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صاحب السمو الملكي

األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

صاحب السمو الملكي

األمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خادم الحرمين الشريفين

الملك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود



صاحب السمو

األمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود
وزير التربية والتعليم 



كلمة سمو وزير 
التربية والتعليم

تضع قيادتنا الرشيدة المواطن في قلب الخطط التنموية المختلفة بوصفه ُأسَّ التنمية وصانعها 
وهو هدفها وغايتها، فتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها في بالدنا يعتمد – بتوفيق اهلل -  على  
المه��ارات والمعارف واالتجاهات التي يملكها المواطن الس��عودي. والتعلي��م هو األداة المثلى 
لالستثمار في رأس المال البشري، فطالبنا يمثلون المورد األكثر استدامة من خالل الرفع من 
جودة تعليمهم بصورة تنمي إبداعاتهم، وترعى مواهبهم، وتش��جع ابتكاراتهم، وهو ما س��يؤدي 
إلى الرفع من كفاءتهم في رس��م مس��تقبلهم ومواجهة تحديات الحياة، وتعزيز قدرات بالدنا 

التنافسية ووضعها في مصاف الدول المتقدمة. 
ل��ذا أدرك��ت قيادتنا الحكيمة في وقت مبكر من تأس��يس المملكة أهمي��ة تطوير التعليم في 
بناء المواطن، وصنعت من جهودها في نش��ر التربي��ة والتعليم في بالدنا أنموذجًا متميزًا على 
المستويين اإلقليمي والعالمي، فمن مدارس محدودة العدد ترعى عدًدا محدوًدا من الطالب ، إلى 
أكثر من 33 ألف مدرسة، تقدم رعايتها بفرص متساوية إلى نحو خمسة ماليين طالب وطالبة، 
ويق��وم بمهمة التدريس في هذه الم��دارس قرابة نصف مليون معلم ومعلمة. كما أن معدالت 
النمو قد بلغت في الس��نوات األربعين الماضية زيادة ملحوظة بتضاعف عدد المدارس والطالب 

والمعلمين كل عشر سنوات. 
إال أن التعامل مع المتغيرات المس��تقبلية والتحديات التي نعيش��ها على مستوى الفرد أو على 
مس��توى المجتمع؛ يتطلب أن تخطو وزارة التربية والتعليم خطوات واضحة ومدروس��ة نحو 
المس��تقبل وفق رؤية ومنهجية علمية، وهذا يتطلب بناء إس��تراتيجية وطنية لتطوير التعليم 
العام تحقق توجهات قيادتنا الحكيمة وتلبي آمال المواطنين وطموحات المجتمع وتحقق لبالدنا 
التح��ّول إلى مجتمع المعرفة، واس��تجابة لذلك جاءت هذه اإلس��تراتيجية الوطنية لتطوير 
التعليم العام التي قام مشروع الملك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام »تطوير« 
ببنائها وفق أفضل الممارس��ات الدولية في التخطيط لتطوير التعليم، واستلهمت الدروس من 
التجارب الوطنية والعالمية، وخلصت إلى رسم رؤية جديدة لما يجب أن يكون عليه الطالب في 
المملكة العربية السعودية، والمدرسة التي يمكن أن تحقق ذلك، وإعادة رسم المهام المستقبلية 

لوزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم.
إن هذه اإلس��تراتيجية الطموحة معنّية بالدرجة األولى ببناء نشء واٍع مبدع متكامل الشخصية 
يحق��ق أقصى قدراته، ويعي أثره اإليجابي المس��تقبلي على المس��تويات كاف��ة، وتخلق منه 
المواطن واإلنسان الصالح الذي يتحّلى بالقيم اإلسالمية، ويمتلك المهارات التي تؤهله للتعامل 
مع معطيات العصر ومس��تجداته، ويمتلك القدرة على الوص��ول إلى مصادر المعرفة وجلبها 
وتحليلها وإعادة إنتاجها وتوظيفها ونش��رها، والقدرة على تحقيق مستويات معيارية عالية في 

التعلم تمكنه من الثبات والكسب في مضمار التنافس الدولي.
وختامًا، ال نملك إال أن نقول ش��كرًا لكل من ساهم وشارك في إظهار هذا العمل وإخراجه إلى 
النور كي يكون بإذن اهلل متوائمًا مع رؤية خادم الحرمين الش��ريفي��ن الملك عب��د اهلل ابن 
عبد العزيز آل س��عود -حفظه اهلل- للتعليم في المملكة العربية الس��عودية. ووفقًا لتوجيهات 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود ولي العهد نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء وزير الدفاع، وصاحب الس��مو الملكي األمير مقرن بن عبدالعزيز آل س��عود النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين -حفظهما 
اهلل-  ومحققًا آلمال وتطلعات المجتمع بمؤسس��اته وأفراده كاف��ة، ومواكبًا لمكانة المملكة 
وتأثيرها على مس��توى العالم في ش��تى المجاالت. سائاًل المولى -عّز وجّل- أن يوفقنا لتحقيق 

ذلك والرقي بالتعليم في بالدنا. 





الملخص التنفيذي
الدواعي والمنطلقات واألهمية والقيم ................................................... 12

الجزء األول: اإلستراتيجية
الرؤية المستقبلية للتعليم العام ........................................................... 32	 
األسس اإلستراتيجية ....................................................................... 32	 
األهداف العامة وسياسات تحقيقها ........................................................... 35	 
إجراءات تنفيذ السياسات .................................................................... 42	 
النواتج ...................................................................................... 77	 

الجزء الثاني: الخطة التنفيذية لإلستراتيجية
نهج تنفيذ اإلستراتيجية ومحاوره األربعة ................................................. 80	 
منظومة متكاملة لضمان الجودة  ............................................................ 80	 
الخطط الخمسية، والمبادرات والبرامج والمشروعات ..................................... 82	 
إدارة تنفيذ اإلستراتيجية )الحوكمة( ...................................................... 90	 
الخطة الزمنية لتنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات ................................... 91	 
التقييم والمتابعة ............................................................................ 96	 
مؤشرات األداء ................................................................................ 96	 

المالحق
منهجية إعداد اإلستراتيجية ................................................................. 102	 
أهم مالمح الوضع الراهن: التحليل والقضايا واألولويات ................................... 103	 

المحتويات





الملخص التنفيذي



12
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الملخص التنفيذي:

الدواعي والمنطلقات واألهمية والقيم:

ثمة تغيي��رات وتطورات كبيرة على الصعيد العالمي أفرزته��ا العولمة والتحول إلى مجتمع 
المعرفة واالقتصاد القائم على المعرفة وثورة تقنية المعلومات واالتصاالت وتعاظم المنافسات 
العالمية. أما على الصعيد الوطني فثمة تطور كبير لش��أن المملكة ومكانتها على المس��توى 
اإلقليمي والعربي وعلى المس��توى اإلس��المي وعلى الصعيد العالمي ضمن مجموعة العشرين. 
كما أن هناك حراكًا تنمويًا وتطويريًا متس��ارعًا. من جهة أخرى فمعدل النمو الس��كاني في 
المملكة واحٌد من أعلى معدالت النمو في العالم، حيث يبلغ عدد الس��كان - وفقًا إلحصائية عام 
2010م - أكثر من س��بعة وعشرين مليون نس��مة،  33% منهم في فئة األطفال من عمر 14 سنة 
فأقل، وتبلغ نسبة المواطنين في الفئة العمرية بين 39-15  سنة 46%  من إجمالي السكان، وتحمل 
ه��ذه األرقام في طياتها جوانب إيجابي��ة، فهذه الفئة العمرية تحمل بش��ائر إيجابية في حال 
اس��تثمارها وتوجيهها بالصورة المناس��بة كي تقوم بمهامها في دفع عجلة التنمية. إن ما سبق  
يستدعي تعزيز جهود المملكة وتس��ريعها في مسيرتها التنموية والتطويرية، ويتطلب تطوير 
النظام التعليمي ليصبح أكثر فاعلية للتعامل مع ذلك من خالل بناء القدرات الوطنية المؤهلة 

القادرة على اكتساب المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات اإليجابية المناسبة. 
والتعليم هو أس��اس تحقيق التنمية البش��رية المستدامة، ألهميته في تمكين النشء من امتالك 

أدوات إنتاج المعرفة وتحويلها إلى تطبيقات متنوعة. 
فالتعلي��م يجب أن يتحول من منحى نش��ره وإتاحته للجميع في الفت��رة الماضية إلى منحى 
التجويد والتركيز على التطوير النوعي، فتاريخ التعليم في المملكة يمكن تقس��يمه إلى ثالث 

مراحل رئيسة، هي:

هي مرحل��ة تعزيز قناعة المجتمع بالتعلي��م وباألخص تعليم المرأة 
وبناء السياسات والنظام التعليمي. 

هي مرحلة  نشر التعليم والتوسع فيه كميًا مع مساواة فرص التعليم 
للجنسين والسعي لمحو األمية.

هي مرحلة تحقيق الجودة في المؤسس��ات التعليمية، والتركيز على 
رفع مس��تويات تحصيل الطالب والطالبات وف��ق معايير عالية. وهذه 
المرحلة أكد عليها خادم الحرمين الش��ريفين الملك عبداهلل بن عبد 

العزيز في مختلف المحافل والمناسبات.

المرحلة
األولى

المرحلة
الثانيـــة

المرحلة
الثالثــــة

1
2
3
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وق��د أكد في كلمته - حفظ��ه اهلل - في المؤتمر الدولي األول للجودة الش��املة في التعليم 
ال��ذي عقد في مدينة الرياض عل��ى مفهوم الجودة بقوله إنه: »لزامًا علين��ا أن نواجه تحديات 
المرحلة الحالية والمس��تقبلية، وأن نؤس��س المش��روع التربوي على مفاهيم الج��ودة والتميز، 
والرؤية المشتركة، والقيم المؤسسية المعلنة، وروح العمل الجماعي، والعمل على تعزيز قدرات 

المعلمين والطالب نحو إنتاج المعرفة,عوضًا عن استهالكها«. 
ولتحقيق هذا التحول النوعي في أداء النظام التعليمي قام مشروع الملك عبد اهلل بن عبدالعزيز 

لتطوير التعليم العام )تطوير( ببناء هذه اإلستراتيجية الطموحة لتطوير التعليم العام. 

المنطلقات والمبادئ التوجيهية في بناء إستراتيجية تطوير التعليم العام:
انطلقت إس��تراتيجية تطوير التعليم العام من مرجعيات أساس��ية تضمنها النظام األساسي للحكم، 
ونص��ت عليه�ا سياس��ة التعليم وتوجه��ات الدولة وثوابته��ا . وبنيت اإلس��تراتيجية وفقًا لمبادئ 
توجيهية معتمدة في أفضل الممارس��ات العالمية واس��تلهامًا من الدروس المستفادة من التجارب 
الوطنية والعالمية مثل: المش��اركة الشاملة، والتركيز إلى العنصر األكثر أهمية وهو الطالب، 
والتركي��ز على العنصر البش��ري، واإلضافة إلى اإلنج��ازات المتحققة، واالس��تفادة من تجارب 

اآلخرين، وتوظيف النظام المفتوح، ورفع التوقعات إلى المستوى األعلى الممكن.

قيم البناء األساسية لإلستراتيجية:

اإلستراتيجية:

يقوم بناء إس��تراتيجية تطوي��ر التعليم العام على مجموعة من القي��م تتمثل في أن التعليم:  
معزز للهوية، ومركز على الطالب، ومحقق لتكافؤ الفرص، وممكن للتنمية، وحديث ومتطور، 

ومنفتح على المجتمع، ويعتمد على المشاركة من المعنيين كافة.

تش��مل وثيقة االستراتيجية الرؤية المستقبلية للتعليم العام، واألسس اإلستراتيجية، واألهداف 
العامة وسياس��ات تحقيقها، وإجراءات تنفيذ السياس��ات، مع تحديد النواتج لهذه اإلستراتيجية. 
ويبين الش��كل )1( والجدول )1(  هيكل اإلستراتيجية وعناصرها. كما تشمل الوثيقة منهجية 
تنفيذ هذه اإلس��تراتيجية وتحقيق نواتجها وفق أربعة محاور وعلى مدى خطتين خمس��يتين، 
وتحدد الوثيقة عناصر التنفيذ في مبادرات وبرامج ومشاريع تنفيذية، كما تبين آليات متابعة 

التنفيذ وتقييم أدائه وفق مؤشرات محددة. 
وقد أضيف إلى وثيقة اإلستراتيجية ملحقات مختصرة تبين المنهجية العلمية المتبعة في إعداد 
هذه اإلستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية المتخصصة في هذا المجال، كما تبين نتائج 

الدراسات المعمقة للوضع الراهن.



14

اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام

الشكل )1( هيكل إستراتيجية تطوير التعليم العام
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بنية إستراتيجية تطوير التعليم العام

العددعناصر اإلستراتيجية

1الرؤية المستقبلية

5األسس اإلستراتيجية

10األهداف العامة

67السياسات لحقيق األهداف

374اإلجراءات لتنفيذ السياسات

Outcomes  10نواتج اإلستراتيجية

الجدول )1(: عناصر تنفيذ اإلستراتيجية
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الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العام حتى عام 1444 هـ

» طالب يحقق أعلى إمكانياته، ذو ش��خصية متكاملة، مش��ارك في تنمية مجتمعه، ومنتٍم لدينه 
ووطنه، من خالل نظام تعليمي عالي الجودة «

األسس اإلستراتيجية 

قامت اإلستراتيجية على خمسة أسس إستراتيجية بنيت عليها األهداف والسياسات، وقد حدد لكل 
أساس أبعاده وعناصره، وهذه األسس هي: 

تمكين الطالب من أن يكون مواطنًا متمسكًا بعقيدته اإلسالمية وقيمها وأخالقها، ذا شخصية . 1
متكامل��ة ومتوازنة، وإنجاز علمي متف��وق، وأن يمتلك مهارات التعلم المس��تمر، ولديه 

اتجاهات إيجابية نحو تنمية مجتمعه ووطنه وخدمتهما.
جعل المدارس مؤسس��ات تربوية لديها القدرة الذاتية على التطوير، وتتمتع بدرجة كافية . 2

من االستقالل في التصميم والتخطيط والتقويم وقيادة عمليات التطوير، وأن يكون لقيادات 
المدارس والمعلمين مس��ؤولية كبيرة في تطوي��ر العملية التعليمية. وتوفير فرص تعلم 

للطالب كافة بصورة تنمي شخصياتهم، وتمكنهم من الوصول إلى أقصى قدراتهم. 
ممارس��ة إدارة التربية والتعليم اس��تقالاًل تربويًا وماليًا وإداريًا أكبر، وأن تكون مسؤولة . 3

عن دعم تطوير المدارس الواقعة ضمن نطاقها، ومس��ؤولة عن تطوير التربية والتعليم في 
منطقتها التعليمية من خالل منحها الصالحيات الالزمة لوضع خطط تطويرية على مستوى 

المنطقة بصورة تضمن منح الطالب كافة فرصة التعلم وتحقيق النجاح. 
قيام وزارة التربية والتعليم بالتركيز بش��كل أس��اس على تطوير السياس��ات والتخطيط . 4

والمعايير والمناهج الدراسية، وتحس��ين البيئة التعليمية، وإعداد قيادات ذات مستوى عال، 
وتوفي��ر الم��وارد واألدوات إلدارات التربية والتعليم والمدارس، ودع��م االبتكار والتميز 
والتنافس في الممارسات التعليمية، ودعم العملية التعليمية، وتمكين إدارات التربية والتعليم 
والم��دارس من توفير فرص تعلم للطالب كافة وفق المعايير العالمية ومحددات التحفيز 

والمحاسبية.
مش��اركة حقيقية وفق مهام محددة من قطاعات المجتمع كافة بأفراده ومؤسساته، وهم: . 5

األسرة، والمسجد، والمؤسسات الشرعية، والمؤسسات اإلعالمية، ومؤسسات القطاع الخاص، 
ومؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات الدولة المختلفة ذات العالقة. وذلك من خالل آليات 

محددة تتبناها كل منها.
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األهداف العامة وسياسات تحقيقها
اعتمدت اإلستراتيجية عش��رة أهداف، ولكل هدف مجموعة محددة من السياسات لتحقيقه وفق 

ما يلي:

تمكيـــن المدارس وإدارات التربية والتعليم من إدارة عملية التطوير وتوجيهها. 
ويتحقق ذلك من خالل السياسات التالية:

نش��ر الرؤية الجديدة لتطوير التعليم في الم��دارس وإدارات التربية والتعليم 	 
وبي��ن ذوي العالقة وإش��راكهم في ترجمة الرؤية اإلس��تراتجية إلى حقيقة 

واقعية.
تعزي��ز قدرة المدارس وإدارات التربية والتعليم في التخطيط لعملية التطوير 	 

وإدارتها.
تعزي��ز قدرات المدارس وإدارات التربي��ة والتعليم على توفير فرص التطوير 	 

المهني.
األخذ بنظام للحوافز والمس��اءلة يكافئ االبتكار ويشجع التطوير على مستوى 	 

إدارة التربية والتعليم والمدرسة.
تمكي��ن إدارات التربية والتعلي��م والمدارس من تنفيذ أنظم��ة ضمان الجودة 	 

وتوطينها.
تحقيق انعكاس أثر ممارسات إدارات التربية والتعليم والمدارس ونتائجها على 	 

توجيه قرارات التطوير.
ضمان نجاح تطبي��ق نموذج تطوير المدارس لتقويمه وتحس��ينه قبل تعميمه 	 

ونشره.

1
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تحســـين المناهج الدراســـية وطـــرق التدريس وعمليات التقويـــم بما ينعكس 
إيجابًا على تعلم الطالب. ويتحقق ذلك من خالل السياسات التالية:

تحقيق التكامل بين المناهج ومهارات القرن الحادي والعشرين.	 
تحسين أداء الطالب في مواد التربية اإلسالمية.	 
تحس��ين مهارات اللغة العربية )القراءة والفهم والكتابة والتحدث واالستماع( 	 

لجميع الطالب.
 	.)STEM( تحسين أداء الطالب في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات
تحسين أداء الطالب في العلوم االجتماعية.	 
تحسين مهارات اللغة اإلنجليزية )القراءة والفهم والكتابة والتحدث واالستماع( 	 

لجميع الطالب.
تحس��ين اس��تعدادات الطالب لاللتحاق بالتعليم العالي والتعليم الفني والمهني 	 

والتهيئة إلى سوق العمل.
تحقيق المواءمة بين المناهج الحديثة ونظام تقويم جودة تعلم الطالب.	 

2

إتاحة فرص التعلم المتكافئة ونظم الدعم لجميع الطالب.  ويتحقق ذلك من 
خالل السياسات التالية:

تطوير السياسات المتعلقة بتحديد الطالب ذوي االحتياجات الخاصة وتصنيفهم.	 
تطوير أدوات علمية تحدد الطالب ذوي االحتياجات الخاصة وُتقّومهم.	 
تنمي��ة الوعي واإلدراك، وبناء السياس��ات، وأطر العم��ل؛ لدمج الطالب الذين 	 

يعانون تحديات عقلية وبدنية في التعليم العام.
تهيئة فرص التحاق متس��اوية لتعليم متكافئ ومناس��ب في المدارس للطالب 	 

ذوي االحتياجات الخاصة كافة دون النظر إلى الجنس أو الخلفية االجتماعية 
المادية أو الموقع الجغرافي أو طبيعة االحتياج الخاص.

إتاحة فرص التعلم المخصصة التي تلبي االحتياجات الخاصة للطالب الموهوبين 	 
والمبدعين.

األخذ بأنظمة الدعم المدرسية للطالب المعرضين للخطر.	 
توفير فرص أخرى أو بديلة للتعلم مدى الحياة لمن هم خارج النظام التعليمي 	 

أو الذين لم يلتحقوا بالمدارس.

3
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توفير تعليم رياض األطفال للجميع. ويتحقق ذلك من خالل السياسات التالية:

تطوي��ر إطار عمل لتوفير التعليم لمرحلة رياض األطفال لجميع األطفال في 	 
المملكة.

زيادة االستيعاب للتعليم في مرحلة رياض األطفال من خالل المدارس الحكومية 	 
واألهلية لتشمل جميع المراحل العمرية المناسبة.

تحسين جودة التعليم في مرحلة رياض األطفال.	 
بناء القدرات البشرية والمؤسسية للتعليم في مرحلة رياض األطفال.	 

4

تهيئة بيئة تعليمية تتالءم مع متطلبات التعلم في القرن الحادي والعشرين. 
ويتحقق ذلك من خالل السياسات التالية:

التخطيط المستقبلي لتلبية النمو الكمي في المباني المدرسية.	 
تكثيف المساحة الخضراء في المباني المدرسية بما يتناسب والتعليم في القرن 	 

الحادي والعشرين بمشاركة األطراف المعنية.
االس��تثمار األمثل والتوس��ع في اس��تخدام التقنيات المالئمة  ف��ي المدارس 	 

وصيانتها باستمرار.
تعزيز الق��راءة من أجل المتعة، واس��تخدام أدوات تعليم )مس��اندة( وبديلة، 	 

وتمكين المستفيدين من إمكانية الوصول إلى مصادر المعلومات المتنوعة.
تعزيز إنتاج ومشاركة معينات التعليم والتعلم لدى المدارس في التعلم بشكل 	 

إبداعي وبما يحسن فرص التعلم.

5
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تعزيز مجاالت التعاون مع األسر والمجتمعات المحلية في دعم ثقافة التعلم. 
ويتحقق ذلك من خالل السياسات التالية:

بناء قنوات اتصال فعالة مع األس��ر ودعم قدراتها على الدعم والمشاركة في 	 
تعليم الطالب.

تفعيل وظائف الهياكل المدرسية في إشراك المجتمع في األنشطة المدرسية.	 
تأسيس شراكات متينة واتصاالت فعالة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات 	 

التعليم العالي والتدريب الفني والمهني لالرتقاء بالتعليم العام.
تأس��يس شراكات بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص لدعم عمليات 	 

التعليم والتعلم.
تشجيع القطاع الخاص على االستثمار والمشاركة في تطوير التعليم العام.	 
تعزيز شأن المؤسسات اإلعالمية في تطوير التعليم العام.	 

7

تعزيز صحة الطالب وبناء شـــخصياتهم وانضباطهم ورعايتهم. ويتحقق ذلك 
من خالل السياسات التالية:

ضمان تحلي الطالب بالمسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة.	 
تعزيز هوية الطالب الوطنية وتنمية قيمهم الثقافية.	 
ضمان خلو المدارس من التدخين والمواد الضارة.	 
ضمان اتباع الطالب أسلوب حياة صحيًا وممارستهم لأللعاب الرياضية واألنشطة 	 

الترفيهية.
توفير خدمات إرشادية ذات جودة عالية للطالب.	 
ضمان خدمات الرعاية للطالب محدودي الدخل.	 
تعزيز التدخ��ل الوقائي والتصحيح��ي بما يوجه عملي��ات الضبط وااللتزام 	 

ومعالجة القضايا السلوكية لدى الطالب.

6
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تطويـــر نظام لتمهيـــن وظيفة التعليـــم. ويتحقق ذلك من خالل السياســـات 
التالية:

بناء إطار عمل لتمهين ممارسة التعليم.	 
تقوية الروابط بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم بما يرفع كفاءة 	 

أداء المعلمين.
بناء معايير مهنية للمعلمين والقيادات التربوية وتطبيقها.	 
األخذ بنظام شامل لتراخيص المعلمين الجدد والحاليين.	 
تجويد مهنية المعلمين بشكل احترافي.	 
تعزيز مبدأ التشجيع والمحاسبية.	 
تعزيز نظام تقويم أداء المعلمين لدعم النمو المهني.	 

8

زيادة فعالية التقنية في رفع مســـتويات األداء وتحســـينه. ويتحقق ذلك من 
خالل السياسات التالية:

تطوير بوابة تعليمية وطنية تسمح للمعلمين والطالب بإقامة الشبكات التواصلية 	 
لتبادل التجارب والخبرات.

تيسير تعّلم الطالب للمفاهيم األساسية في المناهج بإنشاء محتوى رقمي.	 
بناء قدرات المعلمين من أجل دمج التقنية بالمنهج الدراسي.	 
تطوير منظومة التطوير المهني للمعلمين تقنيًا.	 
توفير فرص تعلمية ذات جودة عالية لجميع الطالب في جميع المناطق.	 

9
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تحســـين الحوكمة، والقيـــادة، والحوافز، والسياســـة التعليمية إلدامة نموذج 
تطوير المدارس. ويتحقق ذلك من خالل السياسات التالية:

دعم نموذج تطوير المدارس واإلدارة التعليمية بإطار جديد للحوكمة ونشره 	 
وتطبيقه.

تعزيز التعاون والتنس��يق المتب��ادل بين وزارة التربي��ة والتعليم والوزارات 	 
األخرى بما يمكنها من توجيه مصادرها للتطوير التعليمي المستدام.

تطوي��ر نظام وطني للمحاس��بية وإدارة الجودة يس��تند إل��ى النتائج ويدعم 	 
التحسين المستمر في األداء.

تطوير إستراتيجية إلدارة التغيير وتنفيذها بما يضمن نجاح استمرارية تطوير 	 
التعليم.

تعزيز القدرات القيادية بوصفها أدوات تطوير في جميع المستويات في النظام 	 
التعليمي.

خلق ثقافة جديدة لصناعة القرارات القائمة على البيانات في جميع مس��تويات 	 
النظام.

بن��اء القدرة المؤسس��ية التي تق��ود وتدير البحث واالبت��كار وجمع البيانات 	 
وتحللها بهدف تطوير عملية التعليم وتحسين اتخاذ القرارات.

10
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الخطة التنفيذية لإلستراتيجية

تتضمن وثيقة اإلس��تراتيجية خطة تنفيذها، التي تش��كل الجزء الثاني من هذه الوثيقة. وقد 
صمم تنفيذ اإلستراتيجية بناًء على نهج علمي تفصيلي وفق أربعة محاور، مع منظومة متكاملة 
لضمان جودة التنفيذ. وتشمل جزء التنفيذ على توصيف النهج،  والخطط الخمسية، والمبادرات، 
والبرامج والمش��روعات، وإدارة تنفيذ اإلس��تراتيجية )الحوكم��ة( ، والخطة الزمنية لتنفيذ 

المبادرات والبرامج والمشروعات، والتقييم والمتابعة، ومؤشرات األداء.

إجراءات تنفيذ السياسات

حرصت اإلستراتيجية على أن تكون السياسات المعتمدة قابلة للتطبيق، ولذلك وضعت إجراءات 
محددة لتطبيق كل سياسة من السياسات، وكان عدد هذه اإلجراءات 371 إجراًء تنفذ مع تنفيذ 

المبادرات )البرامج والمشاريع(.

نواتج اإلستراتيجية

تحس��ن أداء الط��الب في م��واد التربية 	 
اإلس��المية واكتس��ابهم القيم والمبادئ 

والسلوكيات اإليجابية والمعتدلة.
تحس��ن أداء الط��الب في اللغ��ة العربية 	 

وتوظيفها في الحياة.
تحس��ن أداء الطالب في العلوم والتقنية 	 

والهندسة والرياضيات.
زيادة التحاق األطفال بمؤسس��ات رياض 	 

األطفال وتحس��ين أدائهم واس��تعدادهم 
للمدرسة.

تعزز قي��م المواطنة واالنتم��اء للوطن 	 
وحضارته لدى الطالب.

زي��ادة ف��رص التعلي��م للط��الب ذوي 	 
االحتياجات الخاصة والموهوبين والطالب 

المعرضين للخطر.
تحس��ن مه��ارات الط��الب ف��ي اللغ��ة 	 

اإلنجليزية.
رفع مس��توى اس��تعداد الط��الب للحياة 	 

وسوق العمل والدراسة ما بعد الثانوية.
خفض نسب الرسوب والتسرب في جميع 	 

المراحل، ورفع نس��بة إكم��ال الطالب 
للمرحلة الثانوية.

تحس��ن مس��توى الصحة العامة للطالب 	 
وانضباطهم وخفض الممارسات السلبية. 
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ويبين الشكل )2( هيكل الخطة التنفيذية، كما يوّضح الجدول )2( عناصر تنفيذ اإلستراتيجية، 
والجدول )3( نهج تنفيذ اإلستراتيجية.

الشكل )2( خطة تنفيذ اإلستراتيجية
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عناصر تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم العام

2الخطط الخمسية

4محاور التنفيذ وفق نهج التطوير

16 مبادرات )الخطة الخمسية األولى(

29البرامج

22المشاريع

56مؤشرات قياس األداء في تحقيق النواتج

الجدول )3( : نهج تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم العام

بناء نموذج 
إدارة التغيير إدامة التطويربناء القدرة إلحداث التطويرالتطوير وتطبيقه

والتواصل

البرنامج الوطني 
لتطوير المدارس 
وإدارات التربية 

والتعليم

الحوكمة والسياساتالهوية الثقافية والوطنية

برنامج 
التواصل 
المجتمعي

مهارات القرن الحادي 
القيادات التربوية )البرامج التأسيسية(.والعشرين

تطوير المعلمين )البرامج التأسيسية(.التعليم الثانوي

تعليم العلوم والهندسة 
المعايير الوطنية وأدوات التقويموالتقنية والرياضيات

التعليم المتميز للجميع

المؤسسات المهنية لدعم التعليم

بيئة التعلم
الحلول اإللكترونية 

دعم الطالب

فرص التعلم اإلضافية والنشاط 
غير الصفي

الجدول )2(: عناصر تنفيذ اإلستراتيجية
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الدواعي والمنطلقات واألهمية والقيم:

ثم��ة تغييرات وتطورات كبيرة على الصعيد العالم��ي أفرزتها العولمة  والتحول إلى مجتمع 
المعرفة واالقتصاد القائم على المعرفة وثورة تقنية المعلومات واالتصاالت وتعاظم المنافسات 
العالمية. وتتنوع هذه التغيرات والتطورات لتشمل الجوانب االقتصادية والسياسية واالجتماعية 

والثقافية والتقنية والبيئية. 
أما على الصعيد الوطني فثمة تطور كبير لش��أن المملكة ومكانتها، وعلى المس��توى اإلقليمي 
الخليجي والعربي وعلى المس��توى اإلس��المي وعلى الصعيد العالمي ضمن مجموعة العشرين. 
كما أن هناك حراكًا تنمويًا وتطويريًا متسارعًا. من جهة أخرى فإن معدل النمو السكاني في 
رد وسريع؛  المملكة واحٌد من أعلى معدالت النمو في العالم، فأعداد الس��كان يتزايد بش��كل مطَّ
حيث يبلغ عدد الس��كان - وفقًا إلحصائية عام 2010م - أكثر من س��بعة وعشرين مليون نسمة،  
33% منه��م في فئة األطفال من عمر 14 س��نة فأقل، وتبلغ نس��بة المواطنين في الفئة العمرية 
بين 39-15  س��نة 46%  من إجمالي السكان، وتحمل هذه األرقام في طياتها جوانب إيجابية، فهذه 
الفئة العمرية تحمل بشائر إيجابية في حال استثمارها وتوجيهها بالصورة المناسبة كي تقوم 
بمهامها في دفع عجلة التنمية. إن كل ما س��بق  يس��تدعي بالض��رورة تعزيز جهود المملكة 
وتسريعها في مس��يرتها التنموية والتطويرية، ويتطلب تطوير النظام التعليمي ليصبح أكثر 
فاعلية للتعامل مع ذلك من خالل بناء القدرات الوطنية المؤهلة القادرة على إكساب المعارف 

والمهارات والقيم واالتجاهات اإليجابية المناسبة.
إذًا، تتطل��ب المرحلة التي تمر بها المملكة رؤية جديدة في كل مجال من المجاالت التنموية.  
وثمة أهمية خاصة لتنمية الموارد البشرية التي هي الثروة الحقيقية للوطن تتمثل في موارده 
البش��رية والمهارات اإلنتاجية للقوى العاملة فيه. والتعليم هو أس��اس تحقيق التنمية البشرية 
المس��تدامة، ألهميته في تمكين النشء من امتالك أدوات إنتاج المعرفة وتحويلها إلى تطبيقات 
متنوعة،  لذا قامت المملكة - وما زالت - بخطوات حثيثة نحو تطوير التعليم، إذ حققت قفزات 
كبي��رة على صعيد نش��ر التعليم في مختلف المس��تويات، رغم وتيرة ارتف��اع معدالت النمو 
السكاني العالية، وهي تتجه - حاليًا - إلى مرحلة التركيز على الجودة وتحقيق التعليم ألهدافه 
في إكس��اب الطالب والطالبات المعارف والمهارات التي تمكنهم من اإلس��هام الفعال في تنمية 

وطنهم وتحقيق اقتصاد معرفي مستدام.
إن تحقيق هذا التحول النوعي في أداء النظام التعليمي تطلَّب بناء إستراتيجية طموحة لتطوير 
التعليم العام تتبلور حول رؤية مستقبلية للتعليم. وإن هذه اإلستراتيجية معنية بالدرجة األولى 
ببناء نشء واٍع مبدع متكامل الش��خصية يحقق أقصى قدراته، ويعي أثره اإليجابي المس��تقبلي 
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على المس��تويات كافة. وقد وضعت هذه اإلس��تراتيجية لتتس��ق مع األهداف الرئيسة لخطة 
التنمية الوطنية التاس��عة، وتتكامل مع اإلس��تراتيجية الوطنية للتح��ول إلى مجتمع المعرفة، 
واإلستراتيجية الوطنية للتوظيف، وإستراتيجية الموهبة واإلبداع ودعم االبتكار، مع غيرها من 

اإلستراتيجيات الوطنية ذات العالقة. 

المنطلقات:
انطلقت إستراتيجية تطوير التعليم العام من مرجعيات أساسية تضمنها النظام األساسي للحكم 
ونصت عليه�ا سياسة التعليم وتوجهات الدولة وثوابتها والمتمثلة في: اإلسهام في بناء حضارة 
إنس��انية ف�ي إطار القيم اإلسالمية الس��محة ِبُمُثِلَها األخالقية الرفيعة، وترسيخ أسس الدولة 
وهويتها وإرثها العربي واإلس��المي، والمحافظة على األمن الوطني الش��امل، وتعزيز الوحدة 
الوطني��ة ودع��م مقوماتها، وضمان حقوق اإلنس��ان، والمحافظة على االس��تقرار االجتماع�ي، 

وتعزيز رسالة األسرة في المجتمع، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

المبادئ التوجيهية في بناء إستراتيجية تطوير التعليم العام:
بنيت اإلس��تراتيجية وفقًا لمبادئ توجيهية معتمدة في أفضل الممارسات الدولية، واستلهامًا من 

الدروس المستفادة من التجارب الوطنية والعالمية، مثل:
المشاركة الش��املة: إن مشاركة المستفيدين الرئيس��ين من العملية التعليمية في وضع 	 

اإلستراتيجية تحقق الضمان اللتزامهم بها ودعمهم إياها إذ إن تطوير التعليم هو مسؤولية 
المجتمع بكل فئاته.

التركيز على العنصر األكثر أهمية: إن الطالب هم أهم الموارد المس��تقبلية المس��تدامة 	 
للمملكة العربية السعودية، فهم حجر األساس لإلستراتيجية ومحورها المركزي.

التركيز على العنصر البش��ري: يمثل العنصر البشري – وخصوصًا المعلمين والمعلمات – 	 
قادة التطوير الحقيقيين. لذا، فإن معارفهم، ومهاراتهم واتجاهاتهم هي العامل الحاس��م في 
التأثير على مس��تويات الطالب. ولذلك فقد تم استهدافهم في معظم برامج اإلستراتيجية 

ومشروعاتها المختلفة.
البناء على اإلنجازات والمكتس��بات:  حققت المملكة إنج��ازات ملحوظة في مجال التعليم، 	 

وتس��تند هذه اإلس��تراتيجية إلى تلك اإلنجازات والمكاسب وتنطلق منها لتحقيق إنجازات 
نوعية بشكل أكبر.
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االس��تفادة من تجارب اآلخرين:  فالمملكة جزء ال يتجزأ من عالم يزداد عولمة. وُتكس��ب 	 
االس��تفادُة من الدروس المتعلمة من النظم التعليمية الناجحة عمليَة تطوير اإلستراتيجية 

وتنفيذها فعاليًة على مستوى أكبر.
رف��ع التوقعات:  اس��تجابة للتطلعات العالية لدى قيادة المملكة العربية الس��عودية وآمال 	 

المواطنين؛ فإن س��قف التوقعات حول ما يمكن تحقيقه يشكل طموحًا، ويهدف إلى مواكبة 
التعليم في المملكة على أعلى المستويات والمعايير الدولية في مختلف جوانبه.

توظيف النظام المفتوح:  بنيت اإلستراتيجية وفق نظام مفتوح، فبرامج تحقيق اإلستراتيجية 	 
تس��تهدف مكونات النظام التعليمي وعناصره المختلف��ة جميعها، وهذه المكونات ببرامجها 
في تفاعل مس��تمر. فلم تتعامل اإلس��تراتيجية مع مكونات النظ��ام على أنها أنظمة مغلقة 

ومعزولة لتناقضها مع طبيعة العملية التربوية.

قيم البناء األساسية لإلستراتيجية:

يقوم بناء إستراتيجية تطوير التعليم العام على مجموعة من القيم تتمثل في أن التعليم:
مع��زز للهوية: التعليم يرس��خ القيم والمبادئ اإلس��المية ويحافظ عل��ى الهوية الوطنية 	 

ويعززها.
مركز على الطالب: التعليم مركٌز على الطالب، ويبني شخصيته المتكاملة، وينمي مواهبه 	 

وإبداعاته وقدراته.
محقق لتكافؤ الفرص: التعليم المتميز حق لكل مواطن ذكرًا كان أو أنثى.	 
ممكن للتنمية: التعليم ُمرتكز للخطط التنموية الوطنية وللتحول إلى مجتمع المعرفة.	 
حديث ومتطور: التعليم وفق أحدث الممارسات التربوية وفي بيئات مدرسية مناسبة.	 
منفتح على المجتمع: التعليم يعزز المشاركة المجتمعية في المسؤولية عن التعليم.	 
يعتمد على المشاركة: التعليم يتحقق من خالل المشاركة مع ذوي العالقة كافة.	 
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االستراتيجية:
الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العام حتى عام 1444 هـ :

األسس اإلستراتيجية:

» طالب يحقق أعلى إمكانياته، ذو ش��خصية متكاملة، مشارك في تنمية مجتمعه، ومنتٍم 
لدينه ووطنه، من خالل نظام تعليمي عالي الجودة «.

تمكين الطالب من أن يكون مواطنًا متمسكًا بعقيدته اإلسالمية وقيمها وأخالقها، ذا شخصية . 1
متكامل��ة ومعتدلة ومتوازنة، وإنجاز علمي متفوق، وأن يمتلك مهارات التعلم المس��تمر، 

ولديه اتجاهات إيجابية نحو تنمية مجتمعه ووطنه وخدمتهما.
جعل المدارس مؤسس��ات تربوية لديها القدرة الذاتية على التطوير، وتتمتع باالس��تقالل . 2

ف��ي التصميم والتخطيط والتقويم وقيادة عمليات التطوي��ر، وأن يكون لقيادات المدارس 
والمعلمين مس��ؤولية كبيرة في تطوير العملية التعليمي��ة. وتوفير فرص تعلم للطالب  
كاف��ة بصورة تنمي ش��خصياتهم، وتمكنهم من الوصول إلى أقص��ى قدراتهم. وذلك من 

خالل أن:
يكون محور اهتمامها الطالب.	 
توفر تعليمًا عالي الجودة.	 
تكون جاذبًة ومعززًة للتعلم.	 
تكون تعلمية ومحفزة لإلبداع. 	 
تقودها إدارة فاعلة ومعلمون مؤهلون.	 
تكون ذات مسؤولية مجتمعية.	 

ممارس��ة إدارة التربية والتعليم اس��تقالاًل تربويًا وماليًا وإداريًا أكبر، وأن تكون مسؤولة . 3
عن دعم تطوير المدارس الواقعة ضمن نطاقها، ومس��ؤولة عن تطوير التربية والتعليم في 
منطقتها التعليمية من خالل منحها الصالحيات الالزمة لوضع خطط تطوير على مس��توى 
المنطقة بصورة تضمن منح الطالب كافة فرصة التعلم وتحقيق النجاح. وذلك من خالل 

أن:
توفر فرص التعليم للجميع.	 
تكون قائدة للتطوير في منطقتها التعليمية.	 
تكون ممكنة للمدارس لتحقيق الجودة.	 
تطبق نظامًا متكاماَل للتقويم والمحاسبة.	 
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تكون محفزة لالبتكار واإلبداع.	 
تكون مشاركة للمجتمع.	 

قيام وزارة التربية والتعليم بالتركيز بش��كل أس��اس على تطوير السياس��ات والتخطيط . 4
والمعايير والمناهج الدراسية، وتحس��ين البيئة التعليمية، وإعداد قيادات ذات مستوى عال، 
وتوفي��ر الم��وارد واألدوات إلدارات التربية والتعليم والمدارس، ودع��م االبتكار والتميز 
والتنافس في الممارسات التعليمية،ودعم العملية التعليمية، وتمكين إدارات التربية والتعليم 
والم��دارس من توفير فرص تعل��م للطالب كافة وفق المعايير العالمية، وذلك من خالل 

أن:
تضع السياسات واألنظمة والخطط الموجهة لتحسين التعليم. 	 
تضمن حق الجميع في التعليم المتميز.	 
تمكن إدارات التربية والتعليم لتصبح مؤسسات تعلمية وقائدة للتطوير في مناطقها. 	 
تبني القيادات المؤهلة والقدرات البشرية على مستويات النظام التعليمي كافة.	 
تمهن التعليم وترفع من مكانته مجتمعيًا.	 
تطبق نظامًا متكاماًل للحوافز.	 
تطور المناهج وتحسن البيئة التعليمية ومصادر التعلم وفقًا لمعايير عالمية.	 
توفر نظام جودة متكاماًل قائمًا على المعايير.   	 
تدعم االبتكار والتميز والتنافس في الممارسات التعليمية. 	 
تعزز ثقافة التعلم والمشاركة المجتمعية.	 
توظف التقنية لتفعيل التواصل، ودعم القرار المبني على المعلومات. 	 
توفر التمويل لتنفيذ الخطط والبرامج.	 
تشارك في الفعاليات واألنشطة التربوية والتعليمية عالمًيا وإقليمًيا وتؤثر فيها.	 

مش��اركة حقيقية وفق مهام محددة من قطاعات المجتمع كافة بأفراده ومؤسساته، وهم: . 5
األسرة، والمسجد، والمؤسسات الشرعية، والمؤسسات اإلعالمية، ومؤسسات القطاع الخاص، 
ومؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات الدولة المختلفة ذات العالقة. وذلك من خالل آليات 
محددة تتبناها كل منها، ويبّين الش��كل )3( الرؤية لكل من الطالب، والمدرس��ة،  وإدارة 

التربية والتعليم، ووزارة التربية والتعليم.
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الشكل )3( الرؤية لكل من الطالب، والمدرسة، 
وإدارة التربية والتعليم، ووزارة التربية والتعليم
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األهداف العامة وسياسات تحقيقها:

يحدد هذا الهدف مجموعة من اإلجراءات والعمليات؛ لتمكين المدارس وإدارات التربية والتعليم 
من أن تصبح مؤسس��ة تعليمية قادرة على تولي قيادة نفس��ها ذاتيًا بش��كل كبير. ويركز هذا 
الهدف على إقامة وحدات لتطوير المدارس في كل إدارة تربية وتعليم، وتأس��يس فريق تميز 
في كل مدرس��ة، وبناء قدرة ه��ذه الكيانات لقيادة عملية التطوي��ر وإدارتها، وإقامة مجالس 
مدرسية تتيح لألسر وأفراد المجتمع المشاركة في عملية تحسين المدرسة، وتعزيز الروابط 
بين المدارس نفس��ها لتمكينها من بدء رحلة التطوير الخاصة بكل منها، ووضع حوافز جديدة 
ونظام مساءلة يركز على المسؤولية المشتركة لتعليم الطالب بين المدارس وإدارات التربية 

والتعليم ووزارة التربية والتعليم. ويتحقق ذلك من خالل السياسات التالية:
نشر الرؤية الجديدة لتطوير التعليم في المدارس وإدارات التربية والتعليم وبين ذوي . 1

العالقة وإشراكهم في ترجمة الرؤية اإلستراتيجية إلى حقيقة واقعية.
تعزيز قدرة المدارس وإدارات التربية والتعليم في التخطيط لعملية التطوير وإدارتها.. 2
تعزيز قدرات المدارس وإدارات التربية والتعليم على توفير فرص التطوير المهني.. 3
األخذ بنظام للحوافز والمس��اءلة يكافئ االبتكار ويش��جع التطوير على مس��توى إدارة . 4

التربية والتعليم والمدرسة.
تمكين إدارات التربية والتعليم والمدارس من تنفيذ أنظمة ضمان الجودة وتوطينها.. 5
تحقيق انعكاس أثر ممارس��ات إدارات التربية والتعليم والمدارس ونتائجها على توجيه . 6

قرارات التطوير.
ضمان نجاح تطبيق نموذج تطوير المدارس لتقويمه وتحسينه قبل تعميمه ونشره.. 7

تمكين المدارس وإدارات التربية والتعليم من إدارة عملية التطوير 
وتوجيهها.

الهدف 
األول 1
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يركز هذا الهدف على تحسين األدوات األساسية لعملية التعليم والتعلم وهي المناهج الدراسية 
وإس��تراتيجيات التدريس ووسائل التقويم. وتس��اعد إجراءات هذا الهدف على تحقيق عمليات 
تطوير الممارس��ات داخل الفصول الدراسية، والمدارس، كما تساعد على نشر هذه التحسينات 
في أرجاء النظام التعليمي كافة. ويندرج تحت هذا الهدف مجموعة من اإلجراءات ذات األهمية 
العالية التي ُتحدث تغييرًا في أداء المعلم والطالب، بما في ذلك تطوير معايير وطنية للتعليم، 
وإتاح��ة فرص النم��و المهني للمعلمين، واس��تخدام بيانات أداء الطالب ف��ي عمليات التطوير 
والتحسين، وتطوير قدرة القيادة المهنية للمديرين، وتوفير مدربين قادرين على دعم التطوير 

المهني والممارسات التدريبية داخل المدرسة. ويتحقق ذلك من خالل السياسات التالية:
تحقيق التكامل بين المناهج ومهارات القرن الحادي والعشرين.. 1
تحسين أداء الطالب في مواد التربية اإلسالمية.. 2
تحس��ين مهارات اللغة العربية )القراءة والفهم والكتابة والتحدث واالس��تماع( لجميع . 3

الطالب.
4 ..)STEM( تحسين أداء الطالب في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات
تحسين أداء الطالب في العلوم االجتماعية.. 5
تحسين مهارات اللغة اإلنجليزية )القراءة والفهم والكتابة والتحدث واالستماع( لجميع . 6

الطالب.
تحس��ين استعدادات الطالب لاللتحاق بالتعليم العالي والتدريب المهني والفني والتهيئة . 7

لسوق العمل.
تحقيق المواءمة بين المناهج الحديثة ونظام تقويم جودة تعلم الطالب.. 8

تحس��ين المناهج الدراسية وطرق التدريس وعمليات التقويم بما 
ينعكس إيجابًا على تعلم الطالب.

الهدف 
الثاني 2

يندرج تحت هذا الهدف بعض اإلجراءات المهمة لتحقيق المساواة في تقديم الخدمات التعليمية، 
بما في ذلك دمج الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في الفصول الدراسية العادية، والتوسع في 
برامج الموهوبين والمتفوقين وإنش��اء نظام للتعرف إل��ى الطالب المعرضين للخطر وتقديم 
الدع��م الذي يمكنهم من مواصلة دراس��تهم والتميز فيها. ويتحقق ذلك من خالل السياس��ات 

التالية:

إتاحة فرص التعلم المتكافئة ونظم الدعم لجميع الطالب. الهدف 
الثالث 3
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تطوير السياسات المتعلقة بتحديد الطالب ذوي االحتياجات الخاصة وتصنيفهم.. 1
تطوير أدوات علمية تحدد الطالب ذوي االحتياجات الخاصة وتقومهم.. 2
تنمية الوعي واإلدراك، وبناء السياسات، وأطر العمل؛ لدمج الطالب الذين يعانون تحديات . 3

عقلية وبدنية في التعليم العام.
تهيئ��ة فرص التحاق متس��اوية لتعليم متكافئ ومناس��ب في الم��دارس للطالب ذوي . 4

االحتياج��ات الخاصة كافة دون النظر إلى الجن��س أو الخلفية االجتماعية المادية أو 
الموقع الجغرافي أو طبيعة االحتياج الخاص.

إتاح��ة فرص التعل��م المخصصة التي تلب��ي االحتياجات الخاصة للط��الب الموهوبين . 5
والمبدعين.

األخذ بأنظمة الدعم المدرسية للطالب المعرضين للخطر.. 6
توفير فرص أخرى أو بديلة للتعلم مدى الحياة لمن هم خارج النظام التعليمي أو الذين . 7

لم يلتحقوا بالمدارس.

يرك��ز هذا الهدف على توفير تعليم رياض األطف��ال لألطفال كافة، وهو من العوامل 
الرئيس��ة في تحس��ين جودة التعليم. ويندرج تحت هذا الهدف بعض اإلجراءات المهمة 
التي تضم زيادة نشر مؤسسات رياض األطفال، وتطوير مناهج متخصصة وتوفير موارد 
وف��رص تطوي��ر مهنية لمعلمات ري��اض األطفال وقياداتها. ويتحق��ق ذلك من خالل 

السياسات التالية:
تطوي��ر إطار عم��ل لتوفير التعليم لمرحلة رياض األطف��ال لألطفال كافة في . 1

المملكة.
زيادة االستيعاب للتعليم في مرحلة رياض األطفال من خالل المدارس الحكومية . 2

واألهلية لتشمل جميع المراحل العمرية المناسبة.
تحسين جودة التعليم في مرحلة رياض األطفال.. 3

توفير تعليم رياض األطفال للجميع. الهدف 
الرابع 4
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يسعى هذا الهدف إلى تأسيس بنية تحتية مادية وإلكترونية مناسبة لتوفير تعليم جيد للطالب 
كافة. ويندرج تحت هذا الهدف بعض اإلجراءات التي تس��تهدف تأسيس وبناء مدارس محفزة 
للتعلم ُتنفذ وفق المعايير، واالستثمار في تقنيات القرن الحادي والعشرين المناسبة. ويتحقق 

ذلك من خالل السياسات التالية:
التخطيط المستقبلي لتلبية النمو الكمي في المباني المدرسية.. 1
تكثيف المساحة الخضراء في المباني المدرسية بما يتناسب والتعليم في القرن الحادي . 2

والعشرين بمشاركة األطراف المعنية.
االس��تثمار األمثل والتوس��ع في اس��تخدام التقنيات المالئمة في الم��دارس وصيانتها . 3

باستمرار.
تعزيز الق��راءة من أجل المتعة، واس��تخدام أدوات تعليم )مس��اندة( وبديلة، وتمكين . 4

المستفيدين من إمكانية الوصول إلى مصادر المعلومات المتنوعة.
تعزيز إنتاج ومش��اركة معينات التعليم والتعلم لدى المدارس في التعلم بشكل إبداعي . 5

وبما يحسن فرص التعلم.

تهيئة بيئ��ة تعليمية تتالءم مع متطلبات التعلم في القرن الحادي 
والعشرين.

الهدف 
الخامس 5

يس��عى هذا الهدف إلى تنمية جميع جوانب الشخصية لدى الطالب كافة لتشمل الجانب العقلي 
والجس��دي والروحي واالجتماعي والنفس��ي، وتنمية روح المس��ؤولية والمواطنة، وذلك من 
خالل األنش��طة ذات العالقة والمناهج الدراس��ية والخدمات المجتمعي��ة والتطوعية واأللعاب 

الرياضية والتغذية والتواصل والبرامج التوعوية. ويتحقق ذلك من خالل السياسات التالية:
ضمان تحلي الطالب بالمسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة.. 1
تعزيز هوية الطالب الوطنية وتنمية قيمهم الثقافية.. 2
ضمان خلو المدارس من التدخين وتعاطي المواد الضارة.. 3
ضم��ان اتباع الطالب أس��لوب حياة صحيًا وممارس��تهم األلعاب الرياضية واألنش��طة . 4

الترفيهية.

تعزيز صحة الطالب وبناء شخصياتهم وانضباطهم ورعايتهم. الهدف 
السادس 6
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من األهداف التفصيلية واإلجراءات التي تندرج تحت هذا الهدف اإلس��تراتيجي بناء قدرة األسر 
للمش��اركة في التعليم، وتفعيل الحوكمة في المدارس إلش��راكهم في األنش��طة المدرسية، 
وإقامة شراكات مع مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، وإشراك وسائل اإلعالم في دعم 

التعليم العام. ويتحقق ذلك من خالل السياسات التالية:
بن��اء قنوات اتصال فعالة مع األس��ر ودعم قدراتها على الدعم والمش��اركة في تعليم . 1

الطالب.
تفعيل وظائف الهياكل المدرسية في إشراك المجتمع في األنشطة المدرسية.. 2
تأس��يس شراكات متينة واتصاالت فعالة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم . 3

العالي والمهني والفني لالرتقاء بالتعليم العام.
تأس��يس ش��راكات بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص لدعم عمليات التعليم . 4

والتعلم.
تشجيع القطاع الخاص على االستثمار والمشاركة في تطوير التعليم العام.. 5
تعزيز شأن المؤسسات اإلعالمية في تطوير التعليم العام.. 6

تعزيز مجاالت التعاون مع األس��ر والمجتمعات المحلية في دعم 
ثقافة التعلم.

الهدف 
السابع 7

يسعى هذا الهدف إلى وضع عدد من اإلجراءات لتمهين مهنة التعليم، وهي تضم تطوير معايير 
وطنية للمعلم في مرحلة ما قبل الخدمة وأثناءها وإيجاد نظام لرتب المعلمين، وتطوير نظام 
التراخي��ص للتأكد من تمّكن المعلمين الجدد والحاليين م��ن القدرات التربوية والتخصصية 
الالزم��ة، وتطوير معايير التطوير المهني وأنظمته، ومس��ار النمو المهني للمعلمين. ويتحقق 

تطوير نظام لتمهين وظيفة التعليم. الهدف 
الثامن 8

توفير خدمات إرشادية ذات جودة عالية للطالب.. 5
ضمان خدمات الرعاية للطالب محدودي الدخل.. 6
تعزي��ز التدخل الوقائي والتصحيحي بم��ا يوجه عمليات الضب��ط وااللتزام والقضايا . 7

السلوكية لدى الطالب.
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ذلك من خالل السياسات التالية:
بناء إطار عمل لتمهين ممارسة التعليم.. 1
تقوي��ة الروابط بين كلي��ات التربية ووزارة التربية والتعلي��م بما يرفع كفاءة أداء . 2

المعلمين.
بناء معايير مهنية للمعلمين والقيادات التربوية وتطبيقها.. 3
األخذ بنظام شامل لتراخيص المعلمين الجدد والحاليين.. 4
تجويد مهنية المعلمين بشكل احترافي.. 5
تعزيز مبدأ التشجيع والمحاسبية.. 6
تعزيز نظام تقويم أداء المعلمين لدعم النمو المهني.. 7

ين��درج تحت هذا اله��دف عدد من اإلجراءات المهم��ة، تضم بناء البني��ة التحتية اإللكترونية 
المتوائم��ة م��ع التقدم التقني في القرن الحادي والعش��رين، وتطوير بواب��ة وطنية للتعليم، 
وتطوي��ر المحتوى اإللكتروني التفاعلي، وبناء قدرة المعلمين على توظيف التقنية في عمليات 
التعليم والتعلم، وتطوير مدارس افتراضية، وإنش��اء نظام المؤش��رات التربوية لتسهيل عملية 

صنع القرار القائمة على البيانات. ويتحقق ذلك من خالل السياسات التالية:
تطوي��ر بوابة تعليمية وطنية توفر محتوى تعليميًا ثريًا وتس��مح للمعلمين والطالب . 1

بتبادل التجارب والخبرات.
تيسير تعّلم الطالب للمفاهيم األساسية في المناهج بإنشاء محتوى الكتروني.. 2
بناء قدرات المعلمين من أجل دمج التقنية بالمنهج الدراسي.. 3
تطوير منظومة التطوير المهني للمعلمين تقنيًا.. 4
توفير فرص تعليمية ذات جودة عالية لجميع الطالب في جميع المناطق.. 5

زيادة فعالية التقنية في رفع مستويات األداء وتحسينه. الهدف 
التاسع 9

تكمن أهمية هذا الهدف في المحافظة على جميع عمليات التحسين الناتجة عن اإلجراءات المدرجة 

تحسين الحوكمة، والقيادة، والحوافز، والسياسة التعليمية إلدامة 
نموذج تطوير المدارس.

الهدف 
العاشر 10
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في األهداف اإلس��تراتيجية التسعة الس��ابقة؛ ويتضمن هذا الهدف وضع إطار عمل للتوسع في 
تطبيق نموذج تطوير المدارس، وإعادة هيكلة قطاع التعليم وتطوير أنظمته وسياساته وتقويمه 
المبني عل��ى النتائج، ووضع إس��تراتيجية إلدارة التغيير، وتعزيز الق��درات القيادية لعناصر 

التطوير في مستويات النظام التعليمي جميعها. ويتحقق ذلك من خالل السياسات التالية:
دعم نموذج تطوير المدارس واإلدارة التعليمية بإطار جديد للحوكمة ونشره وتطبيقه.. 1
تعزيز التعاون والتنس��يق المتبادل بين وزارة التربية والتعليم والوزارات األخرى بما . 2

يمكنها من توجيه مصادرها للتطوير التعليمي المستدام.
تطوير نظام وطني للمحاس��بية وإدارة الجودة يس��تند إلى النتائج ويدعم التحس��ين . 3

المستمر في األداء.
تطوير إستراتيجية إلدارة التغيير وتنفيذها بما يضمن نجاح استمرارية تطوير التعليم . 4

العام.
تعزيز القدرات القيادية بوصفها أدوات تطوير في مستويات النظام التعليمي.. 5



42

اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام

إجراءات تنفيذ السياسات

نشـــر الرؤية الجديـــدة لتطوير التعليم في المـــدارس وإدارات التربية والتعليم 
وبيـــن ذوي العالقة، وإشـــراكهم فـــي ترجمة الرؤية اإلســـتراتيجية إلى حقيقة 

واقعية.

تعزيـــز قدرة المدارس وإدارات التربيـــة والتعليم على التخطيط لعملية التطوير 
وإدارتها.

تنظي��م ورش عمل على مس��توى إدارات التربية والتعليم وعلى المس��توى الوطني . 1
تحفزعل��ى تقييم الرؤية الجديدة إلس��تراتيجية تطوير التعلي��م ونموذج تطوير 

المدارس.
التواصل مع وس��ائل اإلعالم ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بما يجذر . 2

الوعي بالتوجه اإلستراتيجي الجديد للتعليم في المملكة.
تفعيل تقني��ات المعلومات واالتصاالت، بما في ذلك البوابات اإللكترونية والهواتف . 3

المحمولة بما يضمن إشراك أفراد المجتمع في عملية تطوير المدارس.
إصدار منتجات إعالمية مثل )الكتيبات والنشرات( لنشر إستراتيجية تطوير التعليم . 4

العام في المدارس وإدارات التربية والتعليم وقطاعات المجتمع بوجه عام.
إصدار مجالت إلكترونية تعكس العمليات التنفيذية في ترجمة الرؤية اإلستراتيجية . 5

لألطراف المعنية كافة.

تأس��يس وحدات هيكلية، كفرق ولجان التميز والجودة، تس��هم في تخطيط عملية . 1
التطوير وقيادتها وإدارتها في المدرسة.

وضع إطار عمل لتحديد المهام والوظائف والمسؤوليات والحوافز والموارد البشرية . 2
في تلك الوحدات الهيكلية.

بن��اء قدرات قادة المدارس بما يمكنها من صياغة آليات تأس��يس الوحدات الهيكلية . 3
وقياداتها وإدارتها ودعمها المستمر.

بن��اء قدرات ف��رق ولجان التميز والج��ودة في جميع جوان��ب التخطيط لتطوير . 4
المدرس��ة بما في ذلك: تطوير رؤية المدرس��ة، والتقويم الذاتي، وجمع البيانات 
وتحليله��ا، وتطوير خط��ة التنفيذ، والمتابعة والتقويم، وتقدير التكاليف، ورس��م 

خطط التطوير.

إجراءات تحقيق السياسة:  

إجراءات تحقيق السياسة على المستوى المدرسي:

1-1

 2-1
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تأس��يس وحدات هيكلية ، مثل: وحدة تطوير المدارس، في إدارات التربية والتعليم . 1
جميعها لدعم المدارس في عملية التخطيط وتوجيهها.

وض��ع إطار عمل تحديد المهام والمس��ؤوليات والحوافز والموارد البش��رية على . 2
مستوى إدارات التربية والتعليم.

بن��اء قدرات القيادات ف��ي إدارات التربية والتعليم بما يمكنها من تاس��يس وحدات . 3
تطوير المدارس وقيادتها وإداراتها ودعمها المستمر.

دع��م قدرات وحدات تطوير المدارس وتطوي��ر كفاياتها في جميع جوانب تمكين . 4
الم��دارس بما في ذلك: تطوير الرؤية، والتقوي��م الذاتي إلدارة التربية والتعليم، 
وجمع البيانات، وتطوير خطة التنفيذ، والمتابعة والتقويم، ورسم خطط التطوير.

تفعيل شبكات فرق ولجان التميز والجودة بما يحقق تبادل الخبرات ونشر االبتكارات . 5
واإلبداعات بين المخططين على نطاق إدارة التربية والتعليم.

إص��دار أدلة تعريفي��ة إلدارات التربي��ة والتعليم والمدارس تح��دد جميع المهام . 6
والمسؤوليات واإلجراءات المرتبطة باالبتكارات الجديدة بشكل دقيق.

إجراءات تحقيق السياسة على مستوى إدارة التربية والتعليم:

تعزيـــز قدرات المـــدارس وإدارات التربية والتعليم علـــى توفير فرص التطوير 
المهني.

تأس��يس مجتمعات التعلم المهنية في المجاالت المهمة )الرياضيات والعلوم، واللغة . 1
العربية، واللغة اإلنجليزية، ومهارات القرن الحادي والعشرين( مما يعين المعلمين 
عل��ى التبادل المعرفي ومش��اركة الخب��رات، والتجارب، وإبراز جهودهم ونش��ر 

إبداعاتهم بشكل متواصل.
وضع إطار عمل تحديد المهام والمسؤوليات والحوافز والموارد البشرية لمجتمعات . 2

التعلم المهني.
بناء قدرات قادة المدرسة في تجسيد مفهوم المجتمع التعلمي المهني في مدارسهم . 3

وقيادتها ومتابعتها ورعايتها ودعمها المستمر.
بناء قدرات مجتمعات التعلم المهني في مجال إستراتيجيات تعليم الكبار، والتدريب، . 4

والبحوث اإلجرائية، والتخطيط التشاركي، والتدريس التعاوني.
دع��م قدرات مجتمعات التعل��م المهني في المج��االت المهمة)الرياضيات، والعلوم، . 5

واللغ��ة العربية، واللغة اإلنجليزية، ومهارات القرن الحادي والعش��رين( من خالل 
فرص التعلم المتنوعة. 

إجراءات تحقيق السياسة على المستوى المدرسي:

3-1
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دعم العملية التدريبية ومراكز التدريب في تصميم برامج التطور المهني المدمجة . 1
وتنفيذها وتقويمها.

إنش��اء الهياكل التعاونية المهنية مثل البرامج التعاونية مع الجامعات ومجتمعات . 2
التعلم المهني بما يس��مح للمعلمين والمديرين والمش��رفين التربويين في إدارات 

التربية والتعليم بتبادل الخبرات وممارساتهم اإلبداعية.

إجراءات تحقيق السياسة على مستوى إدارة التربية والتعليم:

األخذ بنظام للحوافز والمساءلة يكافئ االبتكار ويشجع التطوير على مستوى 
إدارة التربية والتعليم والمدرسة.

إنش��اء صندوق االبتكار يش��جع على زيادة االبتكارات على مس��توى إدارات التربية . 1
والتعليم والمدارس.

تطوير عقود أداء تحدد المهام، والمسؤوليات، والحوافز، والتمويل، ومؤشرات األداء، . 2
بين المدارس وإدارة التربية والتعليم لتنفيذ خطط تطوير المدرس��ة، وبين إدارة 
التربي��ة والتعليم ووزارة التربية والتعليم لتنفيذ خطط التطوير على نطاق إدارة 

التربية والتعليم.
تحفيز المعلمين والمشرفين التربويين والمديرين لتطوير إستراتيجيات تدريسية . 3

مبتكرة تؤثر إيجابًا في أداء الطالب.
عقد فعاليات ومناس��بات س��نوية على مس��توى إدارة التربية والتعليم تبرز ش��أن . 4

المديرين والمعلمين والمشرفين التربويين المتميزين الذين يحدثون أثرًا ملموسًا 
وتحواًل مثمرًا في حياة طالبهم ومجتمعاتهم.

إشراك وسائل اإلعالم المحلية في دعم العمل النوعي في المدارس وإدارات التربية . 5
والتعليم.

إجراءات تحقيق السياسة:

4-1
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تمكيـــن إدارات التربيـــة والتعليـــم والمدارس من تنفيذ أنظمـــة ضمان الجودة 
وتوطينها.

تحقيق انعكاس أثر ممارسات إدارات التربية والتعليم والمدارس ونتائجها على 
توجيه قرارات التطوير.

التواص��ل مع الم��دارس وإدارات التربية والتعليم كاف��ة وتوجيهيها تجاه تحقيق . 1
معايير التعليم والتعلم.

اس��تخدام أدوات معيارية علمية تعزز قدرات المشرفين والمديرين في تقويم أداء . 2
المعلمين.

التدري��ب عالي الج��ودة للمعلمين والمديرين والمش��رفين المرّكز على التقويم . 3
التكويني والختامي ألداء الطالب. 

التدري��ب على مهارات البح��وث اإلجرائية وجمع البيان��ات والمعلومات وتحليلها . 1
للمديرين والمشرفين ومديري إدارات التربية والتعليم.

إنش��اء نظام تخزين آمن لنتائج بحوث المعلمين اإلجرائية على المس��توى الوطني . 2
وعلى مس��توى إدارات التربية والتعليم، بما يمكنهم من االس��تفادة من بعضهم في 

تبادل الخبرات والحصول على أدوات بحثية أخرى.
إنش��اء بوابات لخطط التدريس على مس��توى إدارة التربية والتعليم بش��كل يهيئ . 3

للمعلمين تخزين خطط الدروس المبتكرة، ويمّكن أقرانهم من االس��تفادة منها في 
المستقبل.

إش��راك المدارس وإدارات التربية والتعليم مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات . 4
في إجراء البحوث حول كيفية تعلم الطالب من خالل مختلف التدخالت التعليمية.

إيجاد آليات لجمع البيانات وتخزينها وإدارتها ومشاركة اآلخرين فيها واالستفادة . 5
منها في عملية اتخاذ القرارات الفعالة.

إجراءات تحقيق السياسة:

إجراءات تحقيق السياسة:
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اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام

ضمـــان نجاح تطبيق نموذج تطوير المدارس لتقويمه وتحســـينه قبل تعميمه 
ونشره.

تحقيق التكامل بين المناهج ومهارات القرن الحادي والعشرين .

تطوير إطار عمل لتطبيق نموذج تطوير المدارس وتقويمه قبل تعميمه.. 1
وض��ع إطار تقويم لقياس تأثير نموذج تطوير المدارس وتكلفته باس��تخدام طرق . 2

تقويم مختلفة.
اس��تخدام نتائج دراس��ات التقويم في تحديد توجهات التطوير وسياس��اته الالزمة . 3

لتعميم النموذج.
إش��راك المعلمين والمديرين والمش��رفين ومدي��ري إدارات التربية والتعليم في . 4

توضيح الخطوات الالزمة لنشر نموذج تطوير المدارس.
وض��ع نموذج للتغيي��ر لدعم المدارس وإدارات التربي��ة والتعليم في االنتقال إلى . 5

تطبيق نموذج تطوير المدارس.
إش��راك المدارس وإدارات التربية والتعليم باس��تمرار في المحافل التي تقام على . 6

مس��توى إدارات التربية والتعليم لمناقش��ة مناحي نجاح نم��وذج تطوير المدارس 
وتحديات تنفيذه. 

وضع معايير التعلم للمواد والمراحل الدراس��ية كافة وإشراك المعنيين بما فيهم . 1
القطاع الخاص.

بناء قدرات المعلمين على تصمي��م فرص تعلمية تتيح دمج مهارات القرن الحادي . 2
والعشرين في المناهج. 

توظيف أدوات تقويم األداء مثل)ملف اإلنجازات، والمقاييس( في تقويم اكتس��اب . 3
الطالب لمهارات القرن الحادي والعشرين.

إيجاد مجموعة واسعة من المواد اإلثرائية الداعمة لتنفيذ معايير المناهج.. 4
تطوير إستراتيجية لدمج التقنية في دعم العملية التعليمية التعلمية.. 5
التعاون مع كليات التربية في تطوير برامج تنمي قدرات المعلمين في مجال دمج . 6

مهارات القرن الحادي والعشرين في المناهج.

إجراءات تحقيق السياسة:

إجراءات تحقيق السياسة:
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اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام

تحسين أداء الطالب في مواد التربية اإلسالمية.

تطوير مناهج التربية اإلسالمية وموادها التعليمية وفق المعايير المحددة.. 1
تصميم برامج للتدخل المبكر، والدعم المتواصل، وتحديد الطالب أصحاب معدالت . 2

التحصيل الضعيفة في التربية اإلس��المية، ومس��اعدتهم على التمكن من المفاهيم 
األساسية في مواد العلوم الشرعية.

إث��راء المدارس بمصادر معرفية تقليدية ورقمي��ة، تتناول مجاالت ثقافية متعددة . 3
يمك��ن للمعلمين اس��تخدامها لمس��اعدة طالبهم في تطوير معارفه��م في التربية 

اإلسالمية.
تطوير أداء المعلمين ودعمهم بصورة مس��تمرة لتكوين خبرات أصيلة في تدريس . 4

التربية اإلسالمية.
تطوير ق��درات المعلمين على توظيف بيانات تقوي��م األداء التي ُيحصل عليها من . 5

خالل الجمع بين التقويم التكويني والختامي لتوجيه عملية التعليم والتعلم.
بناء قدرات المعلمين لدمج تقنية المعلومات واالتصاالت )وخاصة الشبكة العنكبوتية( . 6

لتحسين تعلم العلوم الشرعية.
تأس��يس فرق التعلم المهني ليتمكن معلمو التربية اإلس��المية من تبادل الخبرات . 7

والتحسين المستمر لممارساتهم.
اس��تثمار المعلمين ذوي األداء المتميز للعمل بوصفهم مصادر للخبرة في المدرسة . 8

لتشكيل اإلستراتيجيات التدريسية الفعالة ونشرها بين زمالئهم.
بناء ش��راكات تع��اون بي��ن وزارة التربية والتعلي��م ومؤسس��ات التعليم العالي . 9

عل��ى مس��توى إدارات التربية والتعليم؛ لتطوير تدريس العلوم الش��رعية ونش��ر 
اإلستراتيجيات الفعالة.

توس��يع استخدام التقنية لربط معلمي العلوم الش��رعية بمجتمعات تعلمية وطنية . 10
افتراضية مخصصة لتبادل أفضل الممارسات والمصادر المتعلقة بتخصصهم.

تنظيم منافس��ات على مس��توى إدارات التربية والتعليم وعلى المس��توى الوطني . 11
لتحسين أداء الطالب. 

تطوير برامج غير صفية تدعم الطالب كافة بمستوياتهم المختلفة.. 12
بناء القدرات القيادية للمديرين والمشرفين التربويين إلدارة وتوجيه جهود تحسين . 13

تحصيل الطالب في العلوم الشرعية.
توظي��ف البرامج التوعوية ألولي��اء األمور وأفراد المجتمع لغرس الس��لوكيات . 14

اإليجابية.

إجراءات تحقيق السياسة:
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اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام

تحســـين مهارات اللغة العربية )القراءة والفهم والكتابة والتحدث واالســـتماع( 
لجميع الطالب.

تطوير مناهج اللغة العربية وموادها التعليمية وفق المعايير والمواصفات العالمية.. 1
تصميم برامج للتدخل المبكر، والدعم المتواصل، وتحديد الطالب أصحاب معدالت . 2

التحصيل الضعيفة في اللغة العربية، ومساعدتهم على التمكن من المهارات األساسية 
في اللغة العربية.

إثراء المدارس  بمص��ادر معرفية تقليدية ورقمية، تتناول مجاالت ثقافية متعددة . 3
يمكن للمعلمين استخدامها لمساعدة طالبهم في تطوير مهاراتهم اللغوية.

تطوير أداء المعلمين ودعمهم بصورة مس��تمرة لتكوين خبرات أصيلة في تدريس . 4
اللغة العربية، وتمكين الطالب من استخدامها بطرق متعددة بما في ذلك النصوص 

الدينية والصحفية والخيالية واإلقناعية والحوارية.
تطوير ق��درات المعلمين على توظيف بيانات تقوي��م األداء التي ُيحصل عليها من . 5

خالل الجمع بين التقويم التكويني والختامي لتوجيه عملية التعليم والتعلم.
بناء قدرات المعلمين لدمج تقنية المعلومات واالتصاالت )وخاصة الشبكة العنكبوتية(؛ . 6

لتحسين تعلم اللغة العربية.
تأسيس فرق التعلم المهني ليتمكن معلمو اللغة العربية من تبادل الخبرات والتحسين . 7

المستمر لممارساتهم.
اس��تثمار المعلمين ذوي األداء المتميز للعمل بوصفهم مصادر للخبرة في المدرسة . 8

لتشكيل اإلستراتيجيات التدريسية الفعالة ونشرها بين زمالئهم.
بناء ش��راكات تعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسس��ات التعليم العالي على . 9

مستوى إدارات التربية والتعليم؛ لتطوير تدريس اللغة العربية ونشر اإلستراتيجيات 
الفعالة.

توس��يع اس��تخدام التقنية لربط معلمي اللغة العربية بمجتمعات وطنية افتراضية . 10
مخصصة لتبادل أفضل الممارسات والمصادر المتعلقة بتخصصهم.

تنظيم منافس��ات على مس��توى إدارات التربية والتعليم وعلى المس��توى الوطني . 11
لتحسين مستوى الطالب في مهارة الكتابة باللغة العربية. 

تطوير برامج غير صفية ترك��ز على تطوير مهارات اللغة العربية لدعم الطالب . 12
كافة بمستوياتهم المختلفة.

إجراءات تحقيق السياسة:
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اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام

بناء القدرات القيادية للمديرين والمشرفين التربويين إلدارة وتوجيه جهود تحسين . 13
تحصيل الطالب في اللغة العربية.

تعزيز برامج تطوير أداء معلمي ومشرفي المواد األخرى على تفعيل اللغة العربية . 14
في المواد كافة )باس��تثناء مادة اللغة اإلنجليزية ، والمصطلحات والرموز العلمية 

في مواد العلوم والرياضيات(.
توظيف البرامج التوعوي��ة ألولياء األمور وأفراد المجتمع لغرس حب القراءة من . 15

أجل المتعة بين األطفال والشباب.

.)STEM( تحسين أداء الطالب في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات

تطوير مواد تعليمية للمناهج بما في ذلك المصادر الرقمية مثل )برامج المحاكاة . 1
ومقاطع الفيديو التي توضح العمليات المعقدة( لدعم تعلم الطالب في مواد العلوم 

والتقنية والهندسة والرياضيات.
استخدام طرق مختلفة تمكن المعلمين من تصميم ونقل الخبرات التعليمية الفاعلة . 2

التي تعكس مدى تمكنهم العلمي وقدرتهم على اس��تخدام طرق التدريس المركزة 
على الطالب مثل )االستقصاء، وبناء المشروعات( وإستراتيجيات التقويم المركزة 

على األداء مثل )ملف اإلنجازات(.
تطوير ق��درات المعلمين على توظي��ف بيانات أداء الطالب بالجم��ع بين التقويم . 3

التكويني والختامي لتوجيه عملية التعليم والتعلم.
اس��تثمار معلمي الرياضيات والعلوم والتقني��ة ذوي األداء المتميز للعمل بوصفهم . 4

مصادر للخبرة في المدرسة لتشكيل اإلستراتيجيات التدريسية الفعالة ونشرها بين 
زمالئهم.

بناء شراكات بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي والمهني والفني . 5
على مس��توى المناطق والمحافظات؛ لدعم عملية التعلي��م والتعلم في الرياضيات 

والعلوم والتقنية واالرتقاء بالمراكز العلمية.
توسيع استخدام التقنية لربط المعلمين في شكل مجتمعات تعلمية وطنية افتراضية . 6

مخصصة لتبادل أفضل الممارسات والمصادر المتعلقة بتخصصاتهم.
تأسيس مختبرات العلوم االفتراضية والتقليدية ومعامل التدريب اليدوي بما يمكن . 7

الطالب من اكتساب خبرات التعليم والتعلم اليدوي.

إجراءات تحقيق السياسة:

4-2



50

اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام

تنظيم معارض ومنافسات في العلوم والرياضيات والتقنية على مستوى إدارة التربية . 8
والتعليم وعلى المستوى الوطني والمشاركة الدولية لتشجيع الطالب وتحفيزهم 

على استكمال استقصائهم واكتشاف المهن ذات العالقة.
زيادة الفترة الزمنية لتعلم الرياضيات والعلوم من خالل تقديم برامج دعم ما بعد . 9

المدرس��ة بما فيها المخيمات الصيفية وأندية الطالب بش��كل يدعمهم على مختلف 
مستوياتهم.

بناء القدرات القيادية للمديرين والمش��رفين إلدارة وتوجيه جهود تحسين تحصيل . 10

تحسين أداء الطالب في العلوم االجتماعية.

تطوير مناهج العل��وم االجتماعية وموادها التعليمية وف��ق المعايير والمواصفات . 1
العالمية.

إثراء المدارس  بمص��ادر معرفية تقليدية ورقمية، تتناول مجاالت ثقافية متعددة . 2
يمك��ن للمعلمين اس��تخدامها لمس��اعدة طالبهم في تطوي��ر مفاهيمهم في العلوم 

االجتماعية.
تطوير أداء المعلمين ودعمهم بصورة مس��تمرة لتكوين خبرات أصيلة في تدريس . 3

العلوم االجتماعية.
تطوير ق��درات المعلمين على توظيف بيانات تقوي��م األداء التي ُيحصل عليها من . 4

خالل الجمع بين التقويم التكويني والختامي لتوجيه عملية التعليم والتعلم.
بناء قدرات المعلمين لدمج تقنية المعلومات واالتصاالت)وخاصة الشبكة العنكبوتية(؛ . 5

لتحسين تعلم العلوم االجتماعية.
تأس��يس فرق التعلم المهني ليتمكن معلمو العل��وم االجتماعية من تبادل الخبرات . 6

والتحسين المستمر لممارساتهم.
اس��تثمار المعلمين ذوي األداء المتميز للعمل بوصفهم مصادر للخبرة في المدرسة . 7

لتشكيل اإلستراتيجيات التدريسية الفعالة ونشرها بين زمالئهم.
بناء ش��راكات تع��اون بي��ن وزارة التربية والتعلي��م ومؤسس��ات التعليم العالي . 8

على مس��توى إدارات التربية والتعليم؛ لتطوير تدريس العلوم االجتماعية ونش��ر 
اإلستراتيجيات الفعالة.

توس��يع استخدام التقنية لربط معلمي العلوم االجتماعية بمجتمعات تعلمية وطنية . 9
افتراضية مخصصة لتبادل أفضل الممارسات والمصادر المتعلقة بتخصصهم.

تطوي��ر برامج غير صفية ترك��ز على تطوير مهارات العل��وم االجتماعية لدعم . 10
الطالب كافة بمستوياتهم المختلفة.

إجراءات تحقيق السياسة:
5-2
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تحسين مهارات اللغة اإلنجليزية  )القراءة والفهم والكتابة والتحدث واالستماع( 
لجميع الطالب.

وض��ع مناهج عالي��ة الجودة للغة اإلنجليزية تس��اير المعايي��ر الوطنية الحديثة . 1
للمناهج.

التطوي��ر المهني المس��تمر للمعلمين ودعمهم في اس��تيعاب ط��رق تدريس اللغة . 2
اإلنجليزية وإستراتيجياتها بما يتفق ومهارات القرن الحادي والعشرين.

بناء ف��رق للتعلم المهن��ي لتمكين معلمي اللغ��ة اإلنجليزية من تب��ادل الخبرات . 3
والتحسين المستمر لممارساتهم.

اس��تثمار المعلمين ذوي األداء المتميز للعمل بوصفهم مصادر للخبرة في المدرسة . 4
لتشكيل اإلستراتيجيات التدريسية الفعالة ونشرها بين  معلمي اللغة اإلنجليزية.

بن��اء قدرات المعلمين؛ لدمج تقني��ات المعلومات واالتصاالت في عملية تعليم اللغة . 5
اإلنجليزية وتعلمها.

تطوير مهارات المعلمين في خلق فرص تسهل وصول الطالب إلى الناطقين باللغة . 6
اإلنجليزي��ة )مث��ل:  برامج التبادل القائم��ة على الش��بكة العنكبوتية مع الطالب 

المتحدثين باللغة اإلنجليزية(. 
تصمي��م وتبني مواد تعليمية إضافية تكون بمنزلة مصادر للتعليم والتعلم بما فيها . 7

المصادر الرقمية لدعم تعليم اللغة اإلنجليزية وتعلمها.
بناء ش��راكات تعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسس��ات التعليم العالي على . 8

مس��توى إدارات التربي��ة والتعليم لتطوير عملية تصميم إس��تراتيجيات التدريس 
الفعال للغة اإلنجليزية وتطبيقها ونشرها. 

توسيع اس��تخدام التقنية لربط معلمي اللغة اإلنجليزية في مجتمعات تعلم وطنية . 9
افتراضي��ة مخصصة لتبادل أفضل الممارس��ات والمصادر على مس��توى المدارس 

وإدارات التربية والتعليم.

إجراءات تحقيق السياسة:

6-2
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تحســـين اســـتعدادات الطالـــب لاللتحاق بالتعليـــم العالي والمهنـــي والفني 
والتهيئة لسوق العمل.

توفير مرشدي طالب ذوي احترافية وتدريب عاٍل قادرين على مساعدة الطالب في . 1
االختيار المناسب في التعليم ما بعد الثانوي والخيارات المهنية.

تطويرمقايي��س للميول واالتجاهات المهنية للطالب وتطبيقها في مرحلتي التعليم . 2
المتوسط والثانوي.

دعم المش��روعات الطالبية المرتبطة باحتياجات السوق المحلي دعًما مالًيا وإدارًيا . 3
وتربوًيا واقتصادًيا.

التنس��يق مع الغ��رف التجارية في تهيئ��ة فرص عمل للطالب ف��ي أوقات الفراغ . 4
واإلجازات الصيفية وفق ميول الطالب واتجاهاتهم.

تثقيف المجتمع المحلي بأهمية ش��غل أوقات فراغ الطالب في أعمال إنتاجية سواء . 5
كانت سلعية أو خدمية.

إجراءات تحقيق السياسة:

7-2

بناء شراكة بين المدارس والقطاعات المهنية الخاصة بما ُيَمّكن االختصاصيين في . 1
القطاع الخاص من تقديم االستشارات بشكل تطوعي أو عن طريق االستضافة؛ حول 

بعض الجوانب التطبيقية في المناهج أو تقديم نماذج مهنية للعمل الميداني.
بناء قدرات معلمي المرحلة المتوس��طة والثانوية في دم��ج المهارات الريادية في . 2

المناهج.
تصمي��م آليات لدعم فت��رات التدريب الصيفية للطالب مع المؤسس��ات الحكومية . 3

والخاصة.
توس��يع الخيارات التقني��ة والتجارية المتوفرة لدى ط��الب المرحلة الثانوية في . 4

التعليم العام.
زيادة عدد الطالب الملتحقين باألقسام العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية.. 5

تضمين مهارات التعليم الجامعي األساسية في مناهج المدارس الثانوية.. 1
وض��ع نظام »إنذار مبكر« وتنفيذه للمس��اعدة في دعم الط��الب الذين يواجهون . 2

صعوبات في الوقت المناسب.

تهيئة الطالب لالنتقال من التعلم المدرسي إلى الحياة المهنية:

تهيئة الطالب للدراسة الجامعية:
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تحقيق المواءمة بين المناهج الحديثة ونظام تقويم جودة تعلم الطالب.

تطويـــر السياســـات المتعلقـــة بتحديـــد الطـــالب ذوي االحتياجـــات الخاصـــة 
وتصنيفهم.

بناء نظام ش��امل للتقويم التكويني والختامي للطالب وتنفيذه في مختلف المراحل . 1
التعليمية.

تصميم أدوات تقويم وطنية تراعي قياس مهارات القرن الحادي والعشرين.. 2
توفي��ر فرص تعل��م مهنية للمعلمين والمديرين والمش��رفين ف��ي مجال تطوير . 3

أدوات التقوي��م التكويني والختامي وتطبيقها بحيث توجه عمليتي التعليم والتعلم 
والتخطيط للتطوير الشامل.

مراجعة أدوات التقويم وإستراتيجياته باستمرار وفقًا للمعلومات التي ُتجمع ووفقًا . 4
للمعايير الدولية.

تأسيس مجتمع مهني وطني يربط المهنيين المتخصصين بتطوير أفضل الممارسات . 5
في تقويم األداء، ويوظف بيانات أداء الطالب في التطوير التربوي.

تطوير سياسات تحديد الطالب وتصنيف:. 1
الذين يعانون تحديات خاصة في التعلم.	 
الذين يعانون تحديات عقلية خاصة.	 
الذين يعانون تحديات بدنية خاصة.	 
الذين يواجهون الخطر.	 
ذوو الظروف االجتماعية واالقتصادية الحرجة.	 

تقويم فاعلية وكفاءة السياس��ات المتعلقة بتحديد الطالب وتصنيفهم مرحلًيا لكل . 2
فئة من فئات الطالب المستهدفة.

إجراءات تحقيق السياسة:

إجراءات تحقيق السياسة:

8-2

1-3

تصميم مقررات االلتحاق المزدوجة التي تربط بين المرحلة الثانوية والجامعات.. 3
توفير المرونة ومزيد من االختيارات في مقررات التعليم الثانوي وبرامجه بتوسيع . 4

متطلبات التخرج.
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مهم. تطوير أدوات علمية تحدد الطالب ذوي االحتياجات الخاصة وُتَقوِّ

تصميم أدوات حديثة وفقًا للمعايير الدولية تحدد الطالب ذوي االحتياجات الخاصة . 1
وتصنفهم، بمن فيهم الذين يواجهون تحديات بدنية وعقلية وتعليمية.

تصميم أدوات حديثة وفقًا للمعايير الدولية تحدد الطالب الموهوبين والمبدعين.. 2
بن��اء أدوات وآليات للتعرف مبكرًا إل��ى الطالب المعرضين للخطر وذوي الظروف . 3

االجتماعية واالقتصادية الحرجة.
اس��تقطاب اختصاصيين لتحديد الطالب ذوي االحتياجات الخاصة بمن فيهم الطالب . 4

الموهوبون والمبدعون والطالب المعرضون للخطر.
تصميم أدوات فعالة يمكن للمعلمين اس��تخدامها داخل الفصول الدراس��ية لتقويم . 5

أداء الطالب المش��تبه في كونهم طالبًا ذوي احتياجات خاصة وتحديد طبيعة تلك 
االحتياجات.

وضع برامج تدخل مبكرة للمس��اعدة ف��ي تحديد الطالب ذوي االحتياجات الخاصة . 6
ودعمهم.

إجراءات تحقيق السياسة:

2-3

تنمية الوعي واإلدراك ، وبناء السياســـات، وأطر العمل؛ لدمج الطالب الذين 
يعانون تحديات عقلية وبدنية في التعليم العام.

نش��ر الوعي بين الطالب كافة لقبول إخوانه��م ذوي االحتياجات الخاصة، وذلك . 1
بإنتاج مواد إعالمية تعليمية ودعائية تتضمن مشاركاتهم في األنشطة المدرسية. 

وضع مواد لمصادر التعليم والتعلم تتضمن تعريف الطالب ذوي االحتياجات الخاصة.. 2
تفعي��ل التكامل بي��ن إدارات التربية والتعليم والمدارس بم��ا يتعلق بالطالب ذوي . 3

االحتياجات الخاصة وتمييزهم.
تدري��ب معلم��ي ذوي االحتياجات الخاصة بم��ا يمكنهم من توفي��ر فرص التعلم . 4

المناسبة للطالب الذين يعانون تحديات عقلية وبدنية أثناء التعلم، وكذلك الطالب 
الموهوبون والمبدعون.

تزويد وثائق المنه��ج بمعلومات تتعلق بتمييز الط��الب ذوي االحتياجات الخاصة . 5
لتجويد تعلمهم.

إجراءات تحقيق السياسة:

3-3
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تيس��ير التقنية المناس��بة للطالب ذوي االحتياجات الخاص��ة كافة لدعم عملية . 6
تعليمهم.

بناء برامج تحول للطالب ذوي االحتياجات الخاصة تؤهلهم بش��كل أفضل لما بعد . 7
التخرج.

تهيئة فرص التحاق متساوية لتعليم متكافئ ومناسب في المدارس للطالب 
ذوي االحتياجـــات الخاصة كافة دون النظر إلى الجنس أو الخلفية االجتماعية أو 

المادية أو الموقع الجغرافي أو طبيعة االحتياج الخاص.

توفير وس��ائل النق��ل الضرورية للطالب ذوي االحتياج��ات الخاصة للوصول إلى . 1
المؤسسات والبرامج واألنشطة التي يرغبون في المشاركة فيها.

تطوي��ر تصاميم المدارس وبنائها بما يس��هل دخول الطالب ذوي التحديات البدنية  . 2
إليها واستخدامها.

تعديل البنية التحتية للمدارس القائمة بما يسمح للطالب ذوي االحتياجات الخاصة . 3
المحدودة بااللتحاق بالمدارس العامة. 

توفير الدعم البش��ري الالزم بما يساعد الطالب الذين يواجهون صعوبات بدنية في . 4
الحضور إلى المدارس العامة.

ضمان توفر التقنية ومصادرها المناس��بة األخرى بش��كل فوري لدعم الطالب ذوي . 5
االحتياجات الخاصة.

تصميم برامج للطالب ذوي االحتياجات الخاصة للمساعدة في تعلمهم في حال عدم . 6
قدرتهم على حضور البرامج في مدارسهم العامة.

التدري��ب المتخصص للمعلمين الذين يعملون مع الطالب ذوي االحتياجات الخاصة . 7
للوف��اء باحتياجاته��م الخاصة )كالتدري��ب المتخصص للتعامل م��ع الموهوبين 

والمبدعين، والتدريب المتخصص للتعامل مع طالب التوحد وغيرهم(.
وضع سياس��ات تدعم وصول الطالب ذوي االحتياجات الخاصة إلى التقنية المناسبة . 8

واستخدامها.
تطوير السياس��ات واإلجراءات الهادفة إلى تيس��ير الوصول المتكافئ للطالب  ذوي . 9

االحتياجات الخاصة للبرامج، والحصول على الدعم المناسب.
وضع التصميم العام لخطة التعليم المس��تقلة لكل طال��ب ذي احتياٍج خاّص يمكن . 10

تنفيذه بفعالية من خالل المعلمين الذين يقدمون فرص تعلم مناسبة.

إجراءات تحقيق السياسة:

4-3
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إتاحـــة فـــرص التعلـــم المخصصـــة التي تلبـــي االحتياجـــات الخاصـــة للطالب 
الموهوبين والمبدعين.

األخذ بأنظمة الدعم المدرسية للطالب المعرضين للخطر.

إثراء وثائق المنهج بالمعارف والمهارات لدعم تعلم الطالب الموهوبين والمبدعين.. 1
زيادة عدد المراكز المتخصصة في تقديم فرص التعلم المناسبة للطالب الموهوبين . 2

والمبدعين.
ضمان مساواة اإلناث بالفرص المتاحة مقارنة بالذكور فيما يخص المشاركة في . 3

برامج الموهوبين والمبدعين وأنشطتهم.
زيادة فرص التعلم المناسبة للطالب المبدعين والموهوبين في مدارسهم.. 4
تأسيس مدارس وفصول متخصصة تلبي احتياجات الطالب وتنمي ميولهم.. 5

توفير خدمات إرشادية ذات جودة عالية لدعم الطالب المعرضين للخطر سواء كان . 1
الخطر مؤقتًا أو طويل األمد.

بناء برامج وفرص تعلم للطالب المعرضين للخطر تستفيد من التقنيات والمصادر . 2
التعليمية سواء كان داخل المدرسة أو خارجها.

توفير وس��ائل النقل الضرورية للطالب المعرضي��ن للخطر للوصول إلى المواقع . 3
الدراسية والبرامج التي يودون المشاركة فيها.

توس��يع نطاق البرامج والمواد جميعها لتلبي رغبات الطالب المعرضين للخطر في . 4
االلتحاق بأي مادة عامة أو خاصة. 

إجراءات تحقيق السياسة:

إجراءات تحقيق السياسة:

5-3

6-3
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توفير فرص أخـــرى وبديلة للتعلم مدى الحياة لمن هم خارج النظام التعليمي 
أو الذين لم يلتحقوا بالمدارس.

توفي��ر برامج تعلي��م بديلة ذات كفاءة لش��باب المرحلة الثانوي��ة الذين تركوا . 1
المدارس تتصل مباشرة بخبراتهم الحياتية.

توفير التش��جيع والدعم للطالب »ذوي الفرص البديلة« للمش��اركة في برامج . 2
التعلم الرسمية وغير الرسمية.

توفير وسائل النقل الضرورية للطالب الذين لديهم صعوبات ومعوقات في الوصول . 3
إلى المواقع الدراسية التي يرغبون فيها.

استقطاب المعلمين المدربين على مهارات تعليم الكبار لتعليم الشباب ذوي الفرصة . 4
البديلة حين يعودون إلى المدرسة.

توفير برامج احترافية لترغيب الشباب وجذبهم للعودة إلى المدرسة.. 5

إجراءات تحقيق السياسة:

7-3

تطويـــر إطار عمل لتوفيـــر التعليم لمرحلة رياض األطفـــال لألطفال كافة في 
المملكة.

إجراء الدراسات الشاملة لتقويم وضع التعليم في مرحلة رياض األطفال في المملكة.. 1
بناء السياس��ات الالزمة التي توج��ه تطوير برامج ذات كف��اءة عالية في التعليم . 2

لمرحلة رياض األطفال وتنفيذها في أنحاء المملكة كافة.
بن��اء مجموعة من معايير الجودة للتعليم في مرحلة رياض األطفال)مثل: المنهج، . 3

ونتائج التعلم، والمعلمات، والمنشآت(.
مراجعة شروط الترخيص وإجراءاته للقطاع الخاص الذي يقدم التعليم في مرحلة . 4

رياض األطفال.
االعتماد على القسائم التعليمية )Vouchers( من خالل التعليم األهلي.. 5

إجراءات تحقيق السياسة:

1-4
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زيـــادة االســـتيعاب للتعليم فـــي مرحلة ريـــاض األطفال من خـــالل المدارس 
الحكومية واألهلية لتشمل جميع المراحل العمرية المناسبة.

تبني خطة شاملة لتعميم برامج التعليم في مرحلة رياض األطفال.. 1
تزويد المدارس في مرحلة رياض األطفال القائمة بالتجهيزات الالزمة.. 2
بن��اء مواد معلوماتية تثقيفية ألولياء أمور األطفال في مرحلة ما قبل المدرس��ة؛ . 3

لتشجيعهم على حضور أطفالهم برامج التعليم في مرحلة رياض األطفال.
توفير وسائل النقل المناسبة التي تنقل األطفال إلى مؤسسات رياض األطفال.. 4

إجراءات تحقيق السياسة:

2-4

تحسين جودة التعليم في مرحلة رياض األطفال.

إع��داد مناهج عالية الجودة تعتمد على المعايير الخاصة ببرامج التعليم في مرحلة . 1
رياض األطفال.

وضع معايير تقويم علمية وأدوات لتقويم التطور االجتماعي والوجداني والمهاري . 2
لألطفال أثناء التعليم في مرحلة رياض األطفال.

إعداد أدوات تعلم ومصادر عالية الجودة خاصة بالتعليم في مرحلة رياض األطفال . 3
وتبنيها واختيارها.

ضم��ان توفي��ر التدريب للمعلمات من أجل تهيئة ع��دد كاف من المتخصصات في . 4
مجال التعليم في مرحلة رياض األطفال.

تزويد المدارس كافة بع��دد كاف من المتخصصات في مجال التعليم في مرحلة . 5
رياض األطفال بشكل يلبي احتياجات المجتمع المحلي.

إجراءات تحقيق السياسة:

3-4

بناء القدرات البشرية والمؤسسية للتعليم في مرحلة رياض األطفال.

التعاون مع الجامعات في تطوير برامج عالية الجودة تخرج معلمات متخصصات في . 1
مجال التعليم في مرحلة رياض األطفال.

إجراءات تحقيق السياسة:

4-4
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التخطيط المستقبلي لتلبية النمو الكمي في المباني المدرسية.

بناء وتنفيذ آلي��ة تنظيمية لتوزيع المدارس والتخطيط لها باس��تخدام الخرائط . 1
المدرسية.

بناء وتنفي��ذ معايير خاصة بالمس��احة المخصصة للطالب بمراع��اة المرونة في . 2
االستخدام.

بناء قدرات مس��ؤولي إدارة التربية والتعليم ومنس��وبي المدارس على االستخدام . 3
اإلبداعي ألفنية المدارس.

تنفيذ إس��تراتيجية للتعامل مع المدارس الصغيرة من ناحي��ة التكلفة االقتصادية . 4
وتجويد األداء التعليمي والتربوي.

إشراك القطاع الخاص في بناء المدارس وامتالكها وصيانتها.. 5

إجراءات تحقيق السياسة:

1-5

ضم��ان توفير التدريب الجيد لجميع المعلمات في مرحلة رياض األطفال من أجل توصيل . 2
برامج عالية الجودة.

ضمان تطوير نظام قيادي مناسب للتعليم في مرحلة رياض األطفال.. 3
إب��راز البرامج واألنش��طة والنم��اذج الناجحة عن التعليم في مرحل��ة رياض األطفال في . 4

المدارس المحلية؛ لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
توفير التدريب والمعلومات والمصادر ألولياء األمور لدعم تعليم األطفال الذين هم في سن . 5

ما قبل المدرسة ورياض األطفال.

تكثيف المســـاحة الخضراء في المباني المدرســـية بما يتناسب والتعليم في 
القرن الحادي والعشرين بمشاركة األطراف المعنية.

تطوير تصميم المدارس وبناء معايير لمؤسسات التعليم العام.. 1
التأك��د م��ن أن المدارس كافة تلبي احتياجات المس��توى األس��اس في التصميم . 2

والهياكل والمرافق.
إش��راك المدارس وإدارات التربية والتعليم في بناء وتنفيذ معايير بيئية مدرس��ية . 3

إجراءات تحقيق السياسة:

2-5
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االســـتثمار األمثل والتوسع في اســـتخدام التقنيات المالئمة في المدارس 
وصيانتها باستمرار.

تطوير لوائح وأنظمة الستخدام التقنية واستحداثها ونشرها.. 1
ضمان اس��تخدام التقنية بما يتس��ق م��ع تصميم البناء المدرس��ي وأهداف العملية . 2

التعليمية وسياسات النظام التعليمي.
ضمان حصول المدارس جميعها عل��ى البنية التحتية اإللكترونية الخاصة بالتعليم . 3

والتعلم والتطوير المهني.
تعزيز المدارس جميعها بالحاسبات اآللية واألجهزة التقنية والمرافق األخرى وفق . 4

االحتياجات.

إجراءات تحقيق السياسة:

3-5

تعزيـــز القراءة مـــن أجل المتعة، واســـتخدام أدوات تعليم )مســـاندة( وبديلة، 
وتمكين المستفيدين من إمكانية الوصول إلى مصادر المعلومات المتنوعة.

ضمان احتواء المدارس على األوعية المعلوماتية والمواد واألدوات والقنوات التقنية . 1
التي تسمح للطالب بالبحث عن المعرفة.

ضمان وصول أعضاء المجتمع إلى مصادر التعلم واالستفادة منها.. 2

إجراءات تحقيق السياسة:

4-5

صديقة للبيئة لمرحلة رياض األطفال والمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية.
تأهيل المدارس التي لم تِف بالمعايير، مع مراعاة المتطلبات البيئية.. 4
وض��ع مواصفات لألثاث المدرس��ي وتنفيذها بما يتالءم مع مس��توى الط��الب وأعمارهم . 5

وعمليات التعليم والتعلم. 
تطوير خطة تدبير واضحة غير مكلفة اقتصاديًا فيما يخص األجهزة واألثاث.. 6
ضمان توفر التجهيزات المالئمة والمصادر في المدارس بحيث تعمل بشكٍل فعال.. 7
تأهيل مراكز التدريب في إدارات التربية والتعليم وتنمية العاملين فيها.. 8
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تعزيز إنتاج ومشاركة معينات التعليم والتعلم لدى المدارس في التعلم بشكل 
إبداعي وبما يحسن فرص التعلم.

تطوير سياسة إنتاج المواد التعليمية من خالل تخصيص ميزانية مالية لكل مدرسة . 1
تستند إلى حجم المدرسة.

توفي��ر التدريب للمش��رفين التربويين والمعلمين والمديري��ن حول عملية إنتاج . 2
المواد التعليمية المبتكرة واستخدامها.

تسهيل المدارس وتشجيعها للمشاركة في إنتاج المواد التعليمية لمزيد من التعاون . 3
والتعلم.

توفير محفزات وتقدير للمعلمين والمشرفين التربويين المطورين لمواد تعليمية . 4
ابتكارية تحسن من عملية التعلم. 

إجراءات تحقيق السياسة:

5-5

ضمان  تحلي الطالب بالمسؤولية االجتماعية والمواطنة الصالحة.

تضمين المناهج الدراسية موضوعات تتعلق بالمواطنة.. 1
تقدي��م برام��ج تع��زز المواطنة في األنش��طة المدرس��ية وتخلق وع��ي الطالب . 2

بمسؤولياتهم االجتماعية.
إقامة روابط مع وسائل اإلعالم ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي . 3

واآلباء؛ لتعزيز روح المواطنة لدى الطالب.
رفع مستوى العمل التطوعي والخدمة المجتمعية من خالل األنشطة المدرسية.. 4

إجراءات تحقيق السياسة:

1-6

تعزيز هوية الطالب الوطنية وتنمية قيمهم الثقافية.

تضمين المناهج الدراس��ية موضوعات تتعلق بالهوية الوطنية والقيم الثقافية بدءًا . 1
من مرحلة رياض األطفال والمرحلة االبتدائية.

تقدي��م برامج تعزز الوعي الثقاف��ي واالعتزاز الوطني في المدارس على أنها جزء . 2
أساس من األنشطة المدرسية.

إقامة روابط مع اآلباء ووس��ائل اإلعالم ومؤسس��ات القط��اع الخاص والجامعات؛ . 3
لتعزيز الهوية الوطنية.

إجراءات تحقيق السياسة:
2-6
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ضمان خلو المدارس من التدخين والمواد الضارة. 

تضمين المناهج الدراسية موضوعات تتعلق بالتوعية بمخاطر التدخين والمخدرات . 1
والمواد الضارة.

تدريب منس��وبي المدارس على كيفية التعرف إلى الطالب المدخنين والمتعاطين . 2
للمواد الضارة والتعامل معهم.

تنفي��ذ حمالت لمكافح��ة التدخين والمخدرات والمواد الض��ارة في إدارات التربية . 3
والتعليم والمدارس.

إجراءات تحقيق السياسة:
3-6

ضمـــان اتبـــاع الطالب أســـلوب حياة صحيـــًا وممارســـتهم األلعـــاب الرياضية 
واألنشطة الترفيهية.

بناء خطة إستراتيجية شاملة للرياضة المدرسية.. 1
التع��اون مع وزارة الصحة ووزارة الش��ؤون االجتماعية والرئاس��ة العامة لرعاية . 2

الشباب؛ للترويج ألساليب حياة صحية بين األطفال والشباب.
زيادة الوعي بأهمية النشاط البدني بما في ذلك مزاولة األلعاب الرياضية الترويحية . 3

والصحية بين طالب المدارس وأفراد المجتمع.
العمل مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب واالتحادات الرياضية لتبني برامج رياضية . 4

مشتركة مع المدارس.
تأسيس بنى تحتية مناسبة ومتينة لممارسة الطالب للرياضة واألنشطة البدنية.. 5
تأس��يس طاقم من األف��راد والمدربين المؤهلين لتصميم برامج لألنش��طة خارج . 6

المنهج الدراسي.
إقامة ش��راكة مع القطاع��ات الرياضية داخليًا وخارجيًا إلع��داد المدربين بجودة . 7

عالية في األلعاب الرياضية المختلفة واألنشطة البدنية.
وض��ع برامج رياضية ش��املة تزيد من مش��اركة الطالب في األنش��طة الصحية . 8

وتشجع على التنافس اإليجابي والتعاون بينهم على مستوى إدارات التربية والتعليم 
والمدارس.

إقامة شراكات مع القطاع الخاص في تطوير برامج الصحة المدرسية وتنفيذها.. 9
إقامة شراكة مع القطاع الخاص إلنشاء المرافق الرياضية ودعمها.. 10

إجراءات تحقيق السياسة:

4-6
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وضع برامج رياضية مناسبة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة.. 11
إقامة »م��دارس لأللعاب الرياضي��ة« متخصصة لرعاية المواه��ب الرياضية من . 12

الطالب. 
تخصيص مدارس مجتمعية معينة بمرافق ترفيهية يمكن اس��تخدامها من قبل أفراد . 13

المجتمع المحلي.
تبني أنشطة في مجال الفنون والتصوير والشعر والمسرح والعمل الحرفي وتنفيذها . 14

في المدارس.

توفير خدمات إرشادية ذات جودة عالية للطالب.

وضع برامج إرشاد شاملة وعالية الجودة في المدارس كافة.. 1
تطوير طاقم من المرشدين الطالبيين المؤهلين للمدارس كافة.. 2
التعاون مع مؤسسات التعليم العالي لوضع برامج إرشاد وتطوير مهني على مهارات . 3

اإلرشاد الطالبي بجودة عالية.
تأسيس نظام حوافز وتدرج وظيفي للمرشدين الطالبيين.. 4
تأسيس نظام خدمات توجيه فعال يلبي احتياجات اإلرشاد الطالبي ويوفر خصوصية . 5

التدخل واإلصالح.
دعم الطالب المتأخرين دراسيًا.. 6

إجراءات تحقيق السياسة:

5-6

ضمان خدمات الرعاية للطالب محدودي الدخل.

إش��راك وزارة الشؤون االجتماعية والمؤسسات الخيرية ومؤسسات القطاع الخاص . 1
في إعداد إطار عمل لمساعدة الطالب ذوي الظروف المادية المحدودة.

التعاون مع مؤسس��ة تكافل وش��ركات التغذية واألطعمة ف��ي القطاع الخاص في . 2
توفير وجبات غذاء مجانية للطالب محدودي الدخل. 

توفير المس��تلزمات المدرسية )الحقائب والقرطاسيات( مجانًا للطالب ذوي الدخل . 3
المحدود. 

التشجيع على المشاركة والتكافل االجتماعي بين الطالب لتلبية احتياجات الطالب . 4
محدودي الدخل بصورة تربوية.

إجراءات تحقيق السياسة:

6-6
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تعزيز التدخل الوقائي والتصحيحي بما يوجه عمليات الضبط وااللتزام ومعالجة 
القضايا السلوكية لدى الطالب.

توفير التدخل المبكر والدعم المستهدف للطالب المعرضين للخطر.. 1
توفير البرامج التدريبية ذات الجودة العالية للتربويين والمرشدين كافة في إدارة . 2

السلوك.
التش��جيع على المش��اركة في األنش��طة غير المنهجية المحفزة التي تهدف إلى . 3

معالجة عدم االنضباط بين الطالب.
إشراك أولياء األمور والمجتمع لزيادة وعيهم وإبراز أهمية قضايا إيجابية االنضباط . 4

الطالبي )مثل: السلوك اإليجابي، والحضور، والتسامح مع اآلخرين(.
وضع سياس��ات لمعالج��ة قضايا عدم االنضباط وتوفير اس��تقالل أكبر للمدارس . 5

لمعالجة تلك القضايا )مبادئ الثواب والعقاب(.
توظيف إس��تراتيجيات التعلم من األقران من خالل أنشطة معدة بشكل جيد يشترك . 6

فيها الطالب المتميزون مع الطالب المعرضين للخطر.
توفير فرص قيادية ومش��اركة إيجابية للطالب المعرضين للخطر بما يش��عرهم . 7

بانتمائهم للمجتمع المدرسي.
إش��راك مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ووس��ائل اإلعالم ومؤسس��ات . 8

التعليم العالي في تطوير السياس��ات والبرامج الخاص��ة بالوعي االجتماعي ورفع 
مستوى السلوك اإليجابي للطالب.

إنشاء مدارس تقدم رعاية خاصة للطالب ذوي المشكالت السلوكية.. 9
إطالق حمالت توعوية تش��جع أولياء األمور على ضمان حصول أبنائهم على فترات . 10

نوم كافية وتغذية بما يساعد في تعلمهم في المدارس.

إجراءات تحقيق السياسة:

7-6

بناء قنوات اتصال فعالة مع األسر ودعم قدراتها على الدعم والمشاركة في 
تعليم الطالب.

بناء قنوات اتصال متبادلة وفعالة بين المدرس��ة واألس��ر، وتعزيزها لتحسين أداء . 1
الطالب والمش��اركة في األنش��طة المدرسية )مثل: اس��تخدام التقارير المكتوبة، 
والبريد اإللكتروني، ومواقع الشبكة العنكبوتية، ومقابالت أولياء األمور والمعلمين(.

إجراءات تحقيق السياسة:

1-7
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تمكي��ن أولي��اء األمور من العم��ل التطوعي في دعم تعلم الط��الب داخل الفصول . 2
الدراسية. 

دع��م أولياء األمور تربويًا وتزويدهم بالمه��ارات الالزمة لدعم أبنائهم من خالل . 3
التدريب والمواد اإلعالمية والمشاركة في مجموعات الدعم.

تثقي��ف أولياء األمور م��ن خالل توفير فرص الدعم لتطوير المهارات األساس��ية . 4
للقراءة والكتابة والرياضيات وتقنية المعلومات واالتصاالت.

تفعيل دور الهياكل المدرسية في إشراك المجتمع في األنشطة المدرسية.

تأس��يس مجالس مدرسية وتحديد مهامها ومسؤولياتها في مستويات النظام كافة: . 1
وزارة التربية والتعليم، وإدارة التربية والتعليم، والمدرسة.

بناء قدرة أعضاء المجالس في كل المجاالت لتؤدي وظيفتها بش��كل فعال في دعم . 2
المدرسة وتحسينها.

إقامة شراكات فعالة بين مؤسسات المجتمع وإدارات التربية والتعليم والمدارس.. 3
إشراك أعضاء المجتمع المحلي في التخطيط لتطوير المدرسة.. 4
توفير فرص إضافية إلسهام اآلباء واألمهات في المدارس.. 5

إجراءات تحقيق السياسة:
2-7

تأسيس شراكات متينة واتصاالت فعالة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات 
التعليم العالي والمهني والفني لالرتقاء بالتعليم العام.

مراجع��ة فعالية قنوات االتص��ال الحالية بين وزارة التربية والتعليم ومؤسس��ات . 1
التعليم العالي والمهني والفني، وتحسينها.

تنظيم المؤتمرات والمنتديات بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي؛ . 2
لمعالجة قضايا التعليم المهمة وتعزيز الحوار بشأن هذه الموضوعات.

إشراك مؤسسات التعليم العالي في األنشطة الرئيسة لوزارة التربية والتعليم.. 3
إش��راك مؤسس��ات التعليم العالي في تنفيذ البحوث وإجراء الدراسات للكشف عن . 4

تحديات المدارس واقتراح األساليب العالجية المناسبة.
ضمان اس��تفادة وزارة التربية والتعليم من نتائج البحوث والدراسات التي تقوم بها . 5

مؤسسات التعليم العالي.

إجراءات تحقيق السياسة:

3-7
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تأســـيس شـــراكات بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخـــاص لدعم عمليات 
التعليم والتعلم.

التعاون م��ع القطاع الخاص في تحديد المعارف والمه��ارات واالتجاهات من أجل . 1
تهيئة الطالب ليكونوا عناصر فاعلة في القوى العاملة المستقبلية.

إشراك القطاع الخاص في تحديد الطرق التي تساعد الطالب على تطوير معارفهم . 2
ومهاراتهم واتجاهاتهم الالزمة للنجاح في سوق العمل.

تشجيع القطاع الخاص في تنفيذ أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات في دعم . 3
التعليم العام.

إجراء التقويم التكويني والختامي ألنش��طة المس��ؤولية االجتماعية للشركات في . 4
دعم التعليم العام ومناقش��ة النتائج مع مؤسس��ات القطاع الخاص والمجتمع بشكل 

عام.

إجراءات تحقيق السياسة:

4-7

تشجيع القطاع الخاص على االستثمار والمشاركة في تطوير التعليم العام.

مراجعة سياس��ة منح رخص فتح المؤسسات التعليمية في ضوء إستراتيجية تطوير . 1
التعليم العام.

بناء وتطبيق نظام للحوافز والمحاسبية يضبط ويشجع المؤسسات المحلية والدولية . 2
الربحية وغير الربحية على االستثمار في مؤسسات التعليم العام.

تشجيع القطاع الخاص في دعم جودة التعليم بتبني مدارس محلية عامة وتطويرها.. 3
تأس��يس ش��راكة بين مدارس وزارة التربية والتعليم وم��دارس القطاع الخاص . 4

باستخدام أساليب التوأمة والتجميع.
التعاون مع ش��ركات اإلنش��اءات الخاصة في بناء مدارس التعليم العام وامتالكها . 5

وصيانتها وتسهيل استخدامها من قبل وزارة التربية والتعليم.

إجراءات تحقيق السياسة:
5-7

تأس��يس المجموعات المهني��ة التعاونية الت��ي تضم معلمي الم��دارس ومديريها . 6
والمشرفين التربويين وأساتذة الجامعات.

تش��جيع معلمي وزارة التربي��ة والتعليم وقياداتها على المش��اركة في مؤتمرات . 7
مؤسس��ات التعليم العالي ومنتدياتها واالس��تفادة من خدماته��ا بما يعزز قدراتهم 

ومهاراتهم التربوية.
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اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام

تعزيز شأن المؤسسات اإلعالمية في تطوير التعليم العام .

بناء إطار عمل لتمهين ممارسة التعليم.

تأس��يس شبكات اجتماعية لنش��ر األفكار التربوية على المستويات كافة في وزارة . 1
التربية والتعليم.

البناء الفعال لقدرات الشبكات االجتماعية على المستويات كافة.. 2
وض��ع وتنفيذ خطة إعالمية إللقاء الضوء على قص��ص النجاح لألفراد والمدارس . 3

واإلدارات. 
إدارة الحمالت الوطنية للتوعية بقضايا التربية والتعليم.. 4
التعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في تعزيز مبادرات التطوير . 5

في قطاع التربية والتعليم.
إنشاء قنوات تلفزيونية تعنى بتطوير التعليم واالحتفاء بمبادرات النجاح المختلفة . 6

وقصصها. 
تحس��ين جودة الوس��ائل اإلعالمية الحالية لوزارة التربي��ة والتعليم مثل الموقع . 7

اإللكتروني ومجلة المعرفة.
تش��جيع إدارات التربي��ة والتعليم والمدارس لالحتفال بمناح��ي النجاح وتوظيف . 8

وسائل اإلعالم في نشرها.

تعزيز المكانة االجتماعية لمهنة المعلم بالمملكة.. 1
وضع رتب للمعلمين وتطوير الئحة الوظائف التعليمية.. 2
تطوير نظام للتقدم للمهنة يستند إلى معايير وآليات علمية.. 3
إش��راك األط��راف ذات العالقة كافة بما فيها وزارة الخدم��ة المدنية في مراجعة . 4

السياسات والتشريعات القائمة والالزمة لتطبيق إطار العمل لتمهين التعليم.
نشر إطار عمل تمهين التعليم بين ذوي العالقة كافة لمراجعته وتنقيحه وصياغته . 5

النهائية.

إجراءات تحقيق السياسة:

إجراءات تحقيق السياسة:

6-7

1-8



68

اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام

تقويـــة الروابـــط بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليـــم بما يرفع كفاءة أداء 
المعلمين.

بناء معايير مهنية للمعلمين والقيادات التربوية وتطبيقها.

األخذ بنظام شامل لتراخيص المعلمين الجدد والحاليين.

التعاون مع كليات التربية بمواءمة برامجها الدراسية مع المعايير المهنية للمعلمين . 1
ف��ي وزارة التربية والتعليم ومتطلبات الحصول عل��ى المؤهل وخطوات التوظيف 

المطلوبة.
إشراك كليات التربية في تطوير التدريب أثناء الخدمة.. 2
إيجاد آليات تحس��ين جودة برام��ج التربية العملية للطالب المعلمين المرش��حين . 3

للمدارس.

بناء معايير أدائية للمعلمين والمشرفين التربويين ومديري المدارس.. 1
بناء معايير أدائية للقيادات على مستوى إدارات التربية والتعليم.. 2
نشر المعايير والتوقعات األدائية لألطراف والجهات ذات العالقة كافة.. 3
مراجع��ة المعايير وتطويرها بانتظام لمواكبة االحتياجات المتغيرة لنظام التربية . 4

والتعليم.

منح التراخيص التربوية للمعلمين في وزارة التربية والتعليم لضبط مزاولة مهنة . 1
التعليم، واعتماد جميع ما يتعلق بالتطوير المهني من مؤسس��ات وبرامج ومدربين 

ومصممي المقررات التعليمية.
وضع اختبارات وآليات أخرى لتنفيذ نظام التراخيص.. 2
ضمان تجديد التربويين وخاصة المعلمين ومديري المدارس والمشرفين التربويين . 3

لرخصهم المهنية وفق إطار زمني محدد.
تطوير قدرات المعلمين الجدد لتحقيق المعايير المحددة.. 4

إجراءات تحقيق السياسة:

إجراءات تحقيق السياسة:

إجراءات تحقيق السياسة:

2-8

3-8

4-8
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تجويد مهنية المعلمين بشكل احترافي.

بناء مسار مهني وفق معايير مهنية محددة.. 1
وضع نظام المسار المهني.. 2
اإلعالن عن نظام المسار المهني ونشره بين كل األطراف ذات العالقة.. 3
مراجعة نظام المسار المهني وفق التطوير المستمر للمعايير المهنية.. 4

إجراءات تحقيق السياسة:

5-8

تعزيز مبدأ التشجيع والمحاسبية.

تعزيز نظام تقويم أداء المعلمين لدعم النمو المهني.

إنشاء نظام محاسبي للمعلمين يقيس مدى تحقيقهم للمعايير األدائية.. 1
وضع الئحة جديدة للوظائف التعليمية.. 2
ص��رف مكافآت لالبتكارات واإلنجازات في مجال تجوي��د التعلم من خالل صناديق . 3

االبتكارات.
استخدام وسائل اإلعالم في االحتفاء باإلنجازات المتميزة للمعلمين.. 4
اتخ��اذ اإلجراءات الت��ي ُتعّرف باألداء المتمي��ز للمعلمين والمش��رفين التربويين . 5

والمديرين والقيادات على مستوى إدارات التربية والتعليم.

مراجعة نظام تقويم األداء الحالي في ضوء معايير األداء الجديدة.. 1
بناء وتطبيق نظام تقويم شامل يحدد االتجاه المستقبلي للنمو المهني.. 2
بناء قدرات المس��ؤولين ع��ن تطبيق نظ��ام التقويم على توظي��ف أدوات التقويم . 3

وعملياته.

إجراءات تحقيق السياسة:

إجراءات تحقيق السياسة:

6-8

7-8

تطويـــر بوابـــة تعليميـــة وطنية توفـــر محتوى تعليميـــًا ثريًا تســـمح للمعلمين 
والطالب بتبادل التجارب والخبرات.

تطوير البواب��ة التعليمية اإللكترونية الوطنية وعالقته��ا بالبوابات التعليمية على . 1
مستوى إدارة التربية والتعليم.

إجراءات تحقيق السياسة:

1-9
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اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام

تيســـير تعّلـــم الطـــالب للمفاهيـــم األساســـية فـــي المناهج بإنشـــاء محتوى 
إلكتروني.

تطوير المحتوى التربوي اإللكتروني، وخاصة في اللغة العربية.. 1
تنظيم مسابقة وطنية بطريقة مؤسس��ية لتشجيع المعلمين والمشرفين التربويين . 2

والطالب على اإلبداع في تطوير محتوى رقمي يخدم المنهج.
تطوي��ر إط��ار عام يوجه الم��دارس وإدارات التربي��ة والتعليم القتن��اء المحتوى . 3

اإللكتروني الذي يثري المنهج.
بناء ش��راكات م��ع القطاع الخاص من أج��ل النهوض بقط��اع المحتوى التربوي . 4

اإللكتروني.

إجراءات تحقيق السياسة:

2-9

بناء قدرات المعلمين من أجل دمج التقنية بالمنهج الدراسي.

بناء معايير متخصصة في مجال دمج التقنية في المعايير الوطنية للمعلمين.. 1
تطوير برنامج وطني يهتم بالمهارات األساس��ية للمعلمين جميعًا وفي التخصصات . 2

كافة الستثمار التقنية في عملية التعليم والتعلم.
التع��اون مع كليات التربي��ة في تضمين برامج المعلمين مج��ال دمج التقنية في . 3

المناهج الدراسية.

إجراءات تحقيق السياسة:

3-9

تطوير إطار متكامل لحوكمة البوابة وإدارتها على المستوى الوطني، وعلى مستوى . 2
إدارات التربية والتعليم.

تطوير أدوات تواصلية وتفاعلية قابلة للتوس��يع لخدمة كل المعلمين والطالب في . 3
المملكة.

توفير س��عة اتص��ال كافي��ة للمعلمين والط��الب لتخزين الوثائق والمس��تندات . 4
واسترجاعها.

وضع نظام أمان يسمح بالتعامل مع المخاطر بشكل فعال.. 5
توظيف التقنية في إدارة العملية التعليمية من خالل التعامالت اإللكترونية.. 6
ربط المدارس كافة باإلنترنت بسرعات عالية ومناسبة.. 7
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تطوير منظومة التطوير المهني للمعلمين تقنيًا.

تأسيس أكاديمية إلكترونية للتطوير المهني.. 1
تطوير حوكمة لألكاديمية اإللكترونية وإدارة فعالة لها.. 2
تأهيل قدرات فريق من االختصاصيين لقيادة األكاديمية وإدارتها.. 3
تطوير برامج نوعية مختلفة تمزج بين التدريب وجهًا لوجه مع التدريب التقني.. 4
بناء شراكات مع جامعات وطنية ودولية لديها برامج تدريبية ذات جودة عالية من . 5

أجل توفيرها للمعلمين داخل المملكة.

إجراءات تحقيق السياسة:

4-9

دعم نمـــوذج تطوير المدارس واإلدارة التعليمية بإطار جديد للحوكمة ونشـــره 
وتطبيقه.

وضع رؤية واضحة إلعادة توزيع المهام والمس��ؤوليات لمستويات النظام الثالثة: . 1
وزارة التربية والتعليم، وإدارات التربية والتعليم، والمدارس، بما يتسق مع التوجه 

نحو التقليل من المركزية.
بناء األطر التنظيمية والتشريعية بما يمّكن المدارس وإدارات التربية والتعليم من . 2

القيام بأداٍء أكبر على نحو أكثر فاعلية.
تصميم إطار إدارة يش��رك ذوي العالقة في المس��تويات كافة في تحديد التنظيم . 3

والوحدات/الكيانات والمهام والمس��ؤوليات والمواصف��ات الوظيفية والصالحيات؛ 
لدعم تطبيق نموذج تطوير المدارس على مستوى أوسع وبشكٍل ناجح.

إجراءات تحقيق السياسة:

1-10

توفير فرص تعلمية ذات جودة عالية للطالب كافة في المناطق جميعها.

تأسيس مدرسة إلكترونية.. 1
تطوير حوكمة المدرسة اإللكترونية وإدارة فعالة لها.. 2
تأهيل قدرات فريق من المختصين لقيادة المدرسة اإللكترونية وإدارتها.. 3
تطوير برامج دراسية نوعية.. 4
توفير البنية التحتية )بما فيها الشبكة العنكبوتية( والدعم الالزم للمدارس الصغيرة . 5

من أجل االستفادة من خدمات المدرسة االفتراضية.

إجراءات تحقيق السياسة:

5-9
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اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام

تعزيز التعاون والتنسيق المتبادل بين وزارة التربية والتعليم والوزارات األخرى 
بما يمكنها من توجيه مصادرها للتطوير التعليمي المستدام.

العم��ل مع وزارة الخدم��ة المدنية لوضع نظام جديد خاص باس��تقطاب الكفاءات . 1
وتوزيعها، وتطوير أدائها بما يسير مع احتياجات وزارة التربية والتعليم.

العمل مع وزارة المالية لتحسين عمليات التخطيط المالي؛ بهدف تخصيص مصادر . 2
مناسبة لدعم الخطط التطويرية.

العمل مع وزارة الش��ؤون البلدية والقروية لتوفير أراٍض مناسبة إلقامة المدارس . 3
والمنشآت والمرافق التعليمية.

العمل مع وزارة العمل لتس��هيل اس��تقطاب معلمين متمرس��ين لمؤسسات القطاع . 4
الخاص.

إجراءات تحقيق السياسة:

2-10

إسناد عمليات المراجعة وآليات تطوير السياسات وتنظيمها واختيارها إلى مؤسسات . 4
لمزيد من الشفافية.

إيجاد سياس��ات وتش��ريعات مناس��بة تعّرف مس��ؤولية القطاع الخاص في توفير . 5
الخدمات التعليمية.

إنشاء هيكل وطني يضمن تكامل اإلجراءات وتناسقها في األنظمة الفرعية المتعددة . 6
مثل: التطوير المهني، والمنهج الدراسي، والتقنية.

تطوير بنية النظام التعليمي وسلمه.. 7

تطويـــر نظـــام وطنـــي للمحاســـبية وإدارة الجودة يســـتند إلـــى النتائج ويدعم 
التحسين المستمر في األداء.

تطوير إطار عمل متكامل لنظام ضمان الجودة قائم على المعايير.. 1
وضع نظام لضمان الجودة والمحاس��بية المؤسس��ية على مس��توى الوزارة، وإدارة . 2

التربية والتعليم، والمدرسة.
وضع إجراءات علمية وأدوات تكفل استمرار التحسين في مستوى األداء والتقويم.. 3
تأسيس هيئة مستقلة مهمتها تقويم المدارس الحكومية واألهلية، واعتمادها.. 4

إجراءات تحقيق السياسة:

3-10
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اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام

تطوير إســـتراتيجية إلدارة التغيير وتنفيذها بما يضمن نجاح اســـتمرارية تطوير 
التعليم العام.

حش��د مجموعة دعم وطنية، تتألف من قادة على المس��توى األكاديمي ، والشرعي، . 1
والحكومي، والقطاع الخاص؛ تدعم الجهود الرامية إلى تطوير التعليم العام.

تطوي��ر إس��تراتيجية تواصل وطنية ذات رس��ائل واضحة ومركزة لش��رح رؤية . 2
إستراتيجية تطوير التعليم العام وأولوياتها، وضمان تطوير الفهم المشترك لعملية 

التطوير.
تس��خير وسائل اإلعالم بما فيها الشبكة العنكبوتية إلطالع أفراد المجتمع على مدى . 3

التقدم المحقق في إستراتيجية تطوير التعليم العام واالحتفاء بالنجاح معهم.
التركي��ز في المراحل األولى للتنفيذ على المناط��ق التعليمية الرائدة والمدارس . 4

المتميزة لتقديم نماذج يحتذى بها.
نش��ر دالئل النجاح األولية لمزيد من التحفيز للكثير من إدارات التربية والتعليم . 5

والمدارس على قبول جهود تحسين التعليم وتبنيها.
تعزيز ثقافة المش��اركة، والتحفيز، والجودة، والثقة، والمس��ؤولية المش��تركة، . 6

وتحمل المخاطرة لتسهيل عملية التطوير، وبناء قدرة الفرد المشارك في التطوير 
على العمل بفاعلية داخل فرق العمل.

إيجاد تمويل لتقديم الحوافز لألفراد والمدارس واإلدارات بما يطور حلواًل تعليمية . 7
مبتكرة.

توس��يع دائرة ضغط ودعم التطوير، بتعزيز الترابط الجانبي في النظام، من خالل . 8
قي��ام المجتمعات الممارس��ة بجلب مختل��ف المتخصصين م��ن المهنيين متبايني 

الخلفيات؛ لتبادل التجارب.
تدعيم تدفق المعلومات باتجاهاته الثالثة: من أسفل إلى أعلى، ومن أعلى إلى أسفل، . 9

واالتجاه األفقي بما يوجه عملية التطوير ويعززها بشكل دائم.

إجراءات تحقيق السياسة:

4-10
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تعزيز القدرات القيادية بوصفها أدوات تطوير في مستويات النظام التعليمي 
كافة.

إنش��اء مرك��ز وطني للقيادة التربوي��ة يركز على الرفع من الق��درات القيادية . 1
للمعنيين بالتطوير في نظام التعليم.

تطوير معايير خاصة بالقيادة التعليمية على مستويات نظام التعليم كافة وتفعيلها.. 2
اس��تقطاب القيادات التعليمية األكفياء على مستويات متعددة من النظام وتطويرها . 3

مهنيًا.
ضمان قوة نظام الحوافز على جذب الموهوبين من المهنيين ذكورًا وإناثًا وتحفيزهم . 4

لتولي المناصب القيادية.
إتاح��ة فرص تعلمي��ة مهنية لذوي الق��درات القيادية من خالل إس��داء النصيحة . 5

والتدريب لتعزيز عمليات التطوير.
بناء قدرات مديري إدارات التربية والتعليم لقيادة التطوير وتمكين مديري المدارس . 6

والمشرفين التربويين والمعلمين األوائل من الرفع من أداء الطالب.
وضع برنامج لتطوير القيادة النسائية ودعمها.. 7
وضع خطة تعاقبية تضمن وجود قيادات فعالة مستدامة.. 8
إنش��اء مجتمعات مهنية للممارسة وتعزيزها، وتش��مل مديري المدارس والمعلمين . 9

األوائل وقادة إدارات التربية والتعليم؛ بهدف المشاركة في تبادل أفضل الممارسات، 
ونشر االبتكارات على نطاق واسع.

إجراءات تحقيق السياسة:

5-10

خلـــق ثقافـــة جديدة لصناعة القـــرارات القائمـــة على البيانات في مســـتويات 
النظام كافة.

تطوي��ر عمليات التقوي��م الوطنية للصفوف المختلفة، وعم��ل بيانات مصنفة وفق . 1
متغيرات متعددة مثل: الدخل، والمنطقة، حول أداء النظام التعليمي.

تطوير نظام معلوماتي يسمح برصد نتائج التقويم الوطنية ونشرها وضمان إتاحتها . 2
للمدرسة، وإدارة التربية والتعليم، وعلى المستوى الوطني.

إجراءات تحقيق السياسة:

6-10
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بناء القدرة المؤسسية التي تقود وتدير البحث واالبتكار وجمع البيانات وتحللها 
بهدف تطوير عملية التعليم وتحسين اتخاذ القرارات.

إقامة مركز وطني للبحث واالبتكار التعليمي يهدف إلى:
الوقوف على الممارسات التعليمية االبتكارية المحلية ونشرها. 	 
تصميم وسائل ابتكارية لتحسين التعليم وتجريبها. 	 
تكييف أفضل الممارسات العالمية ونشرها.	 
تطوير السياسات من خالل تحليل بيانات أداء النظام.	 
دعم تطبيق السياس��ات من خالل إجراء االستطالعات واالستفتاءات إلدارة 	 

عملية التغيير على نحٍو أفضل.
تنفيذ أبحاث تطبيقية ومستقبلية.	 
إش��راك الجامعات، والمدارس، والمؤسس��ات التعليمية في تنفيذ البحوث 	 

العلمية.
تعزيز الترابط الجانبي )من مدرس��ة إلى مدرسة، من إدارة تربية وتعليم 	 

إلى إدارة تربية وتعليم( داخل النظام لنشر االبتكارات.
تاسيس قنوات نشر المعرفة مثل: منتدى االبتكار التعليمي السنوي، وتبادل 	 

المعلومات خالل الش��بكة العنكبوتية؛ لنشر االبتكارات على مستوى النظام 
التعليمي.

تحديد المبتكرين والتعريف بهم ودعمهم في النظام التعليمي.	 

إجراءات تحقيق السياسة:

7-10

ضمان قيام النظام المعلوماتي بإيجاد العالقات بين مؤشرات أداء الطالب ومؤشرات . 3
الحال��ة االقتصادية، والمرافق، ومؤه��الت المعلمين، والتدري��ب، وحجم الفصول 

وغيرها.
بناء قدرة المش��اركين كافة ذات الصل��ة بعملية التطوير في المدرس��ة، وإدارة . 4

التربي��ة والتعليم، وعلى المس��تويات الوطنية في مجال تحلي��ل البيانات وقراءتها 
واستخدامها على نحو مستمر؛ بهدف تخطيط جهود التطوير وتنفيذها ومراقبتها.

ضمان إصدار المدارس، وإدارات التربية والتعليم، وجهاز الوزارة؛ تقارير سنوية من . 5
خالل مجموعة محددة ومش��تركة من مؤشرات األداء؛ لتحسين الشفافية وتطبيق 

المحاسبية.
قياس أداء نظام التعليم في ضوء المعايير ونتائج التقويم العالمية.. 6
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تم بناء المبادرات والبرامج والمش��اريع التي ستنفذ اإلستراتيجية، وجرى توصيف كل 
منها، وتحديد مخرجات ونواتج كل منها. أما نواتج اإلستراتيجية كليًا فهي:

أن إس��تراتيجية تطوير التعليم العام تس��عى إلى تحقيق عشرة نواتج كبرى من خالل 
ترجمة اإلجراءات المدرجة في األهداف العامة إلى خطة ذات برامج ومشروعات رئيسة، 
وسيقاس العائد على االستثمار في التعليم من تنفيذ الخطة من خالل رصد مدى التأثير 

على أداء الطالب بشكل عام.  
وفيما يلي نواتج إستراتيجية تطوير التعليم العام:

تحس��ن أداء الط��الب في مواد التربية اإلس��المية واكتس��ابهم القي��م والمبادئ . 1
والسلوكيات اإليجابية.

تحسن أداء الطالب في اللغة العربية وتوظيفها في الحياة.. 2
تحسن أداء الطالب في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.. 3
زي��ادة التحاق األطفال بمؤسس��ات رياض األطفال وتحس��ن أدائهم واس��تعدادهم . 4

للمدرسة.
تعزز قيم المواطنة واالنتماء للوطن وحضارته لدى الطالب.. 5
زي��ادة فرص التعلي��م للطالب ذوي االحتياج��ات الخاص��ة والموهوبين والطالب . 6

المعرضين للخطر.
تحسن مهارات الطالب في اللغة اإلنجليزية.. 7
رفع مستوى استعداد الطالب للحياة وسوق العمل والدراسة ما بعد الثانوية.. 8
خفض نس��ب الرسوب والتس��رب في المراحل كافة ورفع نس��بة إكمال الطالب . 9

للمرحلة الثانوية.
تحسن مستوى الصحة العامة للطالب وانضباطهم وخفض الممارسات السلبية. . 10

وقد وضعت مجموعة من المؤش��رات التفصيلية لقي��اس األداء في تحقيق هذه النواتج، 
وُحددت مصادر جمع البيانات، ووضحت كيفية توظيفها في قياس فاعلية الخطة.

النواتج:
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ينس��ق النهج جميع مستويات النظام التعليمي ويكاملها، كما يحدد مسار عملية تطوير التعليم 
حسب اإلس��تراتيحية المرسومة. وقد بني هذا النهج على األس��س التالية: الرؤية المستقبلية 
لتطوير التعليم العام، والتطوير المعتمد على المدرسة، والتطوير المنتظم، والتوازن بين اإلدارة 
المركزي��ة وغير المركزية، والتحول التدريجي المنظومي، ومنظومة نواتج اإلس��تراتيجية 

األساسية.
وقد اعتمدت أربعة محاور رئيس��ة لتحقيق التطوير المطل��وب وفق منظومة متكاملة لضمان 

الجودة وهي:

بناء نموذج التطوير وتطبيقه.	 
بناء القدرة إلحداث التطوير.	 
إدامة التطوير.	 
إدارة التغيير والتواصل.	 

تؤكد التوجهات والممارس��ات الحديثة لتطوي��ر التعليم العام التي أظهرت نجاحها أهمية بناء 
نظام لضمان الجودة لتحقيق النتائج المحددة في إستراتيجية تطوير التعليم العام. فيمّثل بناء 
نظ��ام متكامل لضمان الجودة مطلبًا رئيس��ًا للتأكد من أن المدخ��الت، والعمليات، والمنتجات 

وغيرها ذات جودة عالية.
إن تحقي��ق النتائج التي حددتها هذه اإلس��تراتيجية يتطلب التركيز على الجودة والتحس��ين 
المس��تمر على مس��توى المدرس��ة وإدارة التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم. ونظام 
ضمان الجودة في إس��تراتيجية تطوير التعليم العام ليس كيانًا بذاته أو وظيفة مس��تقلة، بل 
هو مجموعة متكاملة من السياس��ات، والمعايير، واآلليات التي هي جزٌء ال يتجزأ في عمل كل 
مس��تويات النظام التعليمي، وُيش��كل جزءًا متكاماًل من ثقافة هذه المستويات سواء كانت على 

مستوى المدرسة، أو إدارة التربية والتعليم، أو وزارة التربية والتعليم.
وس��يوفر نظام ضمان الجودة لمتخذي القرار البيانات لرصد التقدم وتقييم النتائج. ويش��مل 
نظ��ام الجودة مجموعة م��ن األدوات المتعددة التي يقود تطبيقها إلى رصد مس��توى الجودة، 
وتقديم البيانات لمتخذي القرار حول مستوى المنتجات والخدمات والعمليات، وكذلك قياس 

أثر التدخالت في مستويات النظام التعليمي.
ويقدم الجدول )3( ملخصًا لألدوات الرئيسة في منظومة ضمان الجودة في نظام التعليم العام 

الذي تبنته هذه اإلستراتيجية:

نهج تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم العام ومحاوره األربعة:

منظومة متكاملة لضمان الجودة:
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الوظيفةاألداة

المعايير وأطر 
العمل

ٌتعد المعايير وأطر العمل أدوات رئيسة يحدد من خاللها نظام التعليم نوعية الكفاءات, والمبادئ الجيدة 
ومواصفات الممارسات والمبادئ التوجيهية لعملية معينة أو خدمة في نظام التعليم. وتحدد المعايير 
أيضًا ما يتوقعه أفراد المجتمع. إن وضع معايير في نظام كبير مثل نظام التعليم في المملكة، لجميع 
العناصر ذات الصلة بالخدمات والمنتجات؛ مطلٌب مهم ألنه يوفر الترابط واالتساق في نوعية تقديم 
مهمة  المعايير  تؤدي  وتعليم.كما  تربية  إدارة  و)45(  مدرسة   )33000( حوالي  إلى  التعليم  خدمات 
رئيسة في النظام غير المركزي في المستقبل ألنها سوف تمكن الوزارة من مراقبة جودة الخدمات 
والعمليات المقدمة على مستوى المدرسة وإدارة التربية والتعليم دون التدخل المباشر. وسوف تشكل 
المعايير نقطة تركيز لعقد الحوكمة بين جهاز الوزارة وإدارات التربية والتعليم والمدارس. كما 
تعدُّ المعايير أمرَا حاسمًا لضمان أن مقدمي الخدمات التعليمية، بما في ذلك القطاع الخاص، يلتزمون 

بالمعايير ومبادئ العمل، وهو ما ُيسهم في المزيد من االتساق بين القطاع العام والخاص.

الرخص المهنية

يعد الترخيص نوعًا آخر من األدوات التي يستطيع من خاللها النظام التعليمي الجديد مراقبة جودة 
بمعايير  المرتبطة  المدخالت  جودة  حول  إشارات  للنظام  وُيقدم  التراخيص  ومنح  النظام  مدخالت 
على  أو  المعلمين(،  قدرات  المثال:  سبيل  )على  األفراد  على  تنطبق  كانت  سواء  المعالم  واضحة 

المؤسسة )على سبيل المثال: السالمة في رياض األطفال(.

االختبارات 
الوطنية

ُتعد “االختبارات الوطنية” التي تحدد مستوى تحصيل الطالب في المواد الدراسية في مراحل معينة 
إلى  التعليم  نظام  يسعى  التي  النتائج  مستوى  إلى  التعرف  في  رئيسة  أداة  التعليمية  مسيرتهم  في 
تحقيقها. وتقوم هذه النتائج بتوجيه فعاليات الوزارة وإدارة التربية والتعليم وخططها وممارساتها. 
وُتعد “االختبارات الوطنية” أدوات لضمان جودة ذات أثر قوي ألنها تركز التدخالت التطويرية على 
المدخالت والعمليات التي ترتبط مباشرة بالنتائج. كما أنها تساعد في مجال تصميم أدوات فعالة 

للمحاسبة.

المؤشرات 
التربوية

ُتقدم “المؤشرات التربوية” بيانات موضوعية حول أداء الطالب بشكل خاص والنظام التعليمي بمختلف 
 ، مكوناته بشكل عام في نظام التعليم. وهي مهمة في وضع “بطاقات التقارير” ألداء كل مدرسة 
إلى  التطوير  االستثمارات ومبادرات  أنها توجه  بأكمله. كما  التعليم  تربية وتعليم، ونظام  وإدارة 
إدارات التربية والتعليم التي تكون في حاجة أكبر إلى الدعم. وفي هذا المجال تساعد التقنية على 
حفظ بيانات أداء الطالب وتحليلها في ضوء العالقات بين المتغيرات المختلفة، وهو ما ُيسهم في توجيه 

االستثمارات المستقبلية في مجال التعليم للجوانب األكثر احتياجًا.

االختبارات 
والتقارير 
الدولية

مقارنة  التعليمي  النظام  أداء  ثمينة حول  معلومات  الدولية  االختبارات  في  المملكة  مشاركة  ُتوفر 
بغيرها من البلدان المشاركة. فقد أصبحت مثل هذه المقاييس ثرية بالبيانات بشكل متزايد حول 
أداء الطالب، وعالقة تلك النتائج األدائية بعوامل مختلفة. وتمثل هذه االختبارات والمقاييس أدوات 
بيانات  وُتوفر  العالم.  في  األفضل  األداء  ذات  النظم  للكشف عن  معايير مرجعية  علمية الستخدامها 
التقييمات الوطنية وبيانات هذه االختبارات معلومات حيوية لصانعي القرار لتوجيه االستثمارات إلى 
إدارات التربية والتعليم ذات األولوية كما توجه التدخالت في النظام التعليمي والتي يمكن أن ُتحدث 

التأثير األكبر.

التقويم الذاتي 
للمدرسة

ُيعد التقويم الذاتي للمدرسة أداة للتحقق من أن المدارس كافة ترصد ما تحققه من تقدم في خططها 
وتركيزها على تقديم خدمات تعليم عالية الجودة. وتقوم المدارس في نموذج تطوير المدارس بتنفيذ 
عمليات التقويم الذاتي على أساس سنوي لقياس األداء ووضع خطط التحسين. وتعمل إدارة التربية 
والتعليم على تمكين المدارس من جمع البيانات وتحليلها، ووضع الخطط واإلستراتيجيات للتطوير 

استنادًا إلى هذه البيانات، والتقويم الذاتي يضمن الجودة عند أدنى مستوى في النظام التعليمي.

التقييم الخارجي 
واالعتماد

ُيعد االعتماد عملية مؤسسية لتقييم المؤسسات والبرامج التعليمية من خالل هيئة مستقلة للتقويم 
واالعتماد، حيث ستقوم الهيئة بمنح االعتماد العام للمدارس، ومؤسسات رياض األطفال. ومنح االعتماد 

الذي يفيد أن المؤسسة قد حققت المعايير المهنية ومتطلباتها. 

الجدول )4( : األدوات الرئيسة لضمان الجودة
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تنّفذ اإلس��تراتيجية على خطتين خمسيتين خالل عشر سنوات، وتشمل الخطة الخمسية األولى، 
)2013-2017(: ع��ددًا من المبادرات والبرامج والمش��روعات وفق المحاور األربعة المعتمدة في 
نهج تنفيذ اإلستراتيجية. وقد تم إعداد دراسة لكل المبادرات والبرامج والمشاريع بحيث جرى 
تحديد ما يلي لكل منها: الوصف، والعالقة باألهداف العامة وبالسياسات واإلجراءات، وكذلك 
المخرج��ات والنواتج المرجوة لها.  وفيما يلي عرض للمبادئ المش��تركة لتصميم المبادرات 
والبرامج والمش��روعات ، كما سيتم س��رد هذه المبادرات والبرامج والمشاريع وفق المحاور 

األربعة لنهج التنفيذ:

انطالق��ًا من الخبرات المحلية والعالمية في تطوير التعليم يتضح أن جهود التطوير المنفصلة 
وغي��ر المترابط��ة نادرًا ما تؤدي إلى الهدف المنش��ود. فعلى س��بيل المثال: تبي��ن عالميًا أن 
التدخ��الت التي تركز عل��ى توفير التقنية وتقديم التطوير المهن��ي المنفصلين عن محتوى 
المنهج الدراس��ي؛ لم تس��فر عن أي تحس��ن بارز في أداء الطالب. وبالمثل، يالحظ أن بعض 
المبادرات في الش��رق األوسط وش��مال إفريقيا والتي ركزت على أبعاد التطوير في الجوانب 
الفنية مثل اإلدارة التربوية والمناهج والتقنية وتجاهلت العمل على تطوير السياسات التعليمية 
ومواءمتها مع التطوير المنش��ود، وتوفير الحوافز، ونظام المحاسبة وبناء المؤسسات الجديدة 

وتطوير المؤسسات القائمة لزيادة الفاعلية، لم تؤِت ثمارها أيضًا. 
وفي ضوء الدروس المس��تفادة على المس��تويات الوطنية، واإلقليمي��ة، والدولية، حددت هذه 
اإلس��تراتيجية عددًا من القضايا المش��تركة الش��املة التي يجب مراعاته��ا في برامج تطوير 
التعليم ومش��روعاته كافة لتكون عونًا على تصميمها، الجدول )5( ، وَسُيْس��ِهم وجود أّي من 
هذه القضايا المش��تركة أو جميعها في برنامج ما؛ على تقديم إطار عمل لمنهج كلي وشامل 
لتخطي��ط البرامج وتنفيذها، وينبغي التأكيد على أن بناء القدرة الفردية والجماعية المتمثلة 
ف��ي تطوير ق��درات المعلمين وقيادات الم��دارس وإدارات التربية والتعلي��م هو مرتكز تنفيذ 

اإلستراتيجية. لذا يكاد أن يكون مكونًا في كل برنامج أومشروع. 

الخطط الخمسية والمبادرات والبرامج والمشاريع:

المبادئ المشتركة لتصميم برامج تحقيق اإلستراتيجية:
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الجدول )5(: القضايا المشتركة في المبادرات والبرامج والمشروعات جميعها.
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يمثل بناء نموذج للتطوير األساس الذي تقوم عليه إستراتيجية تطوير التعليم العام، وهو المكون 
الذي تتوجه إليه جميع مكونات إستراتيجية تطوير التعليم العام وبرامج الخطة التنفيذية، وقد 
ُبني نموذج لتطوير المدارس ليحقق هذا الغرض، وإلحداث التطوير الش��امل للنظام التعليمي، 

ويقوم النموذج على ثالثة مرتكزات هي:  
أواًل: أن التطوير يبدأ من المدرس��ة إلى األعل��ى، من خالل تطبيق نموذج تطوير المدارس 
الذي يهدف إل��ى تغيير طريقة عمل المدارس، والتركيز على أداء الطالب، ويقود التطبيق 
التدريجي لهذا النموذج من خالل ثالث مراحل رئيس��ية هي: مرحلة التجريب، والتوس��ع، 

واالنتشار.
ثانيًا: تقديم الدعم من األعلى إلى المدرس��ة، وذلك بقي��ام وزارة التربية والتعليم وإدارة 
التربي��ة والتعلي��م بقيادة وتوجيه عملي��ة الدعم والتطوير وتحس��ين األداء من خالل بناء 
المعايير والسياس��ات والمناهج وتوفير المصادر والحوافز والتقويم والمحاسبية، باإلضافة 
إلى وضع أهداف لألداء ُتبنى على أساس نواتج التعلم األساسية التي حددتها هذه اإلستراتيجية 
لقيادة عملية التحس��ين المستمر على المس��تويات جميعها:  جهاز وزارة التربية والتعليم، 

وإدارات التربية والتعليم، والمدارس.
ثالثًا: إنش��اء شبكات نقل خبرات على المستوى األفقي تربط المدارس بعضها ببعض وأخرى 
إلدارات التربي��ة والتعليم تعزز نق��ل الخبرات والتجارب الناجحة الت��ي يزخر بها النظام 
التعليمي في المملكة على مس��توى األفراد والمؤسسات، وإنشاء مجتمعات التعلم المهنية في 

المدارس وإدارات التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم.
إن نموذج تطوير المدارس ُبني ليحقق إستراتيجية تطوير التعليم العام، ويمّكن مختلف مستويات 
النظ��ام التعليمي من اتخاذ قرارات تالئم المتطلبات المحلي��ة للمناطق والمحافظات التعليمية 
وفق األطر والتنظيمات المحددة من وزارة التربية والتعليم.  فالنموذج س��يدعم التوجه نحو 
)الالمركزي��ة( وتمكين إدارات التربية والتعليم والمدارس واألفراد ليتولوا مس��ؤولية أكثر 
فاعلية في تحسين التعليم. كما أن النموذج سيكون األساس لتطوير البنية التنظيمية للمدرسة 
وأسلوب إدارتها وقيادتها وطرق التدريس والتقويم فيها باإلضافة إلى الخدمات المقدمة للطالب، 
وكذلك العالقة مع أولياء األمور والمجتمع. إن إستراتيجية تطوير التعليم العام سوف تعتمد 
عل��ى نم��وذج تطوير المدارس بوصفه نموذجًا للتطوير لتحس��ين ج��ودة التعليم والتعلم في 
مدارس المملكة كافة، وسُيقدم الدعم الالزم لهذا النموذج من المحاور األخرى والمتمثلة في: 
بناء القدرة إلحداث التطوير، وإدامة التطوير، وإدارة التغيير والتواصل. ويتضمن هذا المحور:

بناء نموذج التطوير وتطبيقه: المحور 
األول 1
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المبادرة: 1-1 التطوير المنتظم للمدارس وإدارات التربية والتعليم:
البرامج والمشروعات :

البرنامج الوطني لتطوير المدارس وإدارات التربية والتعليم. 	 

يعمل هذا المحور-  وكذلك المحاور األخرى - على دعم بناء نموذج التطوير على مستويات 
عدة، سواء كان ذلك على مستوى إدارات التربية والتعليم أو على مستوى الوزارة.  ويهدف هذا 
المحور إلى بناء القدرة في مختلف مس��تويات النظام التعليمي إلحداث التطوير. وهذا يتضمن 
توفي��ر البنى التنظيمية وتطوير ق��درات القيادات واألفراد وتزويده��م بالمعارف والمهارات 
والم��وارد لتمكينهم من القي��ام بمهامهم بفعالية.  كما يش��تمل على إعادة بناء المس��تويات 
التنظيمي��ة في كل م��ن: جهاز الوزارة، وإدارة التربية والتعليم، والمدرس��ة وهيكلتها؛ بهدف 
إح��داث التأثيرات المرج��وة على العملية التعليمي��ة - التعلمية داخل المدرس��ة.  كما يعمل 
هذا المحور على إحداث تحس��ين في العالقات التنظيمية وتطوي��ر في القيم، وزيادة الدافعية، 
بم��ا يؤدي إلى تجس��يد مفهوم المجتمع التعلمي المهني على المس��تويات كافة بصورة تؤدي 
إلى التأثير المباش��ر على عمليتي التعلم والتعليم في المدرس��ة. فه��ذا المحور يهتم بإحداث 
التطوير في جميع العوامل المؤثرة في عمليات التعليم والتعلم. فالتطوير المتوقع من تطبيق 
نموذج تطوير المدارس يتطلب االس��تثمار المكثف والمستدام في بناء القدرات من خالل توافر 
نظام للحوافز واإلج��راءات الممّكنة إلحداثه، وتصميم مجموعة مترابطة من البرامج، وإحداث 
مجموعة من العمليات التطويرية المطلوبة على مستوى النظام التعليمي، ويتضمن هذا المحور 

المبادرات والبرامج والمشروعات التالية:

بناء القدرة إلحداث التطوير: المحور 
الثاني 2

المبادرة: 2-1 الهوية الثقافية والوطنية: 

البرامج والمشروعات :
برنامج تطوير تعليم التربية اإلسالمية.	 
برنامج تطوير تعليم اللغة العربية.	 
برنامج تطوير تعليم العلوم االجتماعية.	 
برنامج تطوير التربية الوطنية.	 
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المبادرة: 2-2 مهارات القرن الحادي والعشرين:

المبادرة: 2-3 التعليم الثانوي )ثانوي(:

البرامج والمشروعات :
مشروع تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين ومهارات الحياة وسوق العمل.	 
برنامج تطوير تعليم اللغة اإلنجليزية.	 
برنامج تطوير تعليم الحاسب اآللي.	 

البرامج والمشروعات :
برنامج تطوير التعليم الثانوي.	 

:)STEM( المبادرة: 2-4 تطوير تعليم العلوم والهندسة والتقنية والرياضيات

المبادرة: 2-5 التعليم المتميز للجميع:

البرامج والمشروعات :
برنامج تطوير تعليم الرياضيات والعلوم.	 
برنامج تطوير المهارات الهندسية والتقنية.	 
مشروع المراكز العلمية.	 

البرامج والمشروعات :
برنامج تطوير تعليم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة.	 
برنامج تطوير التعليم في مرحلة رياض األطفال.	 
مشروع دعم الموهوبين والمتفوقين ورواد اإلبداع.	 
مشروع »مجتمع بال أمية«.	 

المبادرة: 2-6 بيئة التعلم:

البرامج والمشروعات :
برنامج تحسين بيئة التعلم والمباني المدرسية وتجهيزاتها.	 
مشروع دعم مصادر التعلم في المدرسة.	 
مشروع تصميم مدرسة المستقبل.	 
مشروع تطوير التجهيزات المدرسية.	 
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المبادرة: 2-7 توظيف التقنية في التعليم:

المبادرة: 2-8 دعم الطالب:

البرامج والمشروعات :
برنامج بوابة التعليم الوطنية.	 
برنامج مصادر المحتوى اإللكتروني التعليمي.	 
برنامج المدرسة اإللكترونية.	 
برنامج األكاديمية اإللكترونية للتطوير المهني التربوي.	 
برنامج تطوير األنظمة اإلدارية اإللكترونية والبنية المعلوماتية التحتية )نور وفارس(.	 
مشروع تجهيز المدارس والفصول بالتجهيزات اإللكترونية.	 
مشروع ربط المدارس بشبكة اإلنترنت.	 

البرامج والمشروعات :
برنامج تعزيز الشخصية المتكاملة للطالب واالنضباط المدرسي.	 
مشروع مساندة الطالب المعرضين للخطر.	 
مشروع دعم وحدات الخدمات اإلرشادية.	 

المبادرة: 2-9 فرص التعلم اإلضافية:

المبادرة: 2-10 النشاط غير الصفي:

البرامج والمشروعات :
برنامج المدارس المتخصصة.	 

البرامج والمشروعات :
برنامج التربية البدنية والرياضة المدرسية.	 
برنامج تعزيز الصحة ونمط الحياة الصحي للطالب.	 
برنامج تطوير األنشطة غير الصفية.	 
برنامج مدارس الحي لألنشطة التعليمية والترويحية.	 



88

اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام

يهدف هذا المحور إلى تحقيق اس��تدامة التطوير من خالل المؤسسات والسياسات الفعالة. وقد 
انبثق هذا المحور من مبدأين أساس��يين هما: االستدامة، والقابلية للتوسع.  ويعد هذا المحور 
داعم��ًا ومكماًل للمحورين الس��ابقين. وتعود أهمية هذا المحور إلى ض��رورة المحافظة على 
تأثير برامج وأنش��طة بناء القدرات والتغييرات في البنى واإلجراءات من خالل وجود مؤسسات 
وسياس��ات فعالة تساندها وتحافظ على مس��توى فعالية تلك البرامج وديمومتها. فبدون هذه 
المس��اندة فإن التحول المطلوب لتطبيق نموذج تطوير المدارس ونش��ره لن يكون مس��تدامًا 
وقاباًل للتوسع. لذا سُتوجه الموارد لبناء القدرة لمجموعة من المؤسسات الرئيسة داخل النظام 
التعليمي وإعادة هيكلتها، كما س��تكون هناك حاجة إلى إنشاء مجموعة من المؤسسات الجديدة 
القادرة على تحقيق االستدامة للتطوير. ويتضمن هذا المحور المبادرات والبرامج والمشروعات 

التالية:

إدامة التطوير: المحور 
الثالث 3

المبادرة: 3-1 الحوكمة واألنظمة والسياسات:

المبادرة: 3-2 برامج التطوير المهني:

البرامج والمشروعات :
برنامج تطوير بنية النظام التعليمي والسلم التعليمي.	 
مشروع بناء الرتب والمعايير المهنية للمعلمين والقيادات المدرسية.	 
مشروع إعادة هيكلة القطاع التعليمي.	 

البرامج والمشروعات :
مشروع المعلم الجديد التأهيلي.	 
تدريب المعلمين: البرامج اإلثرائية.	 
مشروع اختيار وتأهيل القيادات التربوية في التعليم وتطويرها.	 
مشروع تدريب القيادات المدرسية.	 

المبادرة: 3-3 المعايير الوطنية وأدوات التقويم:

البرامج والمشروعات :
مشروع تطوير االختبارات المدرسية والتقويم الصفي وأدواته.	 
مشروع اختبارات وأدوات تقويم المعلمين والقيادات المدرسية.	 
برنامج المعايير الوطنية والمؤشرات والتقويم.	 
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المبادرة: 3-4 المؤسسات المهنية لدعم التعليم:

البرامج والمشروعات :
مشروع تأسيس المركز الوطني للقيادات التربوية.	 
مشروع المركز الوطني للتطوير المهني وتحسين مراكز التدريب. 	 
مشروع تأسيس المركز الوطني للبحوث التربوية واالبتكار.	 
مشروع تأسيس مراكز التميز في إدارات التربية والتعليم.	 

تنبع أهمية هذا المحور من أن النطاق الواسع للتحول الذي تقدمه إستراتيجية تطوير التعليم 
العام في المملكة يتطلب عمل منتظمًا وتركيزًا كاماًل على إدارة التغيير. وهذا يكون باستهداف 
مس��تويات النظام التعليمي جميعها والمجتمع بشكل عام. فإستراتيجية تطوير التعليم العام في 
مجملها هي إس��تراتيجية إلدارة التغيير. وهناك تركيز جل��ي على ذلك في جميع  مبادرات 
الخطة وبرامجها ومش��روعاتها. كما أن التواصل الفعال س��وف يبني الق��درة على التطوير 
ويحافظ في الوقت نفس��ه على الدفع الذي تتطلبه. إذ سُتنش��ر مجموعة من الرسائل الرئيسة 
على المس��توى الوطني، والمناط��ق، والمحافظات، والمجتمع المحلي وكذلك على مس��توى 
المؤسس��ات التعليمية؛ لكي يتبنى الجميع الرؤي��ة الجديدة للتعليم، وكذلك االلتزام بتطوير 
التعليم، والثقة في تحققه، وأن  العائد منه س��يكون كبيرًا على المجتمع، س��واء مؤسس��ات أم 
أفرادًا أم على الوطن بشكل عام.  وستوجه هذه الرسائل لمجموعات محددة وفقًا للهدف منها. 
  إن ه��ذا المحور س��يعمل على تحقيق المش��اركة الفاعلة من خالل جمع م��ن القيادات في 
المؤسس��ات الش��رعية، واألكاديمية، والحكومية، والقطاع الخاص؛ لمس��اندة جهود التطوير، 
وليكونوا متحدثين معتبرين عن تطوير التعليم ورؤيته المس��تقبلية. كما أن التواصل س��وف 
يساند جهود تطوير التعليم واسعة النطاق، وكذلك العمل على مستوى المدرسة، والمشاركة 
المحلية في التعليم. كما سيمّكن أولياء األمور والطالب من الوعي بالقضايا التعليمية األساسية 
وتحقيق الدافعية والطموح لديهم. ومن خالل التشاور المستمر والحوار حول التعليم سُتجمع 
التغذية الراجعة لالس��تفادة منها في التحس��ين المس��تمر للخطط والممارس��ات في التعليم. 

ويتضمن هذا المحور آلتي:

إدارة التغيير والتواصل: المحور 
الرابع 4

البرامج والمشروعات :
برنامج التواصل المجتمعي.	 
برنامج التمّيز في التعليم.	 
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تعتمد حوكمة تنفيذ اإلستراتيجية على تكوين لجنة توجيهية لإلستراتيجية الوطنية ومتابعة 
تنفيذه��ا، باإلضافة إلى تأس��يس إدارات تترك��ز مهامها على التخطي��ط ومتابعة وقياس أداء 
البرامج والمشروعات وترفع تقاريرها للجنة التوجيهية بشكل دوري، وتتمثل هذه اإلدارات في 

التالي:
إدارة التخطيط اإلستراتيجي.	 
مكتب إدارة المشاريع.	 
إدارة قياس األداء.	 

يتركز عمل هذه اللجنة التوجيهية في توجيه الخطة الرئيس��ة لتطوير التعليم العام، وإقرار 
التحديثات عليها، واإلش��راف على تنفيذه��ا، ومراجعة تقارير نتائج تقيي��م األداء الواردة من 
الجهات التنفيذية ذات االختصاص، وتقديم مقترحات وقرارات تصحيحية ووقائية، والتأكد من 
س��ير عملية التنفيذ، ودعمها من المستويات كافة، وُيسمى أعضاء هذه اللجنة من قبل صاحب 

الصالحية.
وتشمل مهام اللجنة التالي:

اإلشراف على تحديث الخطة اإلستراتيجية وتنفيذها وقياس األداء.	 
إقرار الخطط المرحلية )الخمسية( للتنفيذ.	 
إقرار المبادرات وأولويات التنفيذ والمبادرات السريعة.	 
مواءمة الجهود وتنس��يقها بين جه��ة تنفيذ الخطة ووزارة التربي��ة والتعليم والقطاعات 	 

األخرى ذات العالقة.
مراجعة تقارير أداء الخطة اإلستراتيجية وتقديم مقترحات وقرارات تصحيحية ووقائية.	 
تذليل الصعوبات والعوائق التي قد تعثر تنفيذ البرامج والمشاريع.	 
إقرار أنظمة إدارة المشاريع المنهجية، واآلليات، والسياسات.	 
توزيع البرامج والمشاريع على اللجان الفنية.	 

وينبثق من اللجنة التوجيهية مجموعة من اللجان الفنية تشّكل وفقًا لطبيعة المجاالت والبرامج، 
وتتمثل مهام كل لجنة فنية في التالي:

مراجعة الخطة التنفيذية للبرامج ذات العالقة باختصاص اللجنة.	 
اعتماد الدراس��ة الفنية لمقترح البرامج والمش��روعات ذات العالق��ة، بما يتفق مع الخطة 	 

السنوية، وإستراتيجية تطوير التعليم العام.
تعزيز التنسيق والتكامل مع وزارة التربية والتعليم في نطاق عمل اللجنة.	 
ضمان التناسق الفني في تنفيذ برامج مجال عمل اللجنة ومشروعاته.	 

إدارة تنفيذ اإلستراتيجية )الحوكمة(:

اللجنة التوجيهية لإلستراتيجية الوطنية:
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تسهيل عمليات التنفيذ الفني للبرامج والمشروعات في الميدان.	 
مراجعة تقارير الجودة المقدمة من الجهات ذات العالقة.	 

إدارة التخطيط اإلس��تراتيجي: ُتعنى هذه اإلدارة بتطوير الخطة اإلستراتيجية ومراجعتها 	 
وتحديثها بش��كل دوري لتناس��ب احتياجات التعليم العام في المملكة اآلنية والمس��تقبلية؛ 
تمهيدًا إلقرارها من اللجنة التوجيهية. وستقوم إدارة التخطيط اإلستراتيجي برفع التقارير 
الخاصة بحالة البرامج والمش��روعات ونسبة اإلنجاز فيها وكذلك تقارير دورية تتضمن 
أهم التغييرات والمستجدات على الخطة اإلستراتيجية؛ العتمادها من قبل اللجنة التوجيهية.

مكت��ب إدارة المش��اريع: ه��ي إدارة معنية بدعم تنفيذ المش��اريع والبرام��ج وفق أفضل 	 
الممارس��ات العالمي��ة وفق اإلطار الزمني المعتمد في الخط��ة وبالجودة والتكلفة المتفق 
عليها ضمن نطاقات العمل المحددة مسبقًا. وستقوم هذه اإلدارة برفع تقارير دورية للجنة 
التوجيهية وللجان الفنية ذات العالقة عن أداء البرامج والمش��اريع ونسبة اإلنجاز فيها مع 
أهم المالحظات أو معوق��ات عملية التنفيذ والتوصيات التخاذ القرارات فيها للحفاظ على 

سير عملية التنفيذ حسب المخطط.
إدارة قياس األداء: تقوم هذه اإلدارة بش��كل رئيسي بجمع البيانات والمعلومات لقياس نسبة 	 

اإلنجاز والفاعلية في التنفيذ بالنسبة للبرامج والمشاريع وتحليلها وتقييمها، والتأكد من 
تحقق أهداف ونواتج الخطة ورفع تقارير وتوصيات دورية للجنة التوجيهية واللجان ذات 

العالقة. 

اإلدارات ذات العالقة المباشرة بتخطيط أداء الخطة اإلستراتيجية وتنفيذها 
وتقويمها:

معايير تحديد أولويات التنفيذ:
تش��تمل خطة تنفيذ اإلس��تراتيجية على مجموعة من البرامج والمشروعات المختلفة، ويتباين 
وزن هذه البرامج والمشروعات في تحقيق الرؤية اإلستراتيجية، وُقّسمت البرامج والمشروعات 

إلى مجموعة من المستويات وفق عدد من المحددات وهي:
أهميتها في تحقيق الرؤية.	 
قدرة الوزارة والجهات ذات العالقة على التنفيذ.	 
العالقات المنطقية بين المشروعات والبرامج.	 
الجدوى واألثر السريع على الميدان التربوي.	 

ويبين الجدول )5( البرنامج الزمني للتنفيذ أخذًا بالحسبان أولويات التنفيذ:

الخطة الزمنية لتنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات:
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الجدول )5(: البرنامج الزمني لخطة تنفيذ اإلستراتيجية

المدةالبرنامج أو المشروع
201120122013201420152016201720182019

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4

المحور 1: بناء أنموذج التطوير وتطبيقه
 التطوير المنتظم للمدارس وإدارات التربية1-1

84 شهرًاالبرنامج الوطني لتطوير المدارس وإدارات التربية والتعليم1-1-1

المحور 2: بناء القدرة إلحداث التطوير
الهوية الثقافية والوطنية1-2

60 شهرًابرنامج تطوير تعليم التربية اإلسالمية1-1-2

60 شهرًابرنامج تطوير تعليم اللغة العربية2-1-2

48 شهرًابرنامج تطوير تعليم العلوم االجتماعية3-1-2

30 شهرًابرنامج تطوير التربية الوطنية4-1-2

مهارات القرن الحادي والعشرين2-2

مشروع تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين ومهارات الحياة 1-2-2
60 شهرًاوسوق العمل

48 شهرًابرنامج تطوير تعليم اللغة اإلنجليزية2-2-2

48 شهرًابرنامج تطوير تعليم الحاسب اآللي3-2-2

تطوير التعليم الثانوي 3-2

60 شهرًابرنامج تطوير التعليم الثانوي1-3-2

4-2)STEM( تطوير تعليم العلوم والهندسة والتقنية والرياضيات

36 شهرًابرنامج تطوير تعليم الرياضيات والعلوم1-4-2

36 شهرًابرنامج تطوير المهارات الهندسية والتقنية2-4-2

60 شهرًامشروع المراكز العلمية3-4-2

التعليم المتميز للجميع5-2

48 شهرًابرنامج تطوير تعليم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة1-5-2

36 شهرًابرنامج تطوير التعليم في مرحلة رياض األطفال2-5-2

36 شهرًامشروع دعم الموهوبين والمتفوقين ورواد اإلبداع3-5-2

60 شهرًامشروع “مجتمع بال أّمّية”4-5-2

بيئة التعلم6-2

48 شهرًابرنامج تحسين بيئة التعلم والمباني المدرسية وتجهيزاتها1-6-2

36 شهرًامشروع دعم مصادر التعلم في المدرسة2-6-2

12 شهرًامشروع تصميم مدرسة المستقبل3-6-2

18 شهرًامشروع تطوير التجهيزات المدرسية 4-6-2

توظيف التقنية في التعليم7-2

36 شهرًابرنامج بوابة التعليم الوطنية1-7-2

36 شهرًابرنامج مصادر المحتوى اإللكتروني التعليمي2-7-2

48 شهرًابرنامج المدرسة اإللكترونية 3-7-2

48 شهرًابرنامج األكاديمية اإللكترونية للتطوير المهني التربوي4-7-2

برنامج تطوير األنظمة اإلدارية اإللكترونية والبنية المعلوماتية 5-7-2
24 شهرًاالتحتية )نور وفارس(

60 شهرًامشروع تجهيز المدارس والفصول بالتجهيزات اإللكترونية6-7-2

48 شهرًامشروع ربط المدارس بشبكة اإلنترنت7-7-2
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48 شهرًابرنامج تطوير تعليم العلوم االجتماعية3-1-2

30 شهرًابرنامج تطوير التربية الوطنية4-1-2
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مشروع تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين ومهارات الحياة 1-2-2
60 شهرًاوسوق العمل

48 شهرًابرنامج تطوير تعليم اللغة اإلنجليزية2-2-2

48 شهرًابرنامج تطوير تعليم الحاسب اآللي3-2-2

تطوير التعليم الثانوي 3-2

60 شهرًابرنامج تطوير التعليم الثانوي1-3-2

4-2)STEM( تطوير تعليم العلوم والهندسة والتقنية والرياضيات

36 شهرًابرنامج تطوير تعليم الرياضيات والعلوم1-4-2

36 شهرًابرنامج تطوير المهارات الهندسية والتقنية2-4-2

60 شهرًامشروع المراكز العلمية3-4-2

التعليم المتميز للجميع5-2

48 شهرًابرنامج تطوير تعليم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة1-5-2

36 شهرًابرنامج تطوير التعليم في مرحلة رياض األطفال2-5-2

36 شهرًامشروع دعم الموهوبين والمتفوقين ورواد اإلبداع3-5-2

60 شهرًامشروع “مجتمع بال أّمّية”4-5-2

بيئة التعلم6-2

48 شهرًابرنامج تحسين بيئة التعلم والمباني المدرسية وتجهيزاتها1-6-2

36 شهرًامشروع دعم مصادر التعلم في المدرسة2-6-2

12 شهرًامشروع تصميم مدرسة المستقبل3-6-2

18 شهرًامشروع تطوير التجهيزات المدرسية 4-6-2

توظيف التقنية في التعليم7-2

36 شهرًابرنامج بوابة التعليم الوطنية1-7-2

36 شهرًابرنامج مصادر المحتوى اإللكتروني التعليمي2-7-2

48 شهرًابرنامج المدرسة اإللكترونية 3-7-2

48 شهرًابرنامج األكاديمية اإللكترونية للتطوير المهني التربوي4-7-2

برنامج تطوير األنظمة اإلدارية اإللكترونية والبنية المعلوماتية 5-7-2
24 شهرًاالتحتية )نور وفارس(

60 شهرًامشروع تجهيز المدارس والفصول بالتجهيزات اإللكترونية6-7-2

48 شهرًامشروع ربط المدارس بشبكة اإلنترنت7-7-2
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المدةالبرنامج أو المشروع
201120122013201420152016201720182019
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دعم الطالب8-2

24 شهرًابرنامج تعزيز الشخصية المتكاملة للطالب واالنضباط المدرسي1-8-2

24 شهرًامشروع مساندة الطالب المعرضين للخطر2-8-2

36 شهرًامشروع دعم وحدات الخدمات اإلرشادية3-8-2

فرص تعلم إضافية 9-2

48 شهرًابرنامج المدارس المتخصصة1-9-2

النشاط غير الصفي10-2

60 شهرًابرنامج التربية البدنية والرياضة المدرسية1-10-2

60 شهرًابرنامج تعزيز الصحة ونمط الحياة الصحي للطالب2-10-2

60 شهرًابرنامج تطوير األنشطة غير الصفية3-10-2

60 شهرًابرنامج مدارس الحي لألنشطة التعليمية والترويحية4-10-2

المحور 3: إدامة التطوير
الحوكمة واألنظمة والسياسات1-3

48 شهرًابرنامج تطوير بنية النظام التعليمي والسلم التعليمي1-1-3

مشروع بناء الرتب والمعايير المهنية للمعلمين والقيادات 2-1-3
19 شهرًاالمدرسية

9 أشهرمشروع إعادة هيكلة القطاع التعليمي3-1-3

برامج التطوير المهني2-3

60 شهرًامشروع المعلم الجديد التأهيلي1-2-3

60 شهرًاتدريب المعلمين: البرامج اإلثرائية2-2-3

36 شهرًامشروع اختيار وتأهيل القيادات التربوية في التعليم وتطويرها3-2-3

36 شهرًامشروع تدريب القيادات المدرسية4-2-3

المعايير الوطنية وأدوات التقويم4-3

60 شهرًامشروع تطوير االختبارات المدرسية والتقويم الصفي وأدواته1-4-3

36 شهرًامشروع اختبارات وأدوات تقويم المعلمين والقيادات المدرسية.2-4-3

63 شهرًابرنامج المعايير الوطنية والمؤشرات والتقويم3-4-3

المؤسسات المهنية لدعم التعليم5-3

24 شهرًامشروع تأسيس المركز الوطني للقيادات التربوية1-5-3

مشروع المركز الوطني للتطوير المهني وتحسين مراكز 2-5-3
36 شهرًاالتدريب

12 شهرًامشروع تأسيس المركز الوطني للبحوث التربوية واالبتكار3-5-3

18 شهرًامشروع تأسيس مراكز التميز في إدارات التربية والتعليم4-5-3

المحور 4:التغيير والتواصل
84 شهرًابرنامج التواصل المجتمعي1-1-4

84 شهرًابرنامج  التميز في التعليم2-1-4
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24 شهرًابرنامج تعزيز الشخصية المتكاملة للطالب واالنضباط المدرسي1-8-2

24 شهرًامشروع مساندة الطالب المعرضين للخطر2-8-2

36 شهرًامشروع دعم وحدات الخدمات اإلرشادية3-8-2

فرص تعلم إضافية 9-2

48 شهرًابرنامج المدارس المتخصصة1-9-2

النشاط غير الصفي10-2

60 شهرًابرنامج التربية البدنية والرياضة المدرسية1-10-2

60 شهرًابرنامج تعزيز الصحة ونمط الحياة الصحي للطالب2-10-2

60 شهرًابرنامج تطوير األنشطة غير الصفية3-10-2

60 شهرًابرنامج مدارس الحي لألنشطة التعليمية والترويحية4-10-2
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الحوكمة واألنظمة والسياسات1-3

48 شهرًابرنامج تطوير بنية النظام التعليمي والسلم التعليمي1-1-3

مشروع بناء الرتب والمعايير المهنية للمعلمين والقيادات 2-1-3
19 شهرًاالمدرسية

9 أشهرمشروع إعادة هيكلة القطاع التعليمي3-1-3

برامج التطوير المهني2-3

60 شهرًامشروع المعلم الجديد التأهيلي1-2-3

60 شهرًاتدريب المعلمين: البرامج اإلثرائية2-2-3

36 شهرًامشروع اختيار وتأهيل القيادات التربوية في التعليم وتطويرها3-2-3

36 شهرًامشروع تدريب القيادات المدرسية4-2-3

المعايير الوطنية وأدوات التقويم4-3

60 شهرًامشروع تطوير االختبارات المدرسية والتقويم الصفي وأدواته1-4-3

36 شهرًامشروع اختبارات وأدوات تقويم المعلمين والقيادات المدرسية.2-4-3

63 شهرًابرنامج المعايير الوطنية والمؤشرات والتقويم3-4-3

المؤسسات المهنية لدعم التعليم5-3

24 شهرًامشروع تأسيس المركز الوطني للقيادات التربوية1-5-3

مشروع المركز الوطني للتطوير المهني وتحسين مراكز 2-5-3
36 شهرًاالتدريب

12 شهرًامشروع تأسيس المركز الوطني للبحوث التربوية واالبتكار3-5-3

18 شهرًامشروع تأسيس مراكز التميز في إدارات التربية والتعليم4-5-3

المحور 4:التغيير والتواصل
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متابعة التنفيذ وتقييم األداء: 
تعتمد عملية تنفيذ الخطة التنفيذية ومتابعة مستوى كفاءتها وفاعليتها على نظام لقياس األداء 
يرتكز على مؤش��رات تغطي نواتج اإلس��تراتيجية وتحدد مستوى التقدم نحوها، وعلى أساسها 
يخط��ط لإلجراءات التصحيحية. ويوضح المخطط خطوات نظام قياس األداء للخطة التنفيذية 
والدورة المتبعة في قياس األداء والتطوير بوصفه عملية مستمرة، واألنموذج التطبيقي لنظام 
قياس األداء بما يحويه من مؤش��رات أداء وصيغة حس��ابية الستخالص نتائج األداء ومسؤولية 

تحت إطار زمني وتكرار. 
بنيت اإلستراتيجية لتحقيق مجموعة من النواتج الرئيسية التي تعّبر عن تحقيق الرؤية، وهذه 
النواتج بنيت باالعتماد على تحليل جوانب القوة والضعف والفرص والتحديات للنظام التعليمي 

الحالي.
إن هذه النواتج تتطلب التركيز على التخطيط للجودة والتحس��ين المس��تمر على مس��توى 

المدرسة وإدارة التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم والمؤسسات األخرى ذات العالقة.
لذا اش��تملت الخطة على مجموعة من البرامج والمشروعات المختلفة، وكل برنامج ومشروع 
يتضم��ن مجموعة من النوات��ج التي تؤدي في النهاي��ة وبصورة مجتمعة إل��ى تحقيق نواتج 

اإلستراتيجية.

تقيس مؤش��رات األداء مدى النجاح في تحقيق النواتج العش��ر لإلس��تراتيجية وس��تتابع وفق 
النموذج التالي:

المؤشرم
سنة 

األساس 
2012

المصدر*20132014201520162017

وهذه المؤشرات هي التالية لكل ناتج:

التقييم والمتابعة:

مؤشرات األداء:
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تحســـن أداء الطـــالب في مواد التربية اإلســـالمية واكتســـابهم القيـــم والمبادئ . 1
والسلوكيات اإليجابية:

التحصيل الدراسي.	 
مستوى اكتساب القيم والمبادئ اإلسالمية.	 
السلوكيات وممارسات الطالب السلبية في المجتمع.	 
مشروع تأسيس مراكز التميز.	 

تحسن أداء الطالب في اللغة العربية وتوظيفها:. 2
التحصيل الدراسي.	 
االتجاهات نحو اللغة العربية.	 
معدل القراءة الحرة والقراءة للمتعة.	 
معدل الكتابة اإلبداعية والتدوين.	 
اختبار القدرات في اللغة العربية )الجزء اللفظي(.	 
مؤشرات المقارنة المرجعية العالمية لألداء.  	 
 	.PISA ترتيب المملكة في اختبارات البيزا
 	.PERILS ترتيب المملكة في اختبارات بيرلز

تحسن أداء الطالب في مسار )STEM( العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات:. 3
 التحصيل الدراسي.	 
اتجاهات الطالب وميولهم المهنية نحو المسار.	 
مشاركة الطالب في أنشطة اإلبداع العلمي واالبتكار.	 
مشاركة الطالب في المسابقات المحلية.	 
أداء الطالب في المسابقات المحلية.	 
مشاركة الطالب في المسابقات واألولمبياد الدولية.	 
أداء الطالب في المسابقات واألولمبياد الدولية. 	 
الجوائز من المسابقات وبراءات االختراع لدى الطالب.	 
أداء الطالب في اختبار القدرات في المسار.	 
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زيـــادة فـــرص التعليم للطـــالب ذوي االحتياجـــات الخاصة والموهوبيـــن والطالب . 6
المعرضين للخطر:

التحاق الطالب ببرامج ذوي االحتياجات الخاصة المناسبة لهم.	 
مشاركة الطالب ببرامج الموهوبين المعتمدة.	 
الفجوة بين الطالب والطالبات في االلتحاق ببرامج الموهوبين.	 
مشاركة الطالب المعرضين للخطر في إدارات التربية والتعليم كافة في برامج داعمة 	 

ووقائية.
الوعي المدرسي والمجتمعي باحتياجات هذه الفئات.	 
دمج الطالب ذوي االحتياجات الخاصة.	 

زيادة التحاق األطفال بمؤسســـات رياض األطفال وتحســـن أدائهم واستعدادهم . 4
للمدرسة:

التحاق األطفال بمؤسسات رياض األطفال.	 
الخصائص النمائية لدى األطفال.	 
استعداد األطفال للدخول للمدرسة.	 
مشكالت واضطرابات طالب الصف األول االبتدائي.	 

تعزز قيم المواطنة واالنتماء للوطن وحضارته لدى الطالب:. 5
معارف وقيم واتجاهات المواطنة واالنتماء لدى الطالب.	 
وعي الطالب بواجباتهم الوطنية وحقوقهم اإلنسانية.	 
اتجاه الطالب نحو المحافظة على الممتلكات العامة وااللتزام باألنظمة.	 
مشاركة الطالب في األنشطة والخدمات التطوعية وخدمة المجتمع.	 
معرفة الطالب بحضارتهم العربية واإلسالمية.	 
اعتزاز الطالب بحضارتهم العربية واإلسالمية.	 
الوعي العالمي لدى الطالب واتجاهاتهم اإليجابية نحو اآلخر.	 

تحسن مهارات الطالب في اللغة اإلنجليزية: . 7
التحصيل الدراسي.	 
االتجاهات نحو اللغة اإلنجليزية.	 
معدل القراءة الحرة.	 
توظيف اللغة اإلنجليزية.	 
مستوى أداء الطالب في اختبار القدرات في اللغة اإلنجليزية.	 



99

اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام

نمو الشـــخصية المتكاملة ورفع مســـتوى اســـتعداد الطالب للحياة وسوق العمل  . 8
والدراسة ما بعد الثانوية:

اكتساب مهارات الحياة والمهارات االجتماعية.  	 
اتجاهات الطالب نحو الحياة المهنية والدراسة بشكل عام.	 
المهارات الدراسية ومهارات التفكير وحل المشكالت.	 
مهارات المهنة والمبادرة وإدارة األعمال.	 
نمو الجوانب الشخصية )العقلية، واالنفعالية واالجتماعية والجسمية والجمالية(.	 
مستوى أداء الطالب في اختبار القدرات في اللغة اإلنجليزية.	 
انحسار الظواهر السلبية لدى الطالب.	 
مستوى أداء الطالب في اختبار القدرات العامة.	 

خفض نســـب الرســـوب والتســـرب في المراحل كافة ورفع نســـبة إكمال الطالب . 9
للمرحلة الثانوية:  

نسب الرسوب في المراحل كافة.	 
نسب التسرب في المراحل كافة.	 
معدل إكمال الطالب للمرحلة الثانوية.	 

تحسن مستوى الصحة العامة للطالب وانضباطهم وخفض الممارسات السلبية:. 10
مستوى اللياقة العامة وتحسن نمط الحياة الصحي.	 
نسب ارتفاع الوزن. 	 
نسب التدخين وتعاطي المواد الضارة.	 
مستوى المشاركة في األنشطة المدرسية.	 
حوادث العنف المدرسي والمشكالت السلوكية.	 
نسب الغياب والتأخر الصباحي والتأخر عن الحصص.	 
السلوكيات اإليجابية داخل المدرسة.	 





• منهجية•إعداد•اإلستراتيجية.	
• أهم•مالمح•الوضع•الراهن:•التحليل•والقضايا•واألولويات.	

المالحق
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بنيت هذه اإلس��تراتيجية في ض��وء تطلعات القيادة وآمال المواطنين وخطة التنمية التاس��عة 
والتوجهات الوطنية، واستندت إلى دراسات متنوعة، وحلقات نقاش، وورش عمل، وندوات مكثفة 
مع ذوي العالقة داخل المملكة، كما تم التعاون مع الخبرات العالمية، ودراس��ة تجارب الدول 
ذات األنظم��ة التعليمية المتقدمة. وقد ش��ارك في بناء هذه اإلس��تراتيجية قيادات التعليم في 
المملكة، باإلضافة إلى مش��اركة ش��رائح عريضة من المجتمع السعودي )بالتعاون مع مركز 
المل��ك عبد العزيز للحوار الوطني ومن خالل توظيف موقع على ش��بكة اإلنترنت( ش��ملت 
فئ��ات عدة خلصت إلى تحلي��ل جوانب القوة والضعف في النظ��ام التعليمي، وتحديد  الفرص 
والتحديات التي تواجهه، والكش��ف عن تطلعات المجتمع المس��تقبلية من التعليم، باإلضافة إلى 

تحليل مجموعة مختارة من األنظمة التعليمية الناجحة على مستوى العالم.

وق��د خلص��ت هذه العمليات إلى بناء رؤية مس��تقبلية للتعليم العام، اش��تق منها مجموعة من 
الس��مات المس��تقبلية لكل من: الطالب، والمدرس��ة، وإدارة التربية والتعليم، ووزارة التربية 
والتعلي��م، كما حددت مهام للمؤسس��ات الرس��مية والمجتمعية في تطوي��ر التعليم العام في 
المملكة.  وقد صيغت هذه السمات وحددت المهام بشكل متكامل؛ كي تضع النظام التعليمي في 
المملكة ضمن األنظمة التعليمية الناجحة على مس��توى العالم من خالل مجموعة من األهداف 
اإلستراتيجية واآلليات التنفيذية والبرامج والمشروعات المختلفة التي ستعمل بصورة متكاملة 
لتحقيق تلك الرؤية المس��تقبلية الطموحة وترجمتها على أرض الواقع؛ بهدف زيادة الكفاءة 

الداخلية والخارجية للنظام التعليمي. 

منهجية إعداد اإلستراتيجية:

وقد مّرت عملية إعداد اإلستراتيجية بالمراحل التالية:

المرحلـــة األولى: دراس��ة الوض��ع الراهن والتحليل، وتع��د هذه المرحلة أساس��ية في بناء 
إس��تراتيجية تطوير التعليم العام. وتطلَّب تنفيذها القيام بدراس��ات تحليلية سعت إلى تعرف 

نقاط الضعف والقوة في نظامنا التعليمي، وتحديد الفرص المتاحة لتحسينه.
المرحلة الثانية: وضع رؤية بعيدة المدى للنظام التعليمي وعناصره المختلفة.

المرحلة الثالثة: بناء نهج للتطوير من أجل تحقيق الرؤية.
المرحلة الرابعة: ترجمة نهج التطوير إلى أهداف عامة وإجراءات تنفيذية. 

المرحلة الخامسة: ترجمة األهداف العامة إلى برامج ومشاريع.
المرحلة السادسة: وضع خطة التنفيذ، والمتابعة، والتقييم.
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يمكن تقسيم تاريخ التعليم العام في المملكة إلى ثالث مراحل رئيسة:
مرحلة التأسيس:

ه��ي مرحلة تعزيز اطمئنان المجتم��ع وقبوله بالتعليم وباألخ��ص تعليم المرأة وبناء 
السياسات والنظام التعليمي.

مرحلة االنتشار:
هي مرحلة  نشر التعليم والتوسع فيه كميًا مع مساواة فرص التعليم للجنسين والسعي 

لمحو األمية.
مرحلة الجودة:

هي مرحلة تجسيد الجودة وتأطيرها في المؤسسات التعليمية وتطويرها نوعيًا وتجويد 
مخرجاتها.

نظرة عامة على مسيرة التعليم:

أهم مالمح الوضع الراهن: القضايا والتحليل:

أول��ت المملكة التعليم اهتمامًا بالغًا، وأنفقت عليه مبالَغ ضخمة، حتى احتل المرتبة الثانية في 
حج��م اإلنفاق الحكومي، واحتلت المملك��ة المرتبة الثامنة دوليًا من حيث اإلنفاق على التعليم، 
وق��د حقق��ت المملكة - ممثلة في وزارة التربية والتعليم - إنجازات مهمة يمكن اإلش��ارة إلى 

بعض منها فيما يلي:
انخفضت نسبة األمية في المملكة من)60%(عام 1971م إلى )4%( عام 2012م . 	 
وفرت المملكة التعليم المجاني لمراحل التعليم جميعها بما في ذلك التعليم الجامعي. 	 
ارتفع عدد مدارس رياض األطفال بفضل الدعم والحوافز التي تمنحها الدولة للمستثمرين 	 

في التعليم. 
خضعت األنظمة والسياس��ات التعليمي��ة لكثير من التعديل والتطوي��ر على مدى العقود 	 

الماضية؛ لمواكبة المس��تجدات التربوية ومنها تطوير الئحة التقويم والئحة الس��لوك 
وغيرهما.

خضعت المناهج الدراس��ية في وزارة التربية والتعليم إلى كثير من التطوير على مدى 	 
جت بمشروع تطوير مناهج  العقود الماضية في إطار توجهات تربوية وفكرية مستجدة، ُتوَّ

إنجازات نظام التعليم:
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الرياضي��ات والعلوم الطبيعية والذي ُطبق مؤخرًا، وكذلك المش��روع الش��امل لتطوير 
المناهج.

إحالل كثير من المدارس المبنية ألغراض تعليمية مكان المدارس المستأجرة ضمن خطة 	 
إس��تراتيجية طموحة تهدف إلى التخلص من المدارس المستأجرة خالل السنوات القليلة 

القادمة.
تبني مواصفات حديثة لتصميم المباني المدرس��ية وتحس��ين مرافقها وإجراءات السالمة 	 

فيها.
تنفيذ مش��اريع إستراتيجية لتوظيف التقنية في تحس��ين إجراءات العمل وجمع البيانات 	 

وإتاحتها ومنها: مشروع فارس للحوكمة التقنية، ومشروع نور لإلدارة التربوية، ونظام 
االختبارات المركزية، وغيرها من المشروعات اإلستراتيجية.

تزويد المدارس - بشكل مستمر - بالتجهيزات المدرسية الالزمة وتحسين مستوى جودتها.	 
تحسين إجراءات اختيار المعلمين والمعلمات وتوظيفهم، وتطبيق اختبارات مقننة لتحسين 	 

عملية االختيار، وتطوير إجراءات المقابالت الشخصية للمتقدمين للوظائف التعليمية.
تبني سياسات في تقويم تعلم الطالب والطالبات تهدف إلى التركيز على الكفايات األساسية، 	 

وعلى إعطاء المعلمين مجاالت أوسع، لتطبيق وسائل متنوعة في تقويم تحصيل الطالب.
ازدياد االهتمام بمهنة التدريس حيث ارتفع عدد المعلمين بش��كل أس��رع من نسبة التحاق  	 

الط��الب بالمدارس الج��دول )1(، فالمجموع الكل��ي للمعلمين في المرحل��ة  االبتدائية 
والمتوس��طة والثانوية قد ازداد بنس��بة 62% من��ذ 1995م، مع ازدياد نس��بة المعلمين في 
المرحلة الثانوية بنس��بة 190%، بينما ارتفع المجموع الكلي اللتحاق الطالب في المستوى 
نفسه بنس��بة 36%، وتوضح احصائيات وزارة التربية والتعليم  لعامي 1430/1429 المجموع 
الكلي للمعلمين )444644( بواقع )212144( معلمًا، و)232500( معلمة وهو ذو معدل س��نوي 

منخفض نسبيًا بنسبة %1.

الجدول )1(: نمو أعداد المعلمين

أعداد المعلمين
بيانات وزارة التربية والتعليم )2009/1995(

المرحلة الثانويةالمرحلة المتوسطةالمرحلة  االبتدائيةالعام

1995160,93265,27731,568
2009215,712110,14191,606
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الجدول )2(: توزيع المعلمين حسب المؤهل الجامعي

وباإلضافة إلى زيادة أعداد المعلمين، قامت المملكة بخطوات مهمة في تحس��ين مؤهالت مهنة 
حاملي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات. فيحمل معظم معلمي المراحل المتوس��طة 
والثانوية في الوقت الحالي المؤهل الجامعي.  كما أن أكثر من 60% من المعلمين في التعليم 
الع��ام أعمارهم أقل من 40 س��نة تقريبًا و 94% من المعلمين س��عوديون. ويوضح الجدول )2( 

مجمل توزيع المعلمين حسب المؤهل الجامعي.

نسبة المعلمين حاملي المؤهل الجامعي
بيانات وزارة التربية والتعليم )2009(

المرحلة الثانويةالمرحلة المتوسطةالمرحلة  االبتدائيةالعام

2009%57%90,8%97

وال ت��زال مهن��ة التدريس في المملكة حديث��ة.  وقد يكون لذلك بع��ض الجوانب اإليجابية 
والس��لبية.  فمن اإليجابيات أن أي تطوير مهني في المستقبل القريب سيكون لصالح المعلمين 
الملتحقين بالنظام.  ومن السلبيات المحتملة أنها ُتحدث ضغطًا كبيرًا من أجل التأكد من أن 

برنامج التطوير المهني قد صمم بطريقة جيدة، وتم تطبيقه ومتابعته.
بدأت المملكة خالل السنوات العشر الماضية بخطوات مهمة في تحسين نوعية التعليم في 	 

المراحل جميعها. فش��رعت وزارة التربية والتعليم بمجموعة من المبادرات الموجهة نحو 
تحس��ين أداء الطالب، ومنه��ا منهج الرياضيات والعلوم الذي ُيعد م��ن المبادرات الحديثة 

والرائدة لتحسين جودة التعليم في المدارس.
إن من مسؤوليات وزارة التربية والتعليم الحالية وضع السياسات واإلدارة المالية، كذلك 	 

تنفي��ذ البرامج التطويرية وتقييمها.  وتلتزم ال��وزارة حاليًا بوضع إطار جديد ومتكامل 
للحصول على التوزيع المناسب للصالحيات في النظام. 

تحس��ين أوضاع الكثير من المعلمين والمعلمات الوظيفية، وذلك بتعيينهم على المستوى 	 
الوظيفي المناس��ب، وتقنين إجراءات النقل لهم من منطقة أو مدرسة إلى أخرى، وهو ما 

حقق العدالة وأنهى الكثير من العراقيل المتعلقة بذلك.
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ص  يرسم التحليل الرباعي والعمليات التحليلية األخرى الصورة الكلية للنظام التعليمي. إذ ُشخَّ
واقع التعليم العام في المملكة على المستويين: العام ، والجزئي، وتبين أن هناك عوامل مؤثرة 
عل��ى البيئ��ة الداخلية، تمثلت بعوامل ق��وة وعوامل ضعف، كما تبي��ن أن هناك مجموعة من 
الف��رص والتهديدات في البيئة الخارجية للنظ��ام التعليمي. ويتناول هذا الجزء تلك العوامل 

بمزيد من التفاصيل.

التحليل الرباعي للنظام التعليمي:

أظهرت نتائج تحليل الواقع مجموعة من عوامل القوة التي تميز بها النظام داخليًا والتي يمكن 
اس��تثمارها على نحو يحقق الرؤية اإلس��تراتيجية للتعليم. كما أظهرت نتائج التحليل بعض 
نقاط الضعف التي تؤثر على كفاءة النظام التعليمي. ومن أهم العوامل التي تؤثر إيجابًا وسلبًا 

في كفاءة البيئة الداخلية للنظام مايلي:

نقاط القوة:
دعم كبير ومستمر من قيادة الدولة.	 
إرادة والت��زام قوي من القيادة العلي��ا في الوزارة نحو إصالح التعلي��م وتوفير الموارد 	 

المالية والبشرية له.
إنشاء مشروع الملك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام )تطوير(.	 
إنشاء ش��ركة تطوير التعليم القابضة وشركاتها الفرعية لتنفيذ برامج مشروع تطوير 	 

وغيرها من البرامج التطويرية.
إنشاء هيئة تقويم التعليم العام.	 
 توف��ر خبرات وطنية مؤهلة، والقدرة على اس��تقطاب أفضل الخب��رات العالمية - أفرادًا 	 

ومؤسسات.
توفر اإلمكانيات المالية.	 
التقدم التقني الذي يسمح بنشر ثقافة التطوير والجودة بفاعلية وبتكلفة منخفضة.	 
دعم البعثات الخارجية والبرامج الدولية وتشجيعها.	 
ق��درة النظام التعليمي على التطور كما  يتضح من مراح��ل  تطور التعليم في المملكة 	 

منذ بداية تأسيسه.
المساواة في الحصول على التعليم من حيث توفر األماكن للطالب كافة.	 

البيئة الداخلية للنظام التعليمي:
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االلتزام بتوفيرالتعليم للطالب ذوي االحتياجات الخاصة كافة.	 
وجود نظام لرعاية الطالب خارج المملكة بالتعاون مع السفارات والقنصليات السعودية.	 
دعم الشراكة مع القطاع الخاص وخاصة في مرحلة رياض األطفال.	 
وجود بنية تحتية متكاملة في نسبة من المدارس.	 
وجود مراكز للتدريب أثناء الخدمة في المناطق التعليمية كافة.	 
استعداد معظم المعلمين وقادة المدارس التخاذ خطوات كبيرة نحو تحسين أدائهم.	 
تشجيع التميز من خالل المسابقات الوطنية والمشاركات العالمية.	 
إنجاز مشروعات تقنية مهمة للحوكمة اإللكترونية وأنظمة إدارة المدارس.	 
وضع آليات للتعاون مع مؤسسات إعداد المعلم.	 

نقاط الضعف:
ضع��ف التكام��ل اإلداري في نظام التعلي��م العام للوفاء بتقديم خدم��ة تربوية وتعليمية 	 

وإشرافية مناسبة. 
المركزية في التطوير وفي اتخاذ القرارات.	 
غياب المعايير العامة المتعلقة بالنظام بكل عناصره؛ لمعايرة المدخالت وقياس المخرجات.	 
ضعف توظيف التقنية في التعليم والتعلم.	 
ضعف استثمار التغذية الراجعة في تطوير أنظمة الوزارة وآليات عملها.	 
عدم وجود توصيف واضح ودقيق للصالحيات والمسؤوليات على المستويين العام والخاص.	 
ضعف آليات المساءلة والمحاسبية في المستويات كافة من المدرسة إلى النظام التعليمي 	 

المركزي.
ضعف الحوافز المادية والوظيفية في سلم األداء الوظيفي في مجال التعليم.	 
ضعف ثقافة التعلم في المؤسسة التربوية والمجتمع.	 
وجود برامج ومشروعات متعددة تنفذ من قطاعات مختلفة في الوزارة دون رؤية موحدة 	 

وشاملة.
تدني وجود وثائق دقيقة أو دروس مستفادة لنتائج البرامج والمشاريع المطبقة من خالل 	 

جهات متعددة.
توقع النتائج الس��ريعة للمبادرات التطويرية والتخلي عنها، إذا لم تظهر نتائج فورية في 	 

معظم األحيان.
ضعف البنية التحتية في بعض المدارس وعدم مناسبتها للتعلم في القرن الحادي والعشرين.	 
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كثرة المدارس الصغيرة التي تحتضن )90( طالبًا فأقل والتي تبلغ نس��بتها حوالي )%25( 	 
من إجمالي المدارس وهو ما يرفع تكلفة الطالب وزيادة نسبة المعلمين للطالب.

ضعف التنسيق بين وزارة التربية والتعليم وكليات التربية والجامعات.	 
ضعف المشاركة من أولياء األمور والمجتمع في دعم التعليم.	 
قلة فرص التعلم في مرحلة رياض األطفال.	 
ضعف تأهيل القيادات التربوية والمدرسية.	 
انخف��اض جودة التدريب أثناء الخدمة، ال س��يما في مجاالت الرياضي��ات والعلوم واللغة 	 

العربية واللغة اإلنجليزية.
تركز معظم المعلمين ذوي التأهيل دون الجامعي في المدارس االبتدائية.	 
ضعف مستوى الخدمة المقدمة لتطوير أداء اإلداريين العاملين في النظام التعليمي.	 
االفتقار إلى أس��اليب تقويم أداء المعلمين ومتابعة مس��توياتهم لتحس��ينها أو على األقل 	 

ثباتها طيلة مدة الخدمة التربوية.
ب��طء حركة تطوير المناهج الدارس��ية مقارنة بالحركة المتس��ارعة في مجال العلوم 	 

الحديثة والتطور غير المسبوق للتقنية.
عدم توجه البرامج الدراس��ية المصاحبة للمنهج بش��كل فاعل لتلبية االحتياجات الحقيقية 	 

لسوق العمل وتزويد الطالب بالمهارات والمعارف الالزمة لتحقيق ميزة تنافسية لهم.
ضعف أس��اليب تقويم أداء الطالب واقتصار قي��اس األداء على االختبارات دون قياس قدرة 	 

الطالب على االستنتاج والتحليل واإلبداع واالبتكار.
انخفاض الوقت المخصص لتعلم الرياضيات والعلوم.	 
ضعف اس��تعدادات معظم خريجي الم��دارس الثانوية لدخول الجامع��ة أو التعليم الفني 	 

والمهني.
ِقَصُر اليوم الدراسي والعام الدراسي مقارنة بدول العالم المتقدمة تعليميًا.	 

إن رغبة المملكة في مواكبة المتغيرات العالمية واإلسهام في االقتصاد العالمي، أتاح لها فرصًا 
عدة يمكن للنظام التعليمي االس��تفادة منها وتوظيفها في بناء إس��تراتيجيته المستقبلية. وقد 
أوضحت نتائج التحليل أن هناك عددًا من الفرص المتاحة التي يمكن االستفادة منها في تدعيم 
»المركز التنافس��ي« للمملكة ورفع مس��توى األداء العام في النظام التعليمي، كما أن هناك 
مجموع��ة من التحديات المباش��رة والمحتملة يتحتم على النظ��ام التعليمي أن يحدد كيفية 

التعامل معها في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها اإلستراتيجية.

البيئة الخارجية للنظام التعليمي:



109

اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام

الفرص:
الوضع المالي االقتصادي القوي للمملكة لدعم االستثمارات في قطاع التعليم.	 
زيادة االهتمام المحلي واإلقليمي والعالمي بجودة التعليم وتحسينه.	 
زيادة الطلب المجتمعي نحو التعليم عن بعد.	 
توسع قطاع التعليم العالي مع القدرة على استيعاب خريجي المدارس.	 
توافر مرافق للتدريب في مناطق المملكة.	 
مطالبة أولياء األمور والمجتمعات لنوعية عالية من التعليم ألبنائهم.	 
توجه القطاع الخاص للمشاركة في دعم التعليم من خالل تفعيل المسؤولية المجتمعية.	 
توفر دراس��ات وبحوث وكراٍس جامعية تس��هم في ردم الهوة بين التعليم العام والتعليم 	 

العالي.
تمكين المرأة من المناصب القيادية.	 
وجود مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الذي ُيسهم في حشد الدعم لإلصالحات 	 

التعليمية.
 توف��ر خبرات وطنية مؤهلة، والقدرة على اس��تقطاب أفضل الخب��رات العالمية - أفرادًا 	 

ومؤسسات.

التحديات:
االزدياد المس��تمر في أعداد الطالب وهو ما يؤثر سلبًا في تقديم الخدمات التعليمية وفق 	 

الجودة المتوقعة.
انخفاض مستوى بعض خريجي الجامعات من المعلمين الجدد بشكل عام مع وجود خريجين 	 

متميزين.
الكثافة الس��كانية ف��ي بعض المناطق دون األخ��رى وهو ما يؤثر ف��ي وصول الخدمات 	 

التعليمية وفق خطة النظام التعليمي.
المقاومة المحتملة لبعض جهود تطوير.	 
المبالغات اإلعالمية في رصد جوانب القصور في النظام التربوي.	 
وجود أكثر من جهة في المملكة تقدم خدمات تفتقر للجودة لمرحلة رياض األطفال وهو 	 

ما يؤثر سلبًا على مدخالت النظام التعليمي.
جذب الجامعات والكليات لقيادات نظام التعليم المؤهلة لاللتحاق بها ضمن هيئة التدريس.	 
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األولويات:
القيادة ، والحوكمة ، واإلدارة، وتوكيد جودة النظام التعليمي.	 
التوجه نحو المدرسة وإدارة التربية والتعليم بوصفها مؤسسات متعلمة.	 
التركيز على تحسين أداء الطالب.	 
تحسين جودة مرحلة رياض األطفال. 	 
التنس��يق م��ع وزارة الصح��ة لتعزيز الصحة المدرس��ية ورعاية الطالب وش��خصياتهم 	 

وانتظامهم المدرسي.
توفير بيئة تعلمية حديثة تواكب المتغيرات السريعة.	 
توفير التعليم المجود للطالب ذوي االحتياجات الخاصة كافة.	 
تعزيز عالقة المدارس والمناطق والمجتمع.	 
تمهين التعليم في النظام التربوي.	 
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جميع الحقوق محفوظة
لوزارة التربية والتعليم

ومشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام )تطوير(










