد 	 
المشاركات البدنية لمنسوبي ومنسوبات الجامعات 

في األنشطة الرياضية والتنافسية والترويحية.

التدريــس 	  هيئــة  أعضــاء  مــن  الجامعــات  منســوبو 
واإلداريين.

طالب وطالبات الجامعات.	 

وصف المبادرة

توفير بيئة رياضية وتنافسية وترويحية محفزة لجميع منسوبي ومنسوبات الجامعات )و ذوي االحتياجات الخاصة( من خالل إنشاء وتأهيل 
مراكــز رياضيــة داخــل الجامعــات وخارجهــا، وتدريب مختصيــن ومختصات للعمل في هــذہ المراكز وتأهيــل عاملين وعامالت لمســاعدة ذوي 
االحتياجــات الخاصة في ممارســة النشــاط البدنــي وإقامة دورات وبرامج تدريبية والمشــاركة في األلعاب والمســابقات البدنية والترويحية 

والتنافسية.
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التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات

وصف المبادرة
توفيــر صــاالت مناســبة ومجهزة لممارســة األنشــطة البدنية وتدريب وتأهيــل المعلمات لتدريــب الطالبات على هذہ األنشــطة، و صوالً إلى 
تخصيــص منهــج دراســي تــدرج له حصص ضمن الخطة الدراســية ويدرس مــن قبل معلمات متخصصات مع االســتمرار بتنفيذ األنشــطة البدنية 

ضمن األنشطة غير الصفية أثناء اليوم الدراسي.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

تدريب و تأهيل المعلمات. 	 

تأهيــل 	  بنــاء/  خــالل  مــن  المدرســية  البيئــة  تهيئــة 
الصاالت الرياضية وتجهيزها. 

تأليف المقررات الدراسية.	 

ارتفــاع نســبة ممارســي الرياضــة مــرة علــى األقــل 	 
أسبوعيًا من %13 الى 40%.

انخفــاض معــدالت اإلصابــة بأمــراض الســمنة وزيادة 	 
الوزن والسكري لدى الطالبات.

الطالبات في مراحل التعليم العام. 	 

معلمات التربية البدنية.	 
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برنامج أندية الحي الترفيهية و التعليمية

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

تنفيــذ أنشــطة وفعاليــات متنوعة الســتثمار أوقات 	 
فراغ طلبة التعليم وأفراد المجتمع.

إيجــاد بيئة جاذبة وآمنة داخــل األحياء لجذب الطالب 	 
وأولياء أمورهم وسكان الحي.

زيــادة عــدد المســتفيدين مــن خدمــات النــادي مــن 	 
الطلبة وأولياء أمورهم وسكان الحي.

تعزيز جودة حياة الفرد واألسرة.	 

زيادة ســاعات ممارسة األنشــطة البدنية والرياضية 	 
في المجتمع.

بالنفــس 	  الثقــة  ســيعزز  الــذي  المهــارات  إتقــان 
التأقلــم مــع كل مــا يســتجد مــن  والمقــدرة علــى 
ظروف ،والتقليل مــن معدل اإلصابة ببعض األمراض 

الخطرة.

توليد الوظائف.	 

افتتاح 2000 نادي حي ترفيهي وتعليمي.	 

جميع أفراد المجتمع.	 

وصف المبادرة

أنديــة مجتمعيــة يتــم تجهيزهــا وتشــغيلها الســتثمار أوقــات فــراغ الطلبــة والطالبات وأفــراد المجتمــع كافة من خــالل األنشــطة الترفيهية 
والتعليميــة وتقديــم الفعاليــات والبرامــج النوعية )الثقافيــة –الرياضية-االجتماعية( وممارســة هواياتهم وتطوير عالقــات اجتماعية آمنة 
والتحــول إلــى أســلوب حيــاة أكثر صحة وتعميــق تفاعلهم مع المجتمع. وتقــدم األندية خدماتها بعد أوقات الدوام الرســمي طوال العام 
لمدة أربع أيام بواقع أربع ساعات يوميا. سوف تعمل المبادرة على زيادة نوادي الحي لألنشطة الترفيهية التعليمية لتصبح 2000 نادي 
وتجهيز كل منها بالمرافق والكوادر البشرية المدربة تدريًبا جيًدا. تستهدف هذہ المبادرة الوصول إلى ما يقرب من 2000000 فرد بنهاية 

عام 2020م.
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السماح باستخدام المسارح الجامعية إلجراء األنشطة المجتمعية

وصف المبادرة

تهــدف المبــادرة إلى االســتفادة مــن اإلمكانيات المتاحة في جامعة الملك عبد العزيز لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشــابة في الفنون 
المســرحية المختلفــة، وكذلــك إثــراء الســاحة الفنيــة الســعودية بالمســرحيات الهادفة في قضايــا تمس المواطنــة الصالحــة وتعزيز الوالء 
واالنتماء والفكر المعتدل بقالب ترفيهي جاذب، كما ســيتم العمل على تقديم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في مجاالت المســرح 

المختلفة مثل: التمثيل واإلخراج المسرحي، النقد واألدب المسرحي، الديكور المسرحي، فنون اإلضاءة والصوت، وغيرها من الفنون.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

تنمية مهارات التمثيل المسرحي.	 

واإلنتــاج 	  لإلخــراج  األساســية  المهــارات  تنميــة 
المسرحي.

 تنميــة مهــارات التفكيــر اإلبداعــي من خــالل العمل 	 
الجماعي أثناء التدريب.

تنميــة مهــارات إدارة اإلنتاج المســرحي إلتاحة فرص 	 
عمل أكبر للمتدربين.

انتاج مسرحي مطور على أيدي خبراء. 	 

المؤهلــة 	  المهــارات  جميــع  علــى  مدربيــن  طــالب 
للتمثيل واالنتاج المسرحي.

الطالب والطالبات.	 

جميع أفراد المجتمع.	 
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تطوير حصص الفنون في المدارس

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

تطوير المســتوى الفنــي والثقافي فــي المملكة 	 
العربية السعودية.

رفع مســتوى الفن الســعودي والفلكلور الشعبي 	 
بما يتناســق مــع مســتوى الفنــون العالمية لطالب 

التعليم العام. 

تعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي فيما 	 
يتعلق بمؤشــر االبتكار العالمي والمرتبط بمدخالت 

االبتكار )اإلنتاج الفكري والثقافي(. 

الطالب والمعلمين.	 

وصف المبادرة

تحسين تدريس حصص التربية الفنية والتثقيف بالفن مع وضع خيارات جديدة للتطوير المهني لبيئات التعلم المهنية في مجتمعات التربية 
الفنيــة مــن خــالل تقديــم برامج نوعية تعنى بالتطوير األكاديمــي والمهني المتزامن والغير متزامن في مجالــي الفنون والثقافة، وتنظم 
العمــل المشــترك بيــن الجهــات ذات العالقــة مثــل  إقامــة الــدورات التدريبية المتخصصــة، المعــارض التربويــة، المؤتمرات العلميــة، المحافل 
الدوليــة والمحليــة كقنــاة رابطة الطــالع التربويين على النظريات الحديثة في تدريس الفنون ومســتقبلها. مما سيســهم في فتح مجاالت 
اإلنتــاج الفنــي واالبتــكاري أمــام الطــالب وأفراد المجتمــع بطريقة توجيهيــة احترافية، مــع التركيز علــى الجوانب األكاديمية والفنية بشــكل 

موازي بما يتالءم مع تسارع  المعرفة وتطورات العصر.
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القراءة وجه الفكر و الثقافة

وصف المبادرة

تهــدف هــذہ المبــادرة إلى نشــر الوعــي والتثقيف فيما يخص أهميــة القراءة و معالجة ضعــف اإلقبال عليها لدى طــالب وطالبات التعليم 
العــام. تركــز علــى مرحلــة  التعليم العام عن طريــق تقديم برامج تدريبية للطالب والطالبات تســهم في تعزيز الجانــب القرائي لديهم، كما 
سيتم بناء برامج وحقائب تدريبية لمعلمي ومعلمات اللغة العربية كذلك. سيتم تجهيز دليل لمكتبة إلكترونية تساهم في تسهيل إمكانية 
وصول وســائل المعرفة والتعلم للطالب. إضافة لذلك، ســيتم إعادة تأهيل وتطوير المكتبات المدرســية والمعامل اللغوية لتكون مجهزة 

بأحدث الوسائل واإلمكانيات واألدوات لخلق بيئة جذابة مشجعة للقراءة.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

زيادة الوعي القرائي و إنتاج المعرفة و استثمارها.	 

تحســين األداء القرائي  و الفهم  واالستيعاب لدى 	 
المتعلمين في كافة المراحل الدراسية.

زيادة الوعــي القرائي وزيادة اإلقبال على القراءة 	 
وإنتاج المعرفة واستثمارها .

تحســين األداء القرائي  والفهم  واالســتيعاب لدى 	 
المتعلمين في كافة المراحل الدراسية.

تبــادل الخبــرات مع نظرائهــم في العالــم )التدويل( 	 
وتمثيل الوطن في المحافل والمناســبات الثقافية 

اإلقليمية  والدولية.

طالب و طالبات التعليم العام.	 

معلمي ومعلمات اللغة العربية.	 
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إنشاء حاضنات أعمال للفنون

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

تطوير الفنون التراثية التشكيلية.	 

توفيــر الخدمات اإلرشــادية والتســهيالت المناســبة 	 
للمشروعات في الفنون التشكيلية.

ربط الفن التشــكيلي  بالصناعات الصغيرة بما يحقق 	 
التكامل الصناعي.

خلق مشــروعات فنية تشكيلية إبداعية جديدة مما 	 
يوفــر فــرص عمــل جديدة ومربحــة للمجتمع بشــكل 

العام وللنساء بشكل خاص.

طالب التعليم العالي	 

تتبنى هذہ المبادرة إنشاء مركز للفنون التشكيلية واستثمار ما لدى الفتيات والشباب من طاقات ومواهب فنية من خالل صقل مواهبهم وصف المبادرة
وإكسابهم المهارات الفنية التي تتناسب مع فئاتهم العمرية وتقديم مشاريعهم الصغيرة لسوق العمل في عشر جامعات موزعة في 

أنحاء المملكة.
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مسرعة وصاقلة األعمال الترفيهية

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

تعزيز االقتصاد الوطني بمشاريع ترفيهية متعددة.	 تطوير وتنويع فرص الترفيه	 

تطوير قدرات المستفيدين من المبادرة في افتتاح 	 
مشاريع ترفيهية لخفض نسب القوى غير العاملة .

طالب التعليم العالي	 

وصف المبادرة

مســرعة وصاقلــة للمشــاركين الســتثمار القــدرات وتوجيههــا الفتتــاح مشــاريع ترفيهية تتناســب مــع متطلبــات واحتياجات الســكان، وتحويل 
وتوجيه المشــاركين في برامج المبادرة وتقديم العون المادي واالستشــارات الفنية لبدء مشــاريعهم الترفيهية بإشــراف متخصصين في 
هذا المجال. هذا سيتيح افتتاح أعمال حرة للمشاركين والمستفيدين من المبادرة كما أن المشاريع الترفيهية المصاحية ستتيح توافر فرص 

وظيفية مستقبلية للطلبة وخريجي الجامعات.
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تطوير الثقافة والفنون في التعليم

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

تطوير المســتوى الفنــي والثقافي فــي المملكة 	 
العربية السعودية.

تعزيز المشاركات الدولية في الفنون والثقافة.	 

الفنيــة 	  األنشــطة  فــي  المشــاركة  نســبة  زيــادة 
والثقافية.

فــرص أكثــر إلقبــال المجتمــع واألســر علــى إشــراك 	 
الفنيــة  األبنــاء والبنــات فــي ممارســة هواياتهــم 

والثقافية.

للشــباب 	  المهنيــة  والوظائــف  الفــرص  زيــادة 
والمعتمدة على تعلم وممارســة المهارات الفنية 

والثقافية.

الطالب والمعلمين.	 

وصف المبادرة

تهدف المبادرة إلى تطوير المســتوى الفني والثقافي في المملكة العربية الســعودية وتعزيز حضورها الدولي في الفنون والثقافة. 
وتساعد في اكتشاف ورعاية وتسويق المبدعين السعوديين في التعليم العام، تمكين الطالب من المشاركة في المنافسات في مجالي 
الثقافة والفنون، إضافة الى تعزيز المشــاركة في المســابقات المحلية والخليجية والعربية والدولية. ويتم ذلك من خالل توفير اإلمكانات 
بإنشــاء مراكــز حضاريــة تعليميــة ومراكز فنون وثقافة وعقد ورش وبرامج متخصصة للطلبة، كما تشــمل تدريب مشــرفي المجاالت الثقافية. 
كما تساهم المبادرة في تنويع وتعدد الملتقيات الثقافية وعروض الترفيه المناسبة للمجتمع وذلك باستقطاب وتقديم ملتقيات ثقافية 

وعروض ترفيه عالمية وإقليمية ووطنية.
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برنامج تنمية القدرات البشرية
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يهــدف إلــى تحســين مخرجــات منظومــة التعليــم والتدريــب فــي جميع مراحلهــا مــن التعليــم المبكر وحتــى التعليم 
والتدريــب المســتمر مــدى الحيــاة للوصول إلــى المســتويات العالمية، من خالل برامــج تعليم وتأهيــل وتدريب تواكب 
مستجدات العصر ومتطلباته، وتتواءم مع احتياجات التنمية وسوق العمل المحلي والعالمي المتسارعة والمتجددة 
ومتطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعة، بالشــراكة مع جميع الجهات ذات العالقة محليًا ودوليًا، كما يســهم البرنامج في 
تطويــر  جميــع مكونــات منظومة التعليم والتدريب بما فيها المعلميــن والمدربين وأعضاء هيئة التدريس والحوكمة 
وأنظمــة التقويــم والجــودة والمناهــج والمســارات التعليمية والمهنيــة والبيئــة التعليمية والتدريبيــة لكاّفة مراحل 

التعليم والتدريب لتنسجم مع التوجهات الحديثة والمبتكرة في مجاالت التعليم والتدريب.

برنامج تنمية القدرات البشرية
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التحول نحو التعليم الرقمي لدعم تقدم الطالب والمعلم

وصف المبادرة

تهــدف هــذہ المبــادرة إلى رقمنة عناصر البيئية التعليمية من أجل دعم النمو في تنمية مهنية المعلمين والتطبيقات التربوية عبر منصة 
تربويــة متخصصــة وتوحيــد جــودة المحتــوى التعليمــي لمراحــل التعليم األولــي، وكذلك دعــم تعلم الطلبة وســهولة الوصــول للمحتوى 
التعليمــي عــن طريــق )أكاديمية خان الســعودية(، من خــالل )دروس نموذجية، وتمارين على اإلنترنت(. كما تشــمل تفعيــل التعليم المدمج 

لزيادة الطاقة االستيعابية للجامعة، وللحد من اإلنفاق الرأسمالي والتشغيلي لكل طالب، وتقديم محتوى عالي الجودة.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

تعزيــز اســتخدام التقنيــة لدعــم النمو فــي التنمية 	 
المهنية للمعلم.

تطوير العملية التعليمية باستخدام التقنية.	 

تطوير مهارات الطلبة والمعلمين التقنية.	 

بنيــة تحتيــة الكترونيــة مجهــزة فــي جميــع مدارس 	 
التعليم العام.

مناهج دراسية إلكترونية.	 

طالب وطالبات التعليم العام.	 

المعلمين واإلداريين.	 

أولياء األمور.	 
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تحسين وسائل األمن والسالمة في المباني المدرسية

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

تجهيز المدارس بتجهيزات السالمة الالزمة للتعامل 	 
مع الحرائق والحوادث المماثلة لها.

زيادة معدل األمن لحماية األرواح والممتلكات في 	 
مدارس التعليم العام.

األمــن 	  عــن  المســؤولة  البشــرية  القــوى  تأهيــل 
والسالمة في المنشآت المدرسية.

تشجيع مشاركة القطاع الخاص لالستثمار في مجال 	 
الحراسات األمنية.

انخفــاض معــدل الحرائــق والحــوادث المماثلــة في 	 
مدارس التعليم العام بنسبة 30 %.

زيــادة معدل حماية األرواح والممتلكات المدرســية 	 
بنسبة 20 %.

الفئــات 	  لكافــة  الموظفيــن  تأهيــل  معــدل  زيــادة 
المســؤولة عن األمن والســالمة المدرســية بنســبة 

.% 60

منسوبي األمن والسالمة في إدارات التعليم.	 

قادة المدارس.	 

منسقي ومنسقات األمن والسالمة في المدارس.	 

طالب وطالبات التعليم العام.	 

المباني التعليمية.	 

وصف المبادرة

تهــدف هــذہ المبــادرة إلى الرفع من مســتوى األمن والســالمة في المدارس الحكومية مــن خالل تزويد المدارس المســتهدفة بتجهيزات 
السالمة الالزمة مع الصيانة الدورية لها، وزيادة معدل األمن من خالل توظيف حراسات أمنية في مدرس التعليم العام، والسعي لتأهيل 
مدربيــن متخصصيــن فــي مجــال األمن والســالمة عن طريــق البرنامجيــن التدريبين )ممارس أمــن وســالمة – برنامج دافع(، وتأهيل منســقي 

ومنسقات األمن والسالمة في المدارس على هذہ البرامج التدريبية.
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تطوير نموذج جديد لتطوير دور القيادة التربوية في إدارات التعليم

وصف المبادرة

تهــدف هــذہ المبــادرة إلــى تركيــز وقــت المعمليــن والمــدراء فــي مهامهم األساســية وهــي تعليم الطــالب، وفصــل كافة الخدمــات غير 
التعليميــة مــن إدارات التعليــم ومكاتــب التعليــم والمــدارس، ووضعهــا فــي وحدة مســتقلة من أجل تحســين مســتوى الخدمــة والمتابعة 
واإلدارة. ويتضمــن ذلــك تحســين عمليــة إدارة المشــتريات ومقدمي الخدمات والجودة، واإلســهام في إيجاد فرص وظيفية جيدة للشــباب 

المؤهل في التخصصات غير التعليمية.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

تحســين جودة الخدمة وفقًا لما يتم قياســه حســب 	 
توافر المرافق وإمكانية االعتماد عليها. 

تخفيض وقت المعلمين والمدراء الذي يتم قضاؤہ 	 
في الخدمات غير التعليمية.

متفرغــة 	  ومــدارس  تعليــم  ومكاتــب  تعليــم  إدارات 
بالكامل للعملية التعليمية.

إدارات التعليم.	 

القيادات التعليمية.	 

المعلمين والمعلمات	 
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تطوير برنامج االبتعاث

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

ربط البعثات الدراسية بسوق العمل.	 

رفع جودة برنامج البعثات الدراسية.	 

تحسين خدمات المتابعة واإلشراف.	 

توائــم 	  ومخرجــات  أعلــى  بكفــاءة  ابتعــاث  برنامــج 
احتياجات سوق العمل.

الطالب والطالبات المبتعثين.	 

موظفي وكالة االبتعاث.	 

وصف المبادرة

تهــدف هــذہ المبــادرة إلــى تطوير برنامج خادم الحرمين الشــريفين لالبتعاث الخارجي وتحســين كفاءته  التشــغيلية، وذلــك من خالل توفير 
مجموعة من البرامج والخدمات التي  تســاهم في تجويد وتحســين مخرجات برنامج خادم الحرمين الشــريفين لالبتعاث الخارجي مثل برامج 
التدريــب المهنــي في أســواق العمــل بدول االبتعاث، و توفير خدمة القبول الجامعي بأفضل الجامعات العالمية، وإنشــاء مســارات ابتعاث 

نوعية باإلضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية لبرنامج االبتعاث من خالل تطوير إجراءات العمل وإنشاء وحدات إدارية جديدة.
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تطوير منظومة التعليم التقني التطبيقي من خالل إنشاء الجامعات التطبيقية

وصف المبادرة
تهدف هذہ المبادرة إلى تطوير منظومة التعليم التقني التطبيقي من خالل تأسيس جامعات تطبيقية لتشجيع االلتحاق بالتعليم التقني 
التطبيقي والرفع من جودته بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، واعتبارہ مسارًا مهما من مسارات التعليم العالي فوق الثانوي في 

المملكة.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

تنمية مهارات الشــباب الســعودي فــي التخصصات 	 
التقنية وتأهيلهم. 

للســعوديين 	  متعــددة  وظيفيــة  فــرص  توفيــر 
وسهولة التحاقهم.

إيجاد آلية مؤسســية للتعرف على احتياجات ســوق 	 
العمل من الناحية العملية والنوعية.

رفــع نســبة الطلبــة اإلضافييــن فــي قطــاع التعليــم 	 
الحالــي  عــن   0%  10 بنســبة  والمهنــي  الفنــي  

)100,000 إضافيين بحلول  عام 2020).

المهنــي 	  التعليــم  خريجــي  توظيــف  نســبة  ارتفــاع 
والتقنــي بعــد 6 أشــهر مــن التخــرج مــن 70 % حاليــا 

إلى 8 0%.

خريجو التعليم المهني والتقني.	 
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تعزيز المشاركة في المسابقات الدولية العلمية

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

تعزيز المشاركة في المسابقات الدولية.	 

تحقيــق  الميداليــات واألوســمة مــن قبــل الطــالب 	 
والطالبات العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء.

حصــل 	  التــي  واألوســمة  الميداليــات  عــدد  زيــادة 
عليهــا الطلبــة فــي المســابقات العلميــة الدوليــة 

واإلقليمية.

المســابقات 	  فــي  الطلبــة  مشــاركات  عــدد  زيــادة 
العلمية الدولية واإلقليمية.

الطالب والطالبات المتميزين.	 

وصف المبادرة
تهدف هذہ المبادرة إلى تعزيز مشاركة المملكة العربية السعودية في المسابقات العلمية الدولية واإلقليمية من خالل تصميم اختبارات 
ومقاييس للكشــف عن الطلبة المتميزين في المواد العلمية، وتأهيل وتدريب المتميزين في المواد العلمية واختيار المســابقات الدولية 

العلمية للمشاركة فيها.
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توفير ورش فنية بالمدارس لتدريب الطالب على المهن وتعزيز االتجاهات اإليجابية نحو المهن

وصف المبادرة

تهدف هذہ المبادرة إلى تزويد طالب المدارس الثانوية بالمهارات المهنية والتقنية التي تساعد على تهيئتهم لسوق العمل، وتدريبهم 
على األعمال المهنية التي يحتاجها سوق العمل السعودي من خالل تقديم البرامج المهنية والتقنية االختيارية لطالب المدارس الثانوية 
فــي وحــدات المؤسســة العامة للتدريب التقني والمهني وإقامة ورش عمل تقنية ومهنية داخــل المدارس الثانوية لتدريب الطالب على 

المهن التي يحتاجها سوق العمل .

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

زيــادة عدد الورش التقنية والمهنية المنشــأة في 	 
المدارس.

زيادة نســبة الطــالب والطالبات الملتحقيــن بالبرامج 	 
المهنية والتقنية.

زيــادة نســبة خريجــي المرحلــة الثانويــة المنخرطين 	 
في سوق العمل.

زيادة نســبة الطــالب والطالبات الملتحقيــن بالكليات 	 
التقنية.

طالب وطالبات المرحلة الثانوية.	 
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تطوير التربية الخاصة

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

إقرار اســتراتيجية وطنيــة لتعليم ذوي اإلعاقة في 	 
وزارة التعليم.             

رفع نسبة التحاق الطالب ذوي اإلعاقة في التعليم 	 
العام من خالل برامج التدخل المبكر 

تحســين نوعيــة الخدمات المســاندة للتربيــة الخاصة 	 
والتوسع فيها.      

اســتحداث مركــز التقنيــة المســاعدة لدعــم عمليات 	 
التعليم والتعلم في التربية الخاصة.

 تقديــم الخدمــات التعليميــة لألطفــال الموجوديــن 	 
فــي  ومــن  األورام  ومراكــز  المستشــفيات  فــي 

حكمهم.  

إنشاء مركز وطني متخصص للتربية الخاصة بالتعاون 	 
مع القطاع الخاص.

ارتفــاع نســبة الطلبــة المعاقيــن المســتفيدين مــن 	 
خدمات التربية الخاصة إلى 35 %.

الطالب والطالبات من ذوي االحتياجات الخاصة.	 

تهدف هذہ المبادرة إلى دعم وتطوير الخدمات المقدمة في التربية الخاصة وفق أحدث الممارسات العالمية المتميزة.وصف المبادرة
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وضع اطار عملي لضمان الموائمة بين مخرجات التخصصات الجامعية واحتياجات سوق العمل

تهدف هذہ المبادرة إلى موائمة البرامج التعليمية والتدريبية مع احتياجات التنمية الوطنية، ووضع آلية تحقق المرونة االستيعابية.وصف المبادرة

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

طالب وطالبات التعليم العالي.	 برامج تعليمية موائمة الحتياجات سوق العمل.	 تحفيز وتوجيه  مؤسسات التعليم العالي للموائمة.	 

أصحاب األعمال.	 
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تعزيز مشاركة األسرة في العملية التربوية و التعليمية ودورها في تعزيز القيم و الهوية الوطنية - ارتقاء

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

التربويــة 	  العمليــة  فــي  األســرة  مشــاركة  تعزيــز 
والتعليميــة ودورهــا فــي تعزيــز القيــم والهويــة 

الوطنية)ارتقاء(.

نشر ثقافة الشراكة في المجتمع.	 

مشــاركة 30 % من األســر الســعودية فــي العملية 	 
التعليمية.

األسر السعودية.	 

تهدف هذہ المبادرة إلى تعزيز مشاركة المدرسة مع األسرة والمجتمع في العملية التربوية والتعليمية، حيث أثبتت الدراسات أن لألسرة وصف المبادرة
تأثير عالي في جودة مخرجات التعليم، كما أن الدول ذات األداء المرتفع لديها ثقافة قوية مرتبطة بشراكة المدرسة مع األسرة والمجتمع.
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تطوير برامج الشراكات االستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  والقطاع الخاص

تهدف هذہ المبادرة إلى توسيع الشراكات االستراتيجية الكمية والنوعية من خالل بناء نماذج للشراكة الحقيقية والفعالة في مجال تنمية وصف المبادرة
الموارد البشرية مع القطاعين الخاص والعام.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

كمــًا 	  االســتراتيجية  الشــراكات  معاهــد  عــدد  زيــادة 
ونوعًا.

الشــراكات 	  لمعاهــد  االســتيعابية  الكفــاءة  رفــع 
االستراتيجية الحالية.

زيــادة أعــداد المتدربيــن والمتدربــات فــي معاهــد 	 
الشراكات االستراتيجية.

المســاهمة في رفع عــدد الموظفين والموظفات 	 
في الشركات الشريكة.

تقديــم دراســة نمــوذج تمويــل مســتدامة لمعاهد 	 
الشراكات االستراتيجية.

جديــدة 	  اســتثمارية  فــرص  خلــق  الخــاص:  القطــاع 
وتمكين المواطنين السعوديين.

الحكومة: تقليص االنفاق الحكومي	 

المواطنــون الســعوديين: خلق فرص عمل مباشــرة 	 
في المعاهد والكليات الجديدة.

الطالب والطالبات.	 
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التوسع في الطاقة االستيعابية للوحدات التدريبية القائمة بالمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

تعزيز قدرة نظام التعليم والتدريب لتلبية متطلبات 	 
التنمية واحتياجات سوق العمل.

تعزيــز وتحســين الموائمــة مــا بيــن التدريــب التقني 	 
والمهني وإطار النظام التعليمي.

زيــادة القــدرة االســتيعابية للمتدربيــن والمتدربــات 	 
في المؤسسة بمقدار 70.000 متدرب ومتدربة من 

خريجي التعليم العام.

الطالب والطالبات.	 

وصف المبادرة

تهدف هذہ المبادرة الى زيادة وتحسين القدرة االستيعابية للمؤسسة بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل في المملكة، لسد العجز 
في الكوادر الوطنية المؤهلة، وذلك من خالل زيادة وتطوير التجهيزات التدريبية في الوحدات القائمة الستيعاب عدد أكبر من المتدربين 
والمتدربــات. وكذلــك تأهيــل وتجهيــز بعــض مباني الوحــدات التدريبية القائمة لتالئــم التخصصات األكثر طلبا في ســوق العمــل. إضافة إلى 

إنشاء وتجهيز مباني إضافية في الوحدات التدريبية  القائمة الستيعاب الطلب المتزايد على التدريب التقني والمهني.
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R&D برنامج دعم البحث العلمي والتطوير في الجامعات

وصف المبادرة
تهــدف هــذہ المبــادرة إلــى تحفيز الجامعــات في المملكة على البحــث واالبتكار ونقل المعرفة عن التقنية، ورفع مســتوى التنافســية بين 
الجامعات وعلى مســتوى مؤشــر تنافســية الدول، والتنســيق والتكامل مع منظومة البحث والتطوير في المملكة والتي تشــمل الوزارات 

والهيئات الحكومية، والشركات الحكومية، والقطاع الخاص، والمراكز البحثية المستقلة.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

مجــال 	  فــي  البشــرية  والقــدرات  المواهــب  تطويــر 
األبحاث العلمية والتطوير.

المســاهمة فــي دفــع الجامعــات على االســتفادة 	 
مــن مخرجــات األبحــاث، والعمــل على مرحلــة تطوير 

المنتجات وتسويقها.

العمــل علــى اســتراتيجية طويلــة المــدى لتحقيــق 	 
التنمية االقتصادية وازدهار المجتمع.

البــارزة 	  العالمّيــة  المنظمــات  بيــن  شــراكات  إقامــة 
والقطاع الخاص وبين الجامعات.

التخفيــف من األعبــاء اإلدارية والمركزيــة في اتخاذ 	 
القرار.

تصنيــف 5 جامعــات ســعودّية علــى األقــل مــن بيــن 	 
أفضل 200 جامعة في التصنيف العالمي.

الخامــس والعشــرين 	  الحالــي،  االرتقــاء مــن مركزنــا 
في عام 2015، لنكون من أول 10 بلدان في مؤشــر 

التنافسّية العالمّية.

الجامعات السعودية.	 
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التطوير المهني للمعلمين

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

والقيــادات 	  للمعلميــن  مهنيــة  مســارات  تطويــر 
التعليمية.

للتطويــر 	  متكاملــة  إلكترونيــة  منظومــة  تطويــر 
المهني التعليمي.

تطوير استراتيجية مركز التطوير المهني التعليمي.	 

تطوير االعتماد المهني التدريبي.	 

تطويــر أســاليب وأدوات تقويــم للمعلــم والطالــب 	 
تتوافق مع توجهات التعليم الحديثة.

والقيــادات 	  للمعلميــن  مهنيــة  مســارات  تطويــر 
التعليمية.

للتطويــر 	  متكاملــة  إلكترونيــة  منظومــة  تطويــر 
المهني التعليمي.

تطوير استراتيجية مركز التطوير المهني التعليمي.	 

تطوير االعتماد المهني التدريبي.	 

تطويــر أســاليب وأدوات تقويــم للمعلــم والطالــب 	 
تتوافق مع توجهات التعليم الحديثة.

المعلمين والمعلمات.	 

القيادات التعليمية.	 

وصف المبادرة

تهــدف هــذہ المبــادرة إلــى تطويــر البيئة التعليمية بما تشــمله مــن مناهج وآليات تقويــم مبنية علــى الكفايات تركز على اكتســاب الطالب 
المهارات الحياتية الالزمة في العصر الحديث. كما تشمل تطوير مسارات مهنية للمعلمين والقيادات التربوية تكون مرتبطة ببرامج تدريبية 
تطويرية لتمهين مهنة التعليم، وتوفير فرص تطويرية عالمية الكتساب المهارات وتبادل الخبرات، مع ضمان جودة البرامج التدريبية بتوفير 
معاييــر اعتمــاد واضحــة فــي مجــال التدريــب األكاديمــي التعليمي. كما تشــمل المبادرة توفيــر آليات إشــراف حديثة تتوافق مــع التوجهات 
التطويرية للمناهج وآليات التقويم في المدارس. وتوفير مسارات في كليات التربية للمعلمين قبل الخدمة متوافقة مع متطلبات مهنة 

التعليم لتوافق مخرجات كليات التربية مع معايير اختيار المعلم.
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التوسع في النقل المدرسي وتحسين الخدمة، بما يضمن حصول الطالب على فرصة التعلم

االستثمار األمثل لخدمات النقل التعليمي من خالل تحسين األداء وزيادة التغطية وتخفيض التكلفة.وصف المبادرة

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

الزيادة في مستوى التغطية في النقل التعليمي 	 إيجاد وتحقيق خدمات النقل التعليمي.	 
من 28 % إلى 43 %.

تغطية الطلب بنسبة 100 %.	 

الطلبة والطالبات في التعليم العام.	 

الطلبة والطالبات في رياض األطفال.	 

الطلبة والطالبات في التربية الخاصة.	 
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التوسع في تعليم الكبار ومحو األمية

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

خفض نسبة األمية في المملكة العربية السعودية.	 

تمكيــن مهــارات مهنيــة للنســاء ومهــارات حياتيــة 	 
للذكور واإلناث.

رفع نســبة التوســع الكمــي للحي المتعلم ونســبة 	 
االلتحاق به.

توفير التعليم والتدريب المستمر لذوي المؤهالت 	 
التعليمية المتدنية.

خفض نســبة األمية فــي المملكة إلى 2.5 % بحلول 	 
عام 2020.

جميــع من لم يلتحق بالســلك التعليمــي )أميين( 15 	 
سنة فأكثر.

جميع الشــباب ذوي المؤهــالت التعليمية المتدنية 	 
)15-29 سنة(.

وصف المبادرة
تهــدف هــذہ المبــادرة إلى محو األمية بين الكبار )15( ســنة فأكثــر وتعزيز قيم التعلم مدى الحياة لديهم . كما تعمل على تمكين الشــباب 
من الجنسين  خارج التعليم  من ذوي المؤهالت التعليمية المتدنية من الثانوية فما دون ممن تقع أعمارهم في الفئة العمرية من 29-15 

سنة من المهارات الحياتية الالزمة وتوفير فرص التدريب المتنوعة التي تساعدهم على الدخول لسوق العمل.
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إنشاء وتطوير نظام خدمات المعلومات الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية

وصف المبادرة
تهــدف هــذہ المبــادرة إلــى تســهيل دعم القــرار بــوزارة التعليم، كما تهــدف إلى بناء نظــام إدارة المعلومــات الرقمية ونظــم المعلومات 
الجغرافية بهدف الحصول على التمثيل المكاني والجغرافي للمعلومات وبناء خدمات التحليل الالزمة لدعم القرار المســتند على البيانات 

وفق التوزيعات المكانية والجغرافية.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

نظــم 	  و  الرقميــة  المعلومــات  إدارة  نظــام  بنــاء 
المعلومــات الجغرافيــة بــوزارة التعليــم ضمــن إطار 

منظومة دعم القرار.

تجميــع وتدقيق بيانــات ومواقع مواقــع الجامعات 	 
فــي  والحكوميــة  األهليــة  والمعاهــد   والكليــات 
المملكــة الملحقيات الثقافية فــي الخارج ومعاهد 
والجامعــات  المناطــق  حســب  البحــوث  ومراكــز 
الجامعيــة  المستشــفيات  ومواقــع  بالمملكــة 

بالمملكة.

تجميــع وتدقيــق بيانــات ومواقــع إدارات والتعليــم 	 
ومكاتب التربية والمدارس الحكومية واألهلية في 

مناطق  المملكة.

االســتفادة مــن خرائــط شــبكة النقل العامة وشــبكة 	 
النقــل للمناطق االداريــة والمدن والقرى بالمملكة 

لتمثيل البيانات والمعلومات عليها.

سهولة إجراءات الحصول على المعلومات الرقمية 	 
والجغرافية الكافية.

ســهولة قيــاس الرضــا المجتمعــي العــام للطلبــة 	 
حــول  اإلعالميــة  والمؤسســات  االمــور  وأوليــاء 
شــفافية المعلومــات المتاحــة عن التعليــم العالي 

وجودتها وكفايتها وشمولها وإتاحتها بسهولة.

وزارة التعليم 	 

الجامعات.	 

الطالب والطالبات	 

أولياء األمور.	 
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تطوير برامج حضانات ورياض األطفال والتوسع في خدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

رفع نسبة االلتحاق برياض األطفال إلى 30 %.	 

تطوير السياسات والتنظيمات الوطنية لدعم رعاية 	 
وتعليم الطفل من الميالد حتى ست سنوات.

تشجيع مشاركة القطاع األهلي في االستثمار في 	 
مجال التعليم والتدريب.

توفير فرص وظيفية للمعلمات والحاضنات.	 

ارتفــاع نســبة االلتحاق في رياض األطفــال إلى 30 % 	 
من أطفال المملكة، أي 225000 طفل مستفيد في 

العام 2020م.

افتتاح وتشغيل 1500 روضة وحضانة.	 

استحداث ما يزيد عن 20 ألف وظيفة جديدة.	 

منهج وطني مطبق للرياض األطفال.	 

نظام جودة معتمد ومطبق على رياض األطفال.	 

جميــع األطفــال مــن الميالد إلى عمر ســت ســنوات 	 
في المملكة العربية السعودية.

تهــدف هــذہ المبــادرة إلــى إنشــاء عــدة روضــة أطفــال حكومية وأهليــة جديدة فــي مختلــف مناطق المملكــة، وتوفيــر خدمــات الحضانات وصف المبادرة
وتشغيلها من قبل مؤسسات القطاع األهلي.
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تطوير ودعم ريادة األعمال

وصف المبادرة

تهــدف هــذہ المبــادرة إلــى تعزيــز ثقافة ريادة األعمــال في المنظومــة التعليمية في وزارة التعليم من خالل مشــاركة الطــالب والطالبات 
والمجتمع في بناء مجتمع منتج، والمشــاركة ف التنمية االقتصادية وخلق فرص العمل من خالل تنمية القطاع الخاص في المملكة. وذلك 
مــن خــالل تطويــر اســتراتيجية موحــدة، وشــراكات محليــة وعالميــة مع بيــوت الخبرة بهــدف توفير قنــاة موحدة معتمــدة لتكــون المرجعية 

الرئيسية للمستفيدين الكتساب الخبرات وتوفير االستشارات في مجال الريادة.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

تعزيــز ثقافــة ريــادة األعمــال والريــادة فــي جميــع 	 
مراحل نظام التعليم. 

تطويــر مركز معرفــة موحد لريادة األعمال يتناســب 	 
مع الثقافة السعودية.

تقليل نسبة البطالة من 11.6 % إلى 7 %	 

زيادة مشــاركة النســاء في ســوق العمل من 22 % 	 
إلى 30 %.

زيادة مشــاركة المؤسســات الصغيرة. والمتوسطة 	 
في الناتج المحلي من 20 % إلى 30 %.

التمكين االقتصادي للشباب.	 

زيــادة مشــاركة القطــاع الخــاص في الناتــج المحلي 	 
من 31 % إلى 65 %.

طــالب التعليم العام والعالي والمؤسســة العامة 	 
والمجتمع المحلي.

أعضاء هيئة التدريس والكادر التعليمي.	 
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STEM -  مركز تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

اإلســهام فــي تطوير قــدرات الطــالب واتجاهاتهم 	 
وميولهــم بمــا يعــزز اختيارهــم لمســارات علميــة 
ومهنيــة مســتقبلية ذات صلــة بالعلــوم والتقنيــة 

والهندسة والرياضيات. 

العالقــة 	  ذوي  والممارســين  المعلميــن  وتطويــر 
بمجــاالت العلــوم والتنقية والهندســة والرياضيات، 

وبرامج التطوير المهني.

 	   TIMMS   تحســن نتائــج اختبــار الطلبــة فــي اختبــارات
الدولية.  

التوسع في نشر ثقافة منهجية STEM وتطبيقاتها 	 
في مدارس التعليم العام.

معلمين ومعلمات الرياضيات والعلوم.	 

الطالب والطالبات.	 

وصف المبادرة
تهــدف هــذہ المبــادرة إلــى تطوير تعليــم وتعلم العلــوم والتقنية والهندســة والرياضيــات والمهارات األساســية والمتقدمــة بها بهدف 
االرتقاء بمســتوى تحصيل الطالب ومواكبتهم للمهارات األساســية وذلك من خالل إنشــاء مركز متخصص يعتمد على مبدأ البحث والتطوير 

المستمر ويقدم الدراسات والحلول التطبيقية بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية وخبراء مختصين في ذات المجال.
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مركز تطوير تعليم اللغة االنجليزية

وصف المبادرة

تهــدف هــذہ المبــادرة إلــى تطويــر تعليم وتعلم اللغــة اإلنجليزية في التعليــم العام في مجاالت القــراءة والكتابة والمهارات األساســية 
والمتقدمة وذلك بهدف االرتقاء بمستوى تحصيل الطالب واتقانهم للغة اإلنجليزية والتي باتت مطلبا أساسيا، وذلك من خالل إنشاء مركز 
مختص يعتمد على مبدأ البحث والتطوير المســتمر، ويقدم الدراســات والحلول التطبيقية بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية وخبراء مختصين 

في ذات المجال.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

تطويــر تعليم و تعلم مهارات اللغة اإلنجليزية في 	 
التعليم العام والخاص.

رفــع مســتوى المعاييــر التعليميــة لتعليــم وتعلم 	 
يحقــق  بمــا  اإلنجليزيــة  اللغــة  مجــال  فــي  الطــالب 

التطوير المستهدف.

تطوير شــامل للمواد التعليمية والبرامج التطبيقية 	 
لتعليم اللغة اإلنجليزية.

تلبية وتحقيق متطلبات مؤسســات التعليم العالي 	 
خريجــي  ومهــارات  كفــاءة  لرفــع  العمــل  وســوق 

التعليم الثانوي في اللغة االنجليزية.  

رفــع الكفــاءة المهنيــة لمعلمــي اللغــة االنجليزيــة 	 
وتطوير عمليات التعليم والتعلم.

المســاهمة في تحديد وتكييــف المعايير العالمية 	 
لتعليــم اللغة اإلنجليزية و بما يتفق مع السياســات 
فــي  اإلنجليزيــة  اللغــة  لتعليــم  النســبي  والــوزن 

المملكة العربية السعودية

المساهمة  في تقديم الحلول التطبيقية.	 

خبــرات 	  نقــل  فــي  والمنهجــي  العلمــي  التوظيــف 
شــركات متقدمــة فــي صناعــة نمــاذج تعليــم اللغة 

اإلنجليزية.

تطبيــق أحــدث أدوات تقويــم المتعلميــن وقيــاس 	 
مهاراتهــم في اللغــة اإلنجليزية من خــالل اختبارات 

تحديد المستوى و االختبارات العالمية.

الطالب والطالبات.	 

المعلمين والمعلمات.	 
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مركز تطوير تعليم اللغة العربية

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

والطالبــات 	  الطــالب  لــدى  اللغويــة  الهويــة  تعزيــز 
وتنمية روح االفتخار بها.

المشــاركة فــي تطوير مناهــج اللغــة العربية وتحن 	 
محتواها العلمي.

ومعلماتهــا 	  العربيــة  اللغــة  معلمــي  تأهيــل 
والمشرفين والمشرفات.

تفعيل األنشطة الطالبية الخاصة باللغة العربية.	 

اللغــة 	  تعليــم  فــي  التعليميــة  الوســائل  توظيــف 
العربية.

إقامــة الشــراكات المحلية والدولية مــع بيوت الخبر 	 
والمراكز التخصصية ذات االهتمام باللغة العربية.

معلمين ومعلمات مؤهلين.	 

تحسن نتائج الطالب والطالبات في اللغة العربية.	 

جميع  طالب وطالبات التعليم العام والجامعي.	 

أكثر من 120 الف معلم ومعلمة	 

وصف المبادرة
تهــدف هــذہ المبــادرة إلــى تطويــر تعليم وتعلم اللغــة العربية فــي المرحلة االبتدائية فــي مجاالت القــراءة والكتابة والمهــارات اللغوية 
األساســية والمتقدمــة بهــدف االرتقاء بمســتوى تحصيل الطــالب وإتقانهم للغتهم األم، وذلك من خالل إنشــاء مركز متخصص يعتمد على 

مبدأ البحث والتطوير المستمر، ويقدم الدراسات الحلول التطبيقية.
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الموهوبون مستعدون للمستقبل

وصف المبادرة
تهــدف هــذہ المبادرة إلى توفير بيئة تعليمية مناســبة للطالب الموهوبين في مدارس التعليــم العام لتنمية قدراتهم وإبراز مواهبهم، 
ليكونوا رافدا هامًا لالقتصاد الوطني من الموارد البشرية عالية األداء، وذلك من خالل تطوير أنموذج تعليمي للموهوبين وفق منهجية 

علمية ألفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

قــدرات 	  لتنميــة  العناصــر  متكاملــة  بيئــة  إيجــاد 
مــا  أفضــل  إظهــار  علــى  وتحفيزهــم  الموهوبيــن 

لديهم من أفكار مبتكرة وممارسات إبداعية. 

توفيــر برنامــج تربويــة بمــواد تعليميــة إثرائيــة ذات 	 
جودة عالية تلبي احتياجات الطلبة الموهوبين. 

فــي 	  التعليميــة  والقيــادات  المعلميــن  تمكيــن 
المــدارس مــن رعايــة الطلبــة الموهوبيــن وتطويــر 

قدراتهم.

تيســير عمليــة دعم ومتابعــة وتقييــم الموهوبين 	 
في فصولهم من خالل المنصة اإللكترونية.

تطويــر عمليــات تعليــم الموهوبين مــن خالل نظام 	 
لإلشراف والمتابعة والتقويم.

تجهيز فصول للموهوبين.	 

معلمين مؤهلين في تعليم الموهوبين.	 

كادر إداري مؤهل لتعليم الموهوبين.	 

مناهج إثرائية للموهوبين.	 

طــالب التعليــم العــام مــن الصــف الرابــع االبتدائــي 	 
وحتى الصف الثالث الثانوي.

المعلميــن والمعلمــات الذين يعملــون في فصول 	 
الموهوبين.

الهيئة اإلدارية العاملة في المدارس المطبقة.	 
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المجمعات التعليمية

الفئات المستهدفةالتأثير المتوقعاألهداف الرئيسية للمبادرة

تحسين البيئة التعليمية و الجودة في التعليم مع 	 
خفض تكلفة تعليم الطالب.

تعزيــز اللحمــة الوطنية وزيــادة الترابــط المجتمعي 	 
وبناء العالقات الجيدة.

تحقيق وفورات مالية وترشيد اإلنفاق.	 

بيئــة 	  وتوفيــر  حديثــة  تعليميــة  مجمعــات  إنشــاء 
تعليمية أفضل.

استثمار المباني المدرسية في المدن.	 

االستغناء عن المباني المستأجرة.	 

المعلمين والمعلمات.	 

الطالب والطالبات.	 

وصف المبادرة

تهــدف هــذہ المبــادرة إلــى توفير بيئة تعليمية أفضــل والحد من الهدر التربوي، والتعليمي، والمالي، والبشــري فــي التعليم، وذلك من 
منطلق التوجيهات السامية لتطوير لتعليم من كافة جوانبه وتقديم الخدمة التعليمية المتميزة لجميع فئات المجتمع وفق رؤية المملكة 
2030. بحيث يتم خفض عدد المدارس الصغيرة، واالستغناء عن عدد كبير من المباني المستأجرة، واالستفادة من المباني الحكومية الزائدة، 

وتحسين البيئة التعليمية المحفزة لتحقيق الجودة في التعليم.
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مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية ( الجديدة)
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يهــدف إلــى تحســين مخرجــات منظومــة التعليــم والتدريــب فــي جميع مراحلهــا مــن التعليــم المبكر وحتــى التعليم 
والتدريــب المســتمر مــدى الحيــاة للوصول إلــى المســتويات العالمية، من خالل برامــج تعليم وتأهيــل وتدريب تواكب 
مستجدات العصر ومتطلباته، وتتواءم مع احتياجات التنمية وسوق العمل المحلي والعالمي المتسارعة والمتجددة 
ومتطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعة، بالشــراكة مع جميع الجهات ذات العالقة محليًا ودوليًا، كما يســهم البرنامج في 
تطويــر  جميــع مكونــات منظومة التعليم والتدريب بما فيها المعلميــن والمدربين وأعضاء هيئة التدريس والحوكمة 
وأنظمــة التقويــم والجــودة والمناهــج والمســارات التعليمية والمهنيــة والبيئــة التعليمية والتدريبيــة لكاّفة مراحل 

التعليم والتدريب لتنسجم مع التوجهات الحديثة والمبتكرة في مجاالت التعليم والتدريب.

برنامج تنمية القدرات البشرية
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برامج إثرائية إلغناء شخصية الطالب بأبعادها المختلفة• 

المشاركة الفاعلة ألولياء األمور والمجتمعات المحلية في التعليم• 

بيئة تعليمية حديثة ببنية تحتية مزودة بتقنيات القرن الحادي والعشرين• 

نظام جديد للحوكمة بقيادات ممكنة إلدارات وصالحيات موسعة للتعليم والمدارس• 

معلمون ومدراء مدراس بمعارف ومهارات واتجاهات إيجابية وحوافز لتوفير تعليم ذو جودة• 

مناهج معمقة وثرية إلعداد الطالب للحياة والمواطنة وسوق العمل• 

نظام تعليمي للمرحلة االبتدائية يركز على القيم والمهارات االساسية• 

االستفادة من البيانات الكبيرة والتقييم الفعال لرفع الكفاءة والشفافية والمساءلة• 

نظام تعليمي للمرحلة المتوسطة والثانوية يالئم احتياجات سوق العمل• 
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نظام موسع للتعليم التقني والمهني يلبي احتياجات سوق العمل ويوفر مسارات متعددة للنجاح• 

جامعات تطبيقية جديدة توفر تخصصات تتماشي مع احتياجات سوق العمل• 

التخطيط المسبق والمتكامل الحتياجات سوق العمل من رأس المال البشري• 

نظام تعليمي لمرحلة الطفولة المبكرة يركز على الجودة ومتاح للجميع• 

نظام فعال لتعلم مدى الحياة يوفر فرص التعلم المستمر والنمو المهني للمواطنين من مختلف األعمار• 

نظام تعليمي شامل يوفر فرص التعلم النوعي للطالب من ذ وي االحتياجات الخاصة• 

برامج ومسارات تعليمية متميزة للطالب الموهوبين والمتفوقين• 

نظام حوكمة ممكن للجامعات يربط بين االستقاللية واألداء والحوافز والمساءلة• 

بيئة جاذبة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي في جميع مراحل التعليم العام والجامعي• 

91



92





www.moe.gov.sa


