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 المقدمة
ًالأممًفقدًًًًنظرا ً ًالأساسيةًفيًتقدمًوازدهارًورقي ًالتعليمًهوًالمحورًالرئيسيًوالركيزة ًأن ًالملكًسلمانًًأولتًًإلى ًالحرمينًالشريفين حكومةًخادم

كبيرا ًًهللاًًًمبنًعبدًالعزيزًوليًعهدهًالأمينًالاميرًمحمدًبنًسلمانًيحفظه منًأجل2030ًًفيًتخصيصًجزءًأساسيًضمنًرؤيةًالمملكةًاهتماماً 

لخوضًفيًتحدياتًسوقًالعملًالمحليًوالعالميًبقوةًًلالتطورًالعالميًوالحصولًعلىًمخرجاتًتعليميةًًطويرًالعمليةًالتعليميةًومواكبةًًت

الكبرىًخاصةًوًًوثقة اليومًهيًمنًأهمًالدولًفيًمجموعةًًًًأًنمتمثلةًفيًجيلًطموحًوقادرًعلىًمواكبةًالدولً العربيةًالسعوديةً المملكةً

ًحمدًونحنًفيًبدايةًقطفًثمارًرؤيتناًالتيًأبهرتًالعالمًأجمًعالعشرينًوهللًال

ويجبًأنًيكونًالوقودًمنًاجود2030ًًًًجميعًاهدافًرؤيتناًتعتمدًعلىًالتعليمًحيثًيعتبرًالتعليمًهوًوقودًرؤيةًالمملكةًًًًنأولاًيخفىًعليكمًً

ترجمًذلكًمنًخلالًبإذنًهللاًتعالىًوسوفًيً ًهلرؤيةًبكلًقوةًوثقةًويستمرًللوصولًإلىًأهداًفاينطلقًصاروخًلوأفضلًانواعًالوقودًفيًالعالمً

ًجهودًالمسؤولينًفيًوزارةًالتعليم

ًومنًأهمها:2030تساهمًفيًتحقيقًرؤيةًًحيثًقامتًوزارةًالتعليمًفيًتنفيذًحزمةًمنًالاصلاحاتًوالتنظيماتًالتيً

ً/دمجًالتعليمًالعامًمعًالتعليمًالعالي1ًً

ً/ًمشروعًمساراتًالثانويةًالمهنيًة2

ً/تأهيلًالمعلمينًوتطويرًقدراتهم3ًً
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ً/ًتأمينًشبكةًالاتصالاتًوالإنترنتًفيًالمدارس4

ًالتعليميةًالمناهجًوتطويرًً/تعديل5

ًخبراتًالنوعيًالتطويرًمشروعً/6

ًوإداريًاًمادياًالجامعاتًواستقلاليةًًالذاتيةًوالمواردًالجامعاتً/ًمشروع7

ًوالجامعاتًالمدارسًمنًعددً/ًإنشاء8

ًوالمعلميًنًالطلابًمنًالمبتعثينًعدًدًوالمعلمينًوزيادةًالطلابً/ًابتعاث9ً

ًًالتعليمًالرقميًفيً/التمكين10

 والبحوثًالتعليميةًالمشاريعًعلًىًالانفاًقً/زيادة11

ً

ًعونًمنًهللاًثمًبدعمًمنًحكومةًًبًوثقة،إصرارًواليومًنحنًماضونًلتحقيقًرؤيتناًبكلً

ً.2030ًًمهندسًرؤيتناًالعالميةًًالأمينوليًالعهدًوًخادمًالحرمينًالشريفين
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تنمية  
الشراكة 
 المجتمعية 

 
مخرجات  ل)أساسي 

سوق  في  التعليم 
 العمل( 

 الشراكة مع القطاعات الخاصة 

والجامعات االهلية  المعاهد التدريبية الشراكة مع  
التعليم مشاركة القطاع الخاص في دعم برامج عدد   

المشاركات وتوثيق   
 تنوع مصادر التمويل )الدعاية واالعالن(

الخاصة المستشفيات الشراكة مع  

المصانع الشراكة مع  

الشركات والمؤسسات الشراكة مع  

حسب ميول   ميدانية زياراتو االعمالإقامة ورش تدريبية خاصة لبعض 
لتأهيل الطالب وتطوير قدراتهم في البرامج المنتهية بالتوظيف الطالب  

للمصانع والشركات والمعاهد  الزيارات الميدانية عدد   

 
 الشراكة مع القطاعات الحكومية

 

المؤسسات  الشراكة مع الجامعات والكليات والمعاهد والمستشفيات تفعيل
 والهيئات والشركات الحكومية 

 التعليم في دعم برامج  حكوميمشاركة القطاع ال عدد 
 المشاركات وتوثيق 

لتأهيل  ميدانية زياراتو إقامة ورش تدريبية خاصة لبعض االعمال
 الطالب وتطوير قدراتهم في البرامج المنتهية بالتوظيف

 الزيارات الميدانيةعدد 

 الشراكة مع خبراء من اولياء االمور
 

او ندوة او محاضرة او زيارات يحتاج الطالب عمل تقديم دورة او ورشة مشاركة أولياء أمور الطالب عدد    

المراكز البحثية في   مع الشراكة 
 القطاعات الخاصة والحكومية 

الجامعات ) والحكومية القطاعات الخاصة   دعم المراكز البحثية في
والقطاعات العسكرية والوزارات.....( لمشاريع الطالب المستشفياتو  

 عدد المستفيدين وعدد برامج ومشاريع الطالب 
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تأهيل وتطوير  
 المعلمين

 
الجودة  اعداد عالي )

 ( للمعلمين

 

 علمية ثقافيةإقامة برامج تدريبية 
 عالية الجودة للمعلمين 

من معاهد عالمية توفر دورات تخصصية لمدربين معتمدين وخبراء  عدد الساعات المكتسبة للبرنامج 

معتمدين من معاهد عالمية خبراءل توفر دورات عن بعد  
 

 عدد الساعات المكتسبة للبرنامج

معاهد متخصصة  )حاسب/انجليزي/تطوير الذات(  الجودة ةعالي دورات عامةتوفر   عدد الساعات المكتسبة للبرنامج 

 إقامة برامج تدريبية عملية 

)برنامج شركة أرامكو " اكتشف "( توفر تدريب عملي للمواد العلمية   عدد الساعات المكتسبة للتدريب  

)انتاج الدروس( البرامج الحاسوبيةتوفر تدريب عملي للبرمجة وتصميم   عدد االعمال المنجزة 

 جلسات تواصل المعلم مع الطالب عن بعدعدد  توفر تدريب عملي على برامج التواصل عن بعد مع الطالب

 

 إقامة ورش لتبادل الخبرات

 

)لنقل الخبرات(  تحديد جدول فصلي لكل تخصص على مستوى المدينة للخبراء  

 واالستفادة من برنامج خبرات وبرنامج توطين التدريب  
 ساعات الورش للخبراء عدد 

 ساعات الورش للخبير عدد  تحديد جدول لكل تخصص داخل كل مدرسة لالستفادة من الخبير

 مواصلة الدراسات العليا 
ات العلياتحديد المعلمين المتفوقين في التخصص للترشيح لمواصلة الدراس  

 المعلمين المتفوقين الحاصلين على الدراسات العليا عدد 
 توفير برامج تساهم  في تشجيع المعلمين على النمو المهني الذاتي 
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تحسين البيئة  
 التعليمية 
 المحفزة

لألبداع   
 واالبتكار

العناية بصحة الطالب البدنية 
 والنفسية واالجتماعية.

لحماية صحة الطالب البدنيةوجود مشرف صحي متخصص  تدل على العناية بالوقاية والعالج   التي الحاالت عدد   

 عدد المستفيدين  وجود مرشد متخصص للمحافظة على صحة الطالب النفسية واالجتماعية

الصحي والمكان المناسب لتناول الغذاء  والماء  الغذاء  توفر صحي بجودة عالية وماء  غذاء نسبة وجود    

 االهتمام بمبنى المدرسة. 

الشكل الخارجي والداخلي لمبنى المدرسة جذاب أن يكون   معدل نسبة التصاميم الجمالية   

نظافتها لممرات واالفصول و العناية بألوان جودة نظافة الفصول وااللوان الزاهية  نسبة    

المياه دورات لنظافة الجودة  نسبة    العناية بنظافة دورات المياه  

الساحات المظللة   توفر لطالب من اشعة الشمس ل  اميةحوالمنة اال نسبة مساحة الفناء    

وتحويلها الى اندية لألحياء المالعب المناسبة  توفر مالعب حسب مواصفات الجودة ال عدد   

صالة خاصة للطعام   توفر  نسبة تجهيز ونظافة الصاالت المخصصة للطعام  

اجهزة التكييف واالضاءة بحالة جيدة في الفصول  توفر االجهزة في الفصول وطرق صيانتها عدد   

مناطق خضراء ومناطق طبيعية خالبة في المدرسة  توفر خالبة الطبيعية ال مناطق الخضراء والمناطق ال عدد   

بجودة عالية وسائل االمن والسالمة   توفر وسائله وعدد االمن والسالمة نسبة     

 عدد االجهزة واستمرار عملها )عدد االجهزة للصيانة( توفر الصيانة لجميع االجهزة الموجودة في المدرسة   

 توفير التجهيزات المدرسية
 

 )أجهزة حديثة متطورة( 

االحتياجات واالجهزة الالزمة في الفصول عدد  تجهيز الفصول بجميع االحتياجات واالجهزة   

معامل حاسب مجهزة بشكل كامل وشبكة اتصاالت  توفر  عدد الحصص المنفذة  

مختبرات مجهزة بشكل كامل  توفر  عدد الحصص المنفذة وكمية المستهلك  

مقر لمصادر التعلم مجهزة بشكل كامل  توفر  عدد الحصص المنفذة  

مقر للنشاط المدرسي مجهزة بشكل كامل  توفر االنشطة الالصفية  عدد المستفيدين من   

نادي للموهوبين مجهزة بشكل كامل  توفر انجازات الموهوبين   قتوثيعدد الطالب المستفيدين و    

معمل خاص بالروبوت والبرمجة مجهزة بشكل كامل وشبكة اتصاالت  توفر  عدد المستفيدين من البرامج 

 تنوع طرق التدريس 
 )بوجود المعلم المتخصص( 

 عدد التخصصات وعدد المعلمين  اسناد تدريس المادة للمعلم المتخصص فقط 

21استخدام استراتيجيات تدعم مهارات القرن     21تدعم مهارات القرن المنفذة والتي الدروس  عدد 

استخدام برامج حاسوبية مختلفة تدعم التقويمو  استخدام التقنية كوسيلة اثناء الشرح  تطبيق التقويم الكتروني و  التقنية اثناء الدرس نسبة استخدام   

عن بعد عليماستخدام الت   عدد الدروس المنفذة عن بعد  

الدروس كلعبة حاسوبية العمل على برمجة بعض   عدد الدروس المنفذة  

الطالب محور العملية التعليميةاستخدام استراتيجيات يكون  استراتيجيات التعليم نسبة استخدام   

 ةالالصفي ةنشطتفعيل اال

فعاليات الو في المناسبات الوطنية   ةسالمدرمشاركة عدد  عمل خطة سنوية لألنشطة والفعاليات والمناسبات   

 عدد الحصص المنفذة  عمل برامج ترفيهية وتحديد حصة خاصة للترفيه في الجدول المدرسي 

والترفيه لألنشطة  المواد والخامات واالجهزة المطلوبة  توفر  عدد االجهزة والمواد  

االعمال  نتوثيق مجموعة معدد المسابقات الدولية و   محلية ودولية  مسابقات ومعارض ولقاءاتالمشاركة ب   

طالب فقط   20الى  15تحديد عدد الطالب في كل فصل من  تخفيض كثافة عدد الطالب في الفصول  طالب   20الى  15من عدد الطالب حسب القيد في كل فصل   
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خدمات  إتاحة 
التعليم لكافة  

شرائح 
 الطالب

 

 كل حي  المدارس فير يتوف 
والوصول  المدرسةحتواء جميع طالب الحي المحيط بتوفير مدارس ال

ر المحتاجةالى االس  

عدد الطالب في برنامج نور مع عدد ابناء 
المواطنين المستحقين للتعليم عن طريق برنامج  

 ابشر

المجانية  توفير وسائل المواصالت 
 للطالب 

المجانية للطالب الذي يبعد منزله أكثر من وجود وسائل المواصالت 
 كيلو واحد

عدد الطالب المستفيدين من النقل المدرسي  
 المجاني

واالمنية والترفيه داخل المدرسة االمنة توفر الحماية التربوية توفير بيئة تعليمية امنة وجاذبة  عدد البرامج الترفيهية واساليب الحماية 

ر المحتاجةتوفر مساعدات مالية وجوائز ومتطلبات المدرسة لألس االمور بتعليم ابناءهمتشجيع اولياء   عدد المستفيدين    

بجودة  توفير التعليم لجميع الطالب
 عالية 

ولجميع الطالب ذوي   الذكور واالناث توفر التعليم لجميع الفئات العمرية
من الحضانة الى الدراسات العليا  االحتياجات والصعوبات والموهوبين   

ألعمار  ومدارس اتعليم الكبار  دارسم عدد
 والحضانة وذوي االعاقةالنظامية 

) تعليم الموهوبينبرامج واالهتمام ب فصول خاصة للموهوبين)توفر التعليم للموهوبين بشكل خاص   عدد فصول وبرامج خاصة للموهوبين   
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تحسين  
مخرجات 

التعليم لتلبية  
متطلبات  
التنمية 

واحتياجات  
 السوق

 والموهوبين  االهتمام بالمواهب

دارسحصر المواهب الخاصة في الم   عدد الموهوبين في المدرسة  

)إنشاء اكاديمية خاصة للموهوبين( تطوير وصقل المواهبتنفيذ برامج    عدد البرامج المنفذة لتطوير الموهوبين  

 عدد البرامج واالعمال المنفذة تطبيق االستفادة من مهارات وقدرات الموهوبين

ومشاريعهم وافكارهم. مساعدة وتبني بعض الموهوبين  المشاريع واالفكار عدد    

البحث العلمي تدريب الموهوبين على خطوات   عدد المشاركين ونتائج مسابقة البحث العلمي 

مشروع صناعة الموهبة( ) الموهوبين حسب ميولهم عدد توجيه الموهوبين نحو الخيارات الوظيفية حسب ميولهم وقدراتهم  

حسب  إقامة برامج تدريبية للطالب
 االهتمام والميول 

...(والصينية واأللمانية..)االنجليزي  أكثر من لغة تدريب الطالب على   
 عدد البرامج التدريبية والمستفيدين

 تدريب الطالب على البرمجة والتصميم والروبوت

 تدريب الطالب على بعض المهن حسب ميولهم 

 تدريب الطالب على البحث عن المعلومات 

حسب  إقامة ورش تدريبية للطالب
 االهتمام والميول 

توفر ورش تدريبية للطالب تدربهم على مهارات متصلة بمجاالت سوق  
الهندسية والتجارة واالدارة والصحة واالعالم واالتصاالت والنقل()العمل   

 عدد الورش التدريبية والمستفيدين

سوق العمل ل والتقنيةالفنية ية ومهارات المهنالتدريب الطالب على  
 )النجارة والحدادة والزراعة والميكانيكا ........(

 

 عدد البرامج التدريبية والمستفيدين

تحديد فترة تطبيق عملي في السنة  
االخيرة من المرحلة الثانوية 

 اجبارية لتأهيل الطالب لسوق العمل

 الحاصلين على شهادة خبرة عدد الطالب  تطبيق عملي اجباري في الفصل االخير للطالب حسب ميوله وتخصصه 

 تفعيل الشراكة لتأهيل الطالب وتطوير قدراتهم لسوق العمل.
 

  وق العمل.الملتحقين بس عدد الخرجين والمستفيدين
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تعزيز القيم 
االسالمية 
والهوية 
 الوطنية 

والمهارات  
 للطلبة 

 غرس المبادئ االسالمية 

لعدل،  ا) المدرسةبة الِقيَِم اإليجابي تنميةتقديم برامج ومشاريع تساهم في 
(اآلخر وتقبله، المواطنة الصالحة  اإلنصاف، المساواة، احترام   

 البرامج والمشاريع  عدد  
 نتخابات  اال ونسبة نجاح لشورىامجلس   عدد جلسات 

الوطنيةال يقيم وزنًا للمصلحة  لمن ات والعقوباتمخالفال تطبيق انظمة     والمشاكل    عدد المخالفين 

( )تعزيز دور مشروع كيف تكون قدوة  المدرسة القدوة الحسنة في  رتوف   نسبة االنضباط  

الكراهية  األخالقية نبذ في بناِء المنظومة والمدرسة دوِر المسجد تعزيز
 والتطرف

  
والمحاضرات عدد البرامج والندوات   

 تعزيز االنتماء للوطن 

اعتزاز   بكل الوطنية في المناسباتالفعلية  المشاركة  عدد المشاركات في المناسبات الوطنية  

همه ومقدساتيلدفاع عن الوطِن وحماية حدوده وقشاركة الفعلية في االم  في الدفاع عن الوطن ينالمشارك عدد 

على الثروات والمنتجات الوطنية     المحافظة علىتقديم برامج تشجع   عدد البرامج المقدمة  

)الكشافة( )الحج والعمرة( ةالمبادرة واإلسهام في األعمال التطوعي  في األنشطة الالصفية خارج المدرسة  عدد المشاركين 

الوطنية االعتزاز بالرموزتقديم برامج تشجع على   عدد البرامج المقدمة  

المدرسي واالستقرارِ  توفر األمن )االستقرار االمني واالستقرار التربوي(  نسبة األمان واالستقرار المدرسي  

)الكشافة(  المشاركة بفعالية في امن الحرمين  الكشافة من الطالب و عدد المشاركات 

عسكرية( زيارة مراكز التدريب العسكري )معاهد او كليات   الزيارات  عدد 

االنحراف من تقييهم توعوية وارشادات  الطالب بجرعات تحصين
...(  واالفكار الضالة )االرهاب والمخدرات  

 

 والحوارات  عدد الندوات والمحاضرات

 فهم الوسطية واالعتدال

وااليجابية  حِ وقبول االختالفوحِ التسامر تقديم برامج تحث على  عدد البرامج المقدمة  

ية تشجع على قبول الرأي والتفريق بين الرأي والحقيقةحوارتقديم برامج   ية ندوات الحوارعدد ال 

 تقديم برامج وزيارات تشجع على فهم الثقافات المتعددة
عدد زيارات السفارات والمدارس االجنبية والمشاركة في  

 مناسباتهم ومعارضهم 

 االتقان واالنضباط تعزيز قيم 
 (عدد المخالفين )قلة او انعدام المخالفين .محافظة على الممتلكات العامةوال ائدةباألنظمِة السووانين بالق االلتزام

 التزام جميع الطالب بالزي الوطنينسبة   .السعوديِ والِزي الوطني  الوطنية تمسك بالعاداتال

 والمثابرة العزيمة المهارات وتعزيز 
 اندية االحياء والمستفيدين من   عدد الطالب المبدعين ودعم اندية االحياء قدراتهمتحفيز المبدعين وتطوير 

 متفوقين المكرمينعدد ال تشريفهم بالسالم على خادم الحرمين الشريفينتقدير المتفوقين وتكريمهم و

 االعتزاز باللغة العربية البرامج والمبادرات للمحافظة و عدد وتفعيلها بالبرامج واالنشطة بها العربية واالعتزازعلى اللُّغة   المحافظة العناية باللغة العربية



 

                                                          اعداد االستاذ/ خالد بن سليمان مسلم العروي                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جتارب الدول

 استراليا        
 

 /التخلص من البيروقراطية 1

/التوسع في التعليم الفني 2
 والمهني والتقني

 

/بناء مدارس صديقة للبيئة 3
 مباشرة()مرتبطة بالبيئة 

 اليابان

 
تميزين ونقل م/االهتمام بال1

 األخرىخبراتهم للمؤسسات 

 

/االهتمام بمهارات القرن الحادي 2
 والعشرين

 فنلندا

 
/إعداد نوعي للمعلمين ونقل 1

 لجامعاتلتدريبهم 

 

/إعداد الطالب وجعله محور 2
 العملية التعليمية

 كندا

 

 /تفعيل دور المدير كمشرف1

 مقيم له الصالحية
 

 

 /تفعيل مشاركة القطاع الخاص2
 



 

                                                          اعداد االستاذ/ خالد بن سليمان مسلم العروي                       

 

 

 

 

 

 

 معوقات عامة

 

ت
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 ةخاصمعوقات 

 

 ضعف مشاركة القطاع الخاص/1
 

 

 /البيروقراطية 1

 

 

 ضعف استجابة أولياء أمور الطلاب/2

 

 /الفجوة الكبيرة بين التنظير والتطبيق 2

 

 ضعف استجابة بعض المعلمين /3

عدم  /الاهتمام بالإحصائيات الرقمية و3

 النتائج الحقيقية في الميدان  مرقبة



 

                                                          اعداد االستاذ/ خالد بن سليمان مسلم العروي                       

 

 

 

 

 

 

 

 مستعدون للمستقبل وماضون لتحقيق 

 2030رؤية اململكة 

      دام عزك يا وطن    

 


