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لميا  تعليم متميز لبناء مجتمع معرفي منافس عا

  تووورفير فراووول ملتعلووويم للجميوووعم رجفوووع زووور   م رزاتووو م ر  وووا 

ل ملشرمكل فاعليل ملبحث ملعلميم رتشجيع مإلبدمع رمالبتكاجم رتنمي

.ملمجتمعيلم رمالجتقاء بمهاجمت رقدجمت منسربي ملتعليم





4

لقطاع تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية
التعليم

هدافاألتحقيقعلىالتعليميالنظامقدرةمدىالهدفهذايصف
لجيدةاالتعليميةالمخرجاتمنقدركبرأعلىالحصوللخالمنالمرجوة

يهافوتتحققوالقدرات،والمعارفالمهاراتفيبالجودةتتصفالتي
فياداقتصأكبرتحقيقمع.المستقبللطالبوالمعاييرالمواصفات

التعليممتطلباتتلبيالتيالمتنوعةالتمويلمصادرتعددو،تالمدخال
.المستدامةوالتنمية



5

احتياجات تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية و
سوق العمل

التيبوالتدريالتعليمنواتجمخرجاتبينالمواءمةمدىالهدفيصف
علىمالتعلينظاموقدرةالعمل،سوقمهنوحاجةالخريجينيكتسبها

قيقتحفيمساهمةللالعاليةالبشريةوالكفاءاتالمهاراتتكوين
.المجتمعفيالتنميةتمجاالكافةمتطلبات



6

تعزيز القيم والمهارات للطلبة

والمعارفالمهاراتوالقيملتطويرالسعيالهدفهذايتضمن
،والعلومالرياضياتومنهاالمجالتكافةفيللطلبةالعلمية

جودةفعرفييسهمبماالمتدربينلدىوالتقنيةالمهنيةوالمهارات
تعزيزو.ةلبللطالمستقبليةالشخصيةوبناءوالتدريبالتعليممخرجات

ناءبفييسهمسبدورهوالذيصفيةالغيراألنشطةعلىاقبالهم
زتعزيفيالهدفيسهمكما.مومهاراتهممعارفوتحسينوتطوير
بينيةتفاعلبيئةإيجادلخالمنالمهاراتتنميةفياألسرةمشاركة

.سرواألالمدارس
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رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص في التعليم

عقطافيالتنافسيةالقدراتتطويرمدىالهدفهذايصف
تتخذهاالتيالتحفيزيةاءاتجرواإلالتعليموزارةوجهودالتعليم،

هاحجموزيادةوالخاصهلياألالقطاعمنستثماراتاالجذبفي
متقديفيذلكوأثر،التعليميةالخدماتتقديممجالفي

.عاليةبجودةالتعليم



8

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

دفعيفالمستمرالتعليممناهجلتطويرالرئيسالدورالهدفيصف
لتعلم،واالتعليموأساليبعملياتوتحسينالوطنيةالتنميةعجلة

رفومعامعلوماتلزيادةوتغيراتهاالحديثةالعلومتطورومسايرة
طرقتعددمع،والتكنولوجيالعلميللتطوروتحقيقهمالطلبة

.التقويموأدواتووسائل
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واإلبتكارلإلبداع تحسين البيئة التعليمية المحفزة 

نموذجيةالالتعليميةالبيئةمساهمةفيالرئيسالدورالهدفيصف
داعبواإلالتميزيحققبمابرامجهوتحسينالتعليمجودةرفعفي
.المختلفةالتعليممراحلفيللطلبةبتكارواإل
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نالمعلميمنالبشريالعنصرجودةمساهمةمدىالهدفهذايصف
جودةرفعفيوالمدربينالتدريسهيئةوأعضاءالمدارسوقادة

سالتدريألساليبواتقانهماستعدادهمومدىوالتدريب،التعليم
رامجبمنتلقواماوفق،التعليميةالعمليةفيوكفاءتهمالفعال،
إعدادهمأثناءكانتسواء،،سلوكيةمعرفيةوأكاديميةتربوية

التعليميةللعمليةممارستهمأثناءأوبالجامعات،راستهمدو
.والتدريبية



11

فرص ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز
مدى الحياة للجميعالتعليم 

بالجودةمتساويةتعليميةفرصتقديمفيالوزارةجهودالهدفيصف
لبةطكانواسواءلجنسينامنالمجتمععناصرجميعإلىوالشمولية

،ةمياألمحوأوالسنكبارأوعاقةاإلذويمنأوموهوبينأوعاديين
مناطقجميعفيوالتدريبالتعليممراحلجميعذلكويشمل

لبرامجابينالتنقلمرونةتحسينإلىضافةباإل.المملكةومحافظات
مؤسساتوبينوالمهني،التقنيالتدريببرامجوأكاديميةاأل

.والمهنيالتقنيالتدريبمؤسساتأوالتعليمية



ة جودة العمليب ولجودة أداء الطالم ع المتوسط العافر1.
بالتعليمية للطال

ترشيد تكلفة التعليم للطالب. 2

(معلم/ طالب)معدل •
الدراسيةمعدل الكثافة الطالبية في الفصول •
متوسط التكلفة اإلجمالية للطالب •

عناصر الهدف وصف الهدف

مؤشرات األداء ذات الصلة

اسم الهدف

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

.الخدمات الطبية في كلية طب األسنان•
والتقنيالتوسع في الطاقة االستيعابية للوحدات التدريبية القائمة بالمؤسسة العامة للتدريب المهني •
تشجيع مشاركة القطاع األهلي في االستثمار في التعليم العام في المملكة•

المبادرات االستراتيجية ابرز 

التي يرتبط بها الهدف2030أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 

تعزيز فاعلية الحكومة . 5 االول

تحسين أداء الجهاز الحكومي 5.2تعزيز توازن الميزانية العامة 5.1 الثاني

تحسين إنتاجية موظفي الحكومة 5.2.3تعزيز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة األنفاق الحكومي 5.1.1 الثالث

برنامج تنمية القدرات البشرية–3برنامج التحول الوطني -2برنامج التخصيص-1ذات العالقة 2030برامج رؤية 

لمالية تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة ا
لقطاع التعليم

خرجاتالممنقدركبراعلىالحصوللخالمنالمرجوةهدافاألتحقيقعلىالتعليميالنظامقدرةمدىالهدفهذايصف
لطالبروالمعاييالمواصفاتفيهاوتتحققوالقدرات،والمعارفالمهاراتفيبالجودةتتصفالتيالجيدةالتعليمية
والتنميةعليمالتمتطلباتتلبيالتيالمتنوعةالتمويلمصادرتعددو،تالمدخالفياقتصادأكبرتحقيقمع.المستقبل

.المستدامة



تطوير. أساليب التعليم والتعلم لدى الطالب1
تطوير أساليب التقويم. 2

عناصر الهدف وصف الهدف

مؤشرات األداء ذات الصلة

اسم الهدف

(STEM)مركز تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات •
اإلنجليزيةاللغة مركز تطوير تعليم •
المناهج الثرية إلعداد الطالب للحياة والمواطنة وسوق العمل•
.تطوير حصص الفنون في المدارس•
.السماح باستخدام المسارح الجامعية إلجراء األنشطة المجتمعية•
.تطوير برنامج االبتعاث•
.توفير الخدمات الطبية المخبرية المتخصصة•

المبادرات االستراتيجية أبرز 

التي يرتبط بها الهدف2030أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 

زيادة معدالت التوظيف  . 4 االول

تطوير رأس المال البشري بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل  4.1 الثاني

تحسين مخرجات التعليم األساسية4.1.3 الثالث

2برنامج التحول الوطني -4برنامج تعزيز الشخصية الوطنية-3برنامج جودة الحياة-2برنامج تنمية القدرات البشرية-1ذات العالقة 2030برامج رؤية 

13

لإلبداع والبتكارتحسين البيئة التعليمية المحفزة 

يحققبمارامجهبوتحسينالتعليمجودةرفعفيالنموذجيةالتعليميةالبيئةمساهمةفيالرئيسالدورالهدفيصف
.المختلفةالتعليممراحلفيللطلبةبتكارواإلبداعواإلالتميز

اصة عدد الطلبة المستفيدين من البرامج الخ•
بالموهوبين

ها عدد الميداليات واألوسمة التي حصل علي•
ة الطلبة في المسابقات العلمية الدولي

واإلقليمية
ن عدد البحوث المحكمة المنشورة الصادرة م•

السعوديةالمؤسسات التعليمية 
عدد الشراكات البحثية ذات العائد المالي•



السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات سبة ن•
السعودية

ممن تم ( قياس)المعلمين المجتازين الختبار مؤشر متوسط نتائج•
التعليمتوظيفهم في مهنة 

.ين المعلمستكملها متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي •
ة التي متوسط عدد ساعات التطوير المهني في القيادة التعليمي•

قادة المدارس ستكملها 

عناصر الهدف وصف الهدف

مؤشرات األداء ذات الصلة

اسم الهدف

المبادرات االستراتيجية أبرز 

التي يرتبط بها الهدف2030أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 

تعزيز فاعلية الحكومة . 5 االول

تحسين أداء الجهاز الحكومي5.2
الثاني

تحسين إنتاجية موظفي الحكومة 5.2.3
الثالث

برنامج التنمية القدرات البشرية-1ذات العالقة 2030برامج رؤية 

لهم وتأهيالكوادر البشرية وإعدادهم تحسين استقطاب 
وتطويرهم

تطوير الكوادر اإلدارية . بالقطاع1
تطوير الكوادر التعليمية والتدريبية واال. كاديمية2

التطوير المهني للمعلمين•
نية السياسات المحفزة لموظفي الخدمة المد•

للتعلم مدى الحياة 
معلمون وقيادات مدرسية بمعارف ومهارات•

واتجاهات إيجابية نحو المهنة 

دةجورفعفيوالمدربينالتدريسهيئةوأعضاءالمدارسوقادةالمعلمينمنالبشريالعنصرجودةمساهمةمدىالهدفهذايصف
تربويةبرامجمناتلقوماوفق،التعليميةالعمليةفيوكفاءتهمالفعال،التدريسألساليبواتقانهماستعدادهمومدىوالتدريب،التعليم

.يبيةوالتدرالتعليميةللعمليةممارستهمأثناءأوبالجامعات،راستهمدوإعدادهمأثناءكانتسواء،،سلوكيةمعرفيةوأكاديمية



تعزيز التواصل مع سوق العمل لمعرفة احتياجاته. 1
االطالع على متطلبات التنمية. 2
موا. وق متطلبات التنمية وسالخريجين معمة جودة تعليم ء3

العمل
موا. مة االعداد المطلوبة من الخريجين مع المتطلباتء4

القطاع الصحي (األعمال عن جودة مخرجات التعليم رضا أصحاب •
(فقط 

تة نسبة خريجين الجامعات الملتحقين بسوق العمل خالل س•
التخرجأشهر من تاريخ 

ي الذين نسبة خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهن•
التحقوا بالعمل خالل ستة أشهر من تخرجهم

عناصر الهدف وصف الهدف

مؤشرات األداء ذات الصلة

اسم الهدف

.التوسع في الطاقة االستيعابية للوحدات التدريبية القائمة بالمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني•
.تطوير منظومة التعليم التقني التطبيقي من خالل إنشاء الجامعات التطبيقية•
.بين مخرجات التخصصات الجامعية واحتياجات سوق العملمةءمواوضع اطار عملي لضمان ال•
نظام تعليمي للمرحلة المتوسطة والثانوية يالئم احتياجات سوق العمل •
نظام شامل للتعليم التقني والمهني يلبي احتياجات سوق العمل ويركز على مهارات القرن الحادي والعشرين•
جامعات تطبيقية ُتجهز الطالب لمهن المستقبل •
.التخطيط المسبق والمتكامل لمهن المستقبل•
.تطوير برنامج االبتعاث•

المبادرات االستراتيجية ابرز 

التي يرتبط بها الهدف2030أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 

زيادة معدالت التوظيف . 4 االول

تطوير رأس المال البشري بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل 4.1 الثاني

مة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العملءضمان الموا4.1.6
التوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل  4.1.7

الثالث

برنامج تنمية القدرات البشرية-1ذات العالقة 2030برامج رؤية 

مية تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التن
واحتياجات سوق العمل

العمل،سوقمهنوحاجةالخريجينيكتسبهاالتيوالتدريبالتعليمنواتجمخرجاتبينالمواءمةمدىالهدفيصف
تمجاالةكافمتطلباتتحقيقفيمساهمةللالعاليةالبشريةوالكفاءاتالمهاراتتكوينعلىالتعليمنظاموقدرة

.المجتمعفيالتنمية



زيادة مصادر التمويل غير الحكومية. 1
زيادة التفاعل مع قطاع االعمال في مجاالت البحث . 2

والتطوير والتدريب
تفعيل دور القطاع الخاص في ادارة وتشغيل المنش. آت 3

التعليمية

تدريب معاهد الشراكات االستراتيجية الناجحة والمفعلة في العدد •
الخاصمع القطاع 

الحكومينسبة الطلبة في التعليم العالي غير •
جميع نسبة الطلبة المسجلين بالمدارس األهلية واألجنبية في•

العاممراحل التعليم 
لخاصاعدد المباني المدرسية الحكومية الموفرة من قبل القطاع •
نسبة خريجي معاهد الشراكات ممن استكملوا عام على رأس •

العمل مع الشريك من القطاع الخاص

عناصر الهدف وصف الهدف

مؤشرات األداء ذات الصلة

اسم الهدف

.تطوير برامج الشراكات االستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  والقطاع الخاص•
تطوير نماذج تشغيلية إلدارة الشراكة مع القطاع الخاص في المستشفيات الجامعية•
النظم التعليميةجذب االستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية من أجل تنويع نماذج تمويل •
نظام حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التعلم مدى الحياة•
بيئة جاذبة لتوسيع مشاركة القطاع المحلي والدولي في جميع مراحل التعليم العام والجامعي •

المبادرات االستراتيجية أبرز 

التي يرتبط بها الهدف2030أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 

تعزيز فاعلية الحكومة . 5قتصادتنمية وتنويع اال. 3 االول

تحقيق توازن الميزانية العامة5.1قتصاد تنمية مساهمة القطاع الخاص باال3.1 الثاني

تعظيم اإليرادات من األصول المملوكة للدولة-تنويع اإليرادات الحكومية 5.1.2. خصصة خدمات حكومية محددة3.1.3دعم نمو القطاع غير الربحي3.1.2
زيادة إيرادات الرسوم دون -تنويع اإليرادات الحكومية 5.1.4تعظيم اإليرادات المتحصلة من رسوم الخدمات -تنويع اإليرادات الحكومية 5.1.3(مثل الشركات)

فرض ضرائب على الدخل أو الثروة على المواطنين
الثالث

برنامج التخصيص -23برنامج التحول الوطني -2برنامج التنمية القدرات البشرية-1ذات العالقة 2030برامج رؤية 

رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص في التعليم

التحفيزيةواإلجراءات يصف هذا الهدف مدى تطوير القدرات التنافسية في قطاع التعليم، وجهود وزارة التعليم 
وأثر ذلك والخاص وزيادة حجمها في مجال تقديم الخدمات التعليميةاالهلي من القطاع االستثمارات التي تتخذها في جذب 

.في تقديم التعليم بجودة عالية



تعزيز . القيم اإلسالمية1
تعزيز . الهوية الوطنية2
اجادة اللغة العربية. 3.

والمهنية والتقنية لدى) مثل الرياضيات والعلوم(يتضمن هذا الهدف السعي لتطوير المهارات والمعارف العلمية 
ول. الطلب المتدربين بما يسهم في رفع جودة مخرجات التعليم والتدريب وبناء الشخصية المستقبلية للطلب

تحسين معارف يقتصر ذلك على المهارات الصفية فقط، بل يتخطاها وصول إلى غرز حب النشطة الغير صفية والذي بدوره سيسهم في بناء وتطوير و
.كما يحث الهدف على تعزيز مشاركة األسرة في تنمية المهارات من خلل إيجاد بيئة تفاعلية بين المدارس والسر. ومهارات الطلبة

خارج نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية•
الدراسياليوم 

الحينسبة الطلبة المستفيدين من خدمات أندية •
طة نسبة الطلبة الذين يشارك أولياء أمورهم في األنش•

العامالمدرسية بمدراس التعليم 
المدرسيةمعدل رضا أولياء األمور عن األنشطة •
م ما إجمالي عدد ساعات التطوع التي قام بها طلبة التعلي•

بعد الثانوية

عناصر الهدف وصف الهدف

مؤشرات األداء ذات الصلة

التي يرتبط بها الهدف2030المملكة العربية السعودية أهداف رؤية اسم الهدف

سالمية والهوية الوطنية تعزيز القيم اإل1 االول

تعزيز الهوية الوطنية 1.3تعزيز القيم اإلسالمية1.1 الثاني

غرس 1.3.1تعزيز قيم العزيمة والمثابرة 1.1.4تعزيز قيم العدالة والشفافية 1.1.3تعزيز قيم اإلتقان واالنضباط 1.1.2تعزيز قيم الوسطية والتسامح1.1.1
العناية باللغة 1.3.3المحافظة على تراث المملكة اإلسالمي والعربي والوطني والتعريف به 1.3.2المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز االنتماء الوطني 

العربية
الثالث

تعزيز القيم والمهارات للطلبة

المبادرات االستراتيجية أبرز 
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.منظومة الوعي الفكري•
مشروع تأسيس مركز  الوعي الفكري •
دعم تفعيل الوعي مركز الفكري•
.مركز تطوير تعليم اللغة العربية•
.تجديد مناهج التربية الوطنية والتاريخ والجغرافيا  والدراسات االجتماعية•
النشءغرس الثقافة المرورية في نفوس –السالمة المرورية لطلبة المدارس •
هـ1440/ 1439مشروع مراجعة وتصميم وإثراء المكاتب المدرسية لعام •



تحقيق . ؤ بين الجنسينالتكاف1
تحقيق . ؤ الجغرافيالتكاف2
تحسين تكافؤ الفرص لذوي االعاقة وكبار السن. 3
تحسين مرونة التنقل بين البرامج األكاديمية. التدريبيةو4

(سنة19-5)الطلبة من ذوي اإلعاقة نسبة •
امة للتدريب نسبة قبول خريجي الثانوية المستكملين للتعليم في المؤسسة الع•

والمهنيالتقني 
(والتأهيلية البرامج التدريبية)عدد المقيدين في برامج التدريب التقني و المهني •
(وسالدبلوم و البكالوري)عدد المقيدين في برامج التدريب التقني و المهني •
الوافدينترتيب المملكة في مؤشر تعليم ابناء •
(سنة فأكثر، سعوديين15)نسبة األمية بين الكبار •
األطفالنسبة القيد اإلجمالية في برامج رياض •
خارجيةنسبة المعاهد والكليات المعتمدة عالميا أو المعتمدة من جهة •
العامنسبة الطلبة المشمولين بخدمات النقل التعليمي في التعليم •
معدل القيد اإلجمالي •
الثانويمابعدنسبة التسرب من التعليم •

عناصر الهدف وصف الهدف

مؤشرات األداء ذات الصلة

اسم الهدف

.التوسع في تعليم الكبار و التعليم المستمر•
.تطوير التربية الخاصة•
توفير بنية تعليمية تحتوي أبناء الوافدين•
نظام تعليمي لمرحلة الطفولة المبكرة يركز على الجودة ومتاح للجميع •
نظام تعليمي شامل يوفر فرص التعليم النوعي للطالب ذوي االحتياجات الخاصة•
. تزويد الشباب والكبار بالمهارات والمعارف التي تحتاجها المواطنة وسوق العمل•
التوسع في النقل المدرسي وتحسين الخدمة، بما يضمن حصول الطالب على فرصة التعلم•

المبادرات االستراتيجية أبرز 

التي يرتبط بها الهدف2030أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 

تعزيز فاعلية الحكومة . 5
االول

تحسين أداء الجهاز الحكومي 5.2تعزيز توازن الميزانية العامة 5.1
الثاني

ضمان الموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل 4.1.6
تحسين مخرجات التعليم األساسية4.1.3تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم 4.1.2 الثالث

2برنامج التحول الوطني -2برنامج تنمية القدرات البشرية-1ذات العالقة 2030برامج رؤية 

ع ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجمي
الحياة للجميعالتعليم مدى وتعزيز فرص 

كانواسواءينلجنسامنالمجتمععناصرجميعإلىوالشموليةبالجودةمتساويةتعليميةفرصتقديمفيالوزارةجهودالهدفيصف
جميعفيوالتدريبالتعليممراحلجميعذلكويشمل،ميةاألمحوأوالسنكبارأوعاقةاإلذويمنأوموهوبينأوعاديينطلبة

وبينمهني،والالتقنيالتدريببرامجوأكاديميةاألالبرامجبينالتنقلمرونةتحسينإلىضافةباإل.المملكةومحافظاتمناطق
.والمهنيالتقنيالتدريبمؤسساتأوالتعليميةمؤسسات



أساليب التعليم والتعلم لدى الطالبتطوير1.
تطوير أساليب التقويم. 2

تطورومسايرةالتعلم،والتعليموأساليبعملياتوتحسينالوطنيةالتنميةعجلةدفعفيالمستمرالتعليممناهجلتطويرالرئيسالدورالهدفيصف
.قويمالتوأدواتووسائلطرقتعددمعوالتكنولوجي،العلميللتطوروتحقيقهمالطلبةومعارفمعلوماتلزيادةوتغيراتهاالحديثةالعلوم

PISAنتائج الطلبة في االختبارات الدولية في القراءةمتوسط •
للصف الثامن  TIMMSمتوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية •

رياضيات–
للصف الثامن  TIMMSمتوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية •

علوم–
للصف الرابع  TIMMSمتوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية •

رياضيات–
للصف الرابع  TIMMSمتوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية •

علوم–
  PIRLSمتوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية في القراءة•

للصف الرابع

عناصر الهدف وصف الهدف

مؤشرات األداء ذات الصلة

اسم الهدف

(STEM)تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات مركز •
مركز تطوير تعليم اللغة اإلنجليزية•
المناهج الثرية إلعداد الطالب للحياة والمواطنة وسوق العمل•
.تطوير حصص الفنون في المدارس•
.السماح باستخدام المسارح الجامعية إلجراء األنشطة المجتمعية•
.تطوير برنامج االبتعاث•
.توفير الخدمات الطبية المخبرية المتخصصة•

المبادرات االستراتيجية أبرز 

التي يرتبط بها الهدف2030أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 

زيادة معدالت التوظيف  . 4

االول

م مع احتياجات سوق العمل  ئتوايتطوير رأس المال البشري بما 4.1

الثاني

تحسين مخرجات التعليم األساسية4.1.3
الثالث
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