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الدول ت�سري  اعتماد  زيادة  اإىل  املعا�سرة  العاملية  التوجهات 
وعلى  فيها،  التعليمية  االإجنازات  جودة  على  م�ستقباًل 
م�ستوى اال�ستثمار املعريف يف املوارد الب�سرية. ومن املتوقع اأن ي�سهد العامل 
تناف�سًا يف هذا املجال قد يجعل املعرفة بدياًل مناف�سًا يحل حمل الرثوات 
ال�سروري  من  كان  لذا  االقت�سادية.  للتنمية  رئي�س  كدافع  لتعمل  املادية 
اإىل جمتمع  التحول  ال�سبق يف  ال�سعودية ق�سب  العربية  اململكة  تاأخذ  اأن 

اقت�ساد معريف لتحقيق موقع مرموق يف امل�سهد العاملي.
ومن املوؤكد اأن التعليم العايل ي�سهم بدور كبري يف بناء املجتمع املعريف، 
�سريطة اأن يقوم على منهجية مدرو�سة، وروؤية وا�سحة على املدى البعيد. 
القيادة  من  بتوجيه  العايل  التعليم  وزارة  بادرت  املنطلق،  هذا  ومن 
يف  اجلامعي  للتعليم  م�ستقبلية  خطة  اإعداد  مب�سروع  القيام  يف  الر�سيدة 
هذا  ويهدف  واآلياته.  االإ�سرتاتيجي  التخطيط  اأ�ساليب  على  تبنى  اململكة 
امل�سروع اإىل �سياغة خطة اإ�سرتاتيجية بعيدة املدى لفرتة خم�س وع�سرين 
�سنة، مع حتديد الروؤية والر�سالة واالأبعاد االإ�سرتاتيجية، وو�سع اآلية عملية 
للتنفيذ. وقد تعاقدت وزارة التعليم العايل مع معهد البحوث بجامعة امللك 
فهد للبرتول واملعادن الإعداد هذه اخلطة التي اأطلق عليها ا�سم " اآفاق " .

  مقدمة:
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االإ�سالمي،  الدين  بتعاليم  اهتدت  منهجية  اآفاق  مل�سروع  و�سع  لقد 
وتوجيهات القيادة احلكيمة، واأخذت يف ح�سبانها ال�سمولية ملجمل الق�سايا 
ذات العالقة، وحتقيق متطلبات النجاح، وتو�سيع قاعدة امل�ساركة، وال�سلة 
اخلربات  من  واال�ستفادة  العالقة،  ذوات  التنموية  واخلطط  باجلهات 
والتوجهات الدولية، و�سمان اجلودة، وتطوير ثقافة تو�سع حمل التطبيق 
الإحداث االأثر املن�سود، وحتقيق االأهداف االإ�سرتاتيجية املطلوبة مع و�سع 
هذا  عن  نتج  فقد  لذا  االأداء.  يف  التح�سن  مدى  لقيا�س  وموؤ�سرات  اآلية 
امل�سروع بحمد اهلل، خطة اإ�سرتاتيجية ذات روؤية طموحة ور�سالة وا�سحة 
توجه  اأو  الراهنة  الق�سايا  تعالج  التي  التنفيذية  الربامج  من  وجمموعة 

املبادرات القائمة وتهيئ لتحقيق الروؤية امل�ستقبلية. 
 ويهدف م�سروع  اآفاق اإىل اإعداد خطة اإ�سرتاتيجية طويلة املدى للتعليم 
واحتياجاته،  ور�سالته،  روؤيته  �سنة، حتدد  وع�سرين  ملدة خم�س  اجلامعي 
واأمناطه، ونوعية خمرجاته، واأ�ساليب متويله، باالإ�سافة اإىل تطوير خطة 
اآلية  و�سع  اإىل  اإ�سافة  هذا  االأوىل.  اخلم�س  لل�سنوات  تف�سيلية  تنفيذية 

لتبني اأ�ساليب التخطيط االإ�سرتاتيجي يف موؤ�س�سات التعليم اجلامعي.
ا�ستنبات  اإىل  امل�سروع  �سعى  اخلطة،  وثائق  اإعداد  اإىل  باالإ�سافة  و 
التعليم اجلامعي، و�سرعة اال�ستفادة  االإ�سرتاتيجي يف موؤ�س�سات  التفكري 
اال�ستجابة  اإعداد اخلطة، وكذلك  اأثناء  وتفعيلها  العاجلة  املخرجات  من 
التعليم  وزارة  مع  م�ستمر  توا�سل  هناك  وكان  وامل�ستحدثات.  للمتغريات 

العايل واجلهات املعنية وذوي العالقة اأثناء اإعداد اخلطة وتطويرها. 
وي�ستعر�س هذا الكتيب منهجية اآفاق، ويقدم الروؤية والر�سالة، واأبعاد 

التوجهات االإ�سرتاتيجية.
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االأمر،  والة  وتوجيهات  وتطلعات  االإ�سالمي،  الدين  تعاليم  �سوء  على  اخلطة  هذه  اإعداد  مت 
واأهداف �سيا�سة التعليم العايل يف اململكة، والبناء على ما مت تنفيذه من مبادرات ومنجزات 

يف ال�سنوات االأخرية يف قطاع التعليم اجلامعي. واعتمادًا على ذلك فقد التزمت اخلطة 
باملبادئ التالية:

امل�ستقبلية. الروؤية  على  املبني  التخطيط  	•
االأخرى. الوطنية  اخلطط  مع  املواءمة  	•

العايل. التعليم  يف  العاملية  والتجارب  التوجهات  مع  املواكبة  	•
تطلعاتهم. وت�سمني  العالقة  ذوي  م�ساركة  تو�سيع  	•

اجلامعات. يف  االإ�سرتاتيجي  التخطيط  ثقافة  بناء  	•
 s.حتقيقها و�سمان  باجلودة  االلتزام  	•

والروؤى  للمملكة  اخلم�سية  التنموية  اخلطط  من  اال�ستفادة  متت  املبادئ  لهذه  وتطبيقًا 
االقت�سادية امل�ستقبلية، واخلطط الوطنية املتعلقة بق�سايا  امل�سروع  واملمار�سات املثلى العاملية 
والطموحات  باملرئيات  اال�سرت�ساد  مت  كما  امل�سروع.  وا�ست�ساري  املخت�سني  اخلرباء  واآراء 
امل�ستقبلية الأ�سحاب العالقة املوؤثرين واملتاأثرين بالتعليم اجلامعي، والتي مت الو�سول اإليها من 

خالل ور�س العمل واال�ستبانات ولقاءات جمموعات الرتكيز. 

  منهجية إعداد الخطة:
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1- اإلعداد والتحضير: 

ت�سمنت هذه املرحلة االأعمال التح�سريية للم�سروع مثل التنظيم االإداري، وت�سكيل فرق العمل، 
فريق  اأع�ساء  وتدريب  للم�سروع،  عاملية  ا�ست�سارية  جهة  واختيار  الفنية،  الدرا�سات  واإدارة 
امل�سروع، وم�سح االأدبيات وجمع البيانات واملعلومات، وم�ساركة ذوي العالقة، وكذلك االأن�سطة 

املالية واالت�ساالت االإدارية واالإعالمية.

2- التشخيص والمقارنات المرجعية: 

الق�سايا  الفنية وحتديد  الدرا�سات  ونتائج  واملعلومات  البيانات  املرحلة حتليل  وت�سمنت هذه 
الرئي�سة املتعلقة بالتعليم اجلامعي، واال�ستفادة من املمار�سات العاملية املثلى، واإجراء املقارنات 
االإ�سرتاتيجية  بناء  املرحلة يف  والأهمية هذه  اململكة.  الراهن يف  الو�سع  مع  الدولية  املرجعية 
وملا تتطلبه من درا�سات وحتليالت، مت تق�سيم مكونات التعليم اجلامعي اإىل م�سارات ثمانية 
والبحوث  واملناهج،  والربامج  والطلبة،  واملوظفون  التدري�س  وهيئة  واال�ستيعاب،  القبول  هي: 

واالبتكارات، واحلوكمة )التنظيم واالإدارة(، والتمويل، وتقنية املعلومات، والبنية التحتية. 

3- تخطيط السيناريوهات:

 مت يف هذه املرحلة ا�ست�سراف التوقعات امل�ستقبلية ل�سنوات اخلطة اخلم�س والع�سرين، وح�سر 
اإ�سرتاتيجية  لبناء  التعليم اجلامعي. وذلك  اأثرها على  واختبار  املختلفة،  والدوافع  املتغريات 

قادرة على التجاوب والتعامل مع هذه املتغريات.

وممثلي  اجلامعات،  يف  العالقة  ذوي  قبل  من  الفاعلة  امل�ساركة  تو�سيع  على  احلر�س  ومت 
رئي�سة  ب�سفة  اخلطة  اإعداد  يف  امل�ساركة  ومتثلت  وغريهم.  االأهلي  والقطاع  املعنية  اجلهات 
يف قيام اجلامعات وبيوت اخلربة االأهلية يف اململكة بتنفيذ ت�سع ع�سرة درا�سة فنيًة. ولقد مت 
حتديد اجلهات التي اأوكلت لها مهمة القيام بالدرا�سات ح�سب منهجية علمية متثلت يف تقييم 

العرو�س من 
قبل اخلرباء باتباع معايري ت�سمن اجلودة واالختيار االأمثل. ويو�سح اجلدول )1( قائمة 
من  اال�ستفادة  مت  حيث  للخطة  الرئي�سة  امل�سادر  من  الدرا�سات  تلك  وتعد  الدرا�سات.  بهذه 

نتائجها اأثناء اإعداد اخلطة.  

 .)1( ال�شكل  يف  مو�شح  هو  كما  رئي�شة،  مراحل  �شت  من  اخلطة  منهجية  وتكونت 
وتتلخ�ص هذه املراحل فيما يلي:

الإعداد 
والتح�شري

الت�شخي�ص 
واملقارنات 
املرجعية

تخطيط 
ال�شيناريوهات

و�شع 
الأهداف 
وحتديد 
الفجوات

اخليارات 
الإ�شرتاتيجية  

اخلطة
التنفيذية
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   إحصائيات من المشروع:

العددالبيانالموضوع

الدرا�شات الفنية

19عدد الدرا�سات الفنية
258عدد اأع�ساء فرق الدرا�سات

39عدد ور�س العمل
450عدد لقاءات جمموعات الرتكيز

عدد امل�ساركني يف ور�س العمل ولقاءات جمموعات 
الرتكيز

4650

ن�شاطات فريق 
امل�شروع

62عدد ور�س العمل
85لقاءات جمموعات الرتكيز

152عدد االجتماعات
عدد امل�ساركني يف االجتماعات وور�س العمل ولقاءات 

جمموعات الرتكيز
5010

التغطية الإعالمية
9عدد الن�سرات االإعالمية

اأكرث من ن�سف مليونزوار املوقع االإلكرتوين مل�سروع اآفاق
4امللفات ال�سحفية

وثائق خمرجات 
اخلطة

59عدد الوثائق باللغة العربية
25عدد الوثائق باللغة االإجنليزية

4- وضع األهداف وتحديد الفجوات: 

وال�سيناريوهات  الت�سخي�س  املبنية على  االإ�سرتاتيجية  و�سملت هذه املرحلة �سياغة االأهداف 
والطموحات املاأمول حتقيقها، وكذلك حتديد الفجوات املتوقع ردمها من خالل االإ�سرتاتيجية 

املقرتحة.

5- وضع الخيارات اإلستراتيجية: 

وانتقاء  االإ�سرتاتيجية  االأهداف  اأن حتققها  التي ميكن  ا�ستخال�س اخليارات  ومتثل ذلك يف 
اأن�سبها للخطة واأكرثها مواءمة للتطبيق.  وبناء على ذلك ولتحقيق توجهات اخلطة مت التو�سل 

اإىل  �سبعة وثالثني برناجمًا تنفيذيًا. 

6- الخطة التنفيذية: 

و�سملت اخلطوات والربامج التنفيذية لالإ�سرتاتيجية، واآلية التنفيذ وموؤ�سرات االأداء واجلدول 
الزمني لتنفيذ تلك الربامج.

وندوة  الوطنية  العمل  وور�س  اللقاءات  العديد من  امل�سروع  اإعداد اخلطة عقد  واأثناء م�سرية 
العايل ملراجعة ما تو�سلت  التعليم  دولية، وذلك مب�ساركات حملية وعاملية من املخت�سني يف 

اإليه اخلطة يف كل مرحلة واال�سرت�ساد مبرئياتهم ومقرتحاتهم . 
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يف االلتزام  التعليم  �سيا�سة  مع  والتوافق  االإ�سالم،  مببادئ 
اململكة،  يف  التنموية  اخلطط  مع  والتما�سي  اململكة، 
واملالءمة ملتطلبات االأو�ساع يف اململكة، واملوازنة بني الطموح والواقعية، 
يف  وملمو�سة  اإيجابية  وتغريات  نوعية  نقالت  الإحداث  التحدي  وتفعيل 
االأداء، واملوازنة بني التف�سيل والتعميم لتوجيه التخطيط واالأداء. وبناء 
التعليم  ور�سالة  لروؤية  التاليتني  ال�سيغتني  اإىل  التو�سل  مت  ذلك  على 

اجلامعي يف اململكة.

  روعي أثناء صياغة الرؤية والرسالة:
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جامعي يف اململكة العربية ال�سعودية متكامل بالتو�سع واجلودة تعليم   
يف  بفعالية  وي�سهم  العاملية،  الريادة  على  يناف�س  والتمايز، 

بناء املجتمع املعريف.

  الرؤية:
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وتنمية ت�سهم     املعرفة  جمتمع  بناء  يف  اجلامعي  التعليم  منظومة 
واقت�ساديًا  اجتماعيًا  وازدهارها  ال�سعودية  العربية  اململكة 
وتقنيًا وعلميًا، م�ستنرية بهدي االإ�سالم؛ وذلك باإعداد الكفاءات الب�سرية 
وباإنتاج  املناف�سة عامليًا،  القادرة على  واملهارات  واملعارف  بالقيم  املزودة 
البحوث واالبتكارات واالإ�سهامات الفكرية الفاعلة، وبتقدمي خدمات قيمة 

ترقى باملجتمع.

  الرسالة:
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طموحات  على  املنتقاة  االإ�سرتاتيجية  اخليارات  بنيت  املعرفة  جمتمع  اإىل  للو�سول  حتقيقا 
التي  املعرفة  م�ستويات  اإىل  باملجتمع  لالرتقاء  اجلامعي  التعليم  مكونات  تعزيز  يف  متثلت 
الرفاه واحلياة الكرمية. فتناولت اخلطة عملية  حتقق، لالأفراد ب�سكل خا�س واملجتمع ككل، 
اال�ستيعاب ملعظم الطلبة املوؤهلني للتعليم العايل، وت�سجيع الطاحمني من جميع االأعمار للتعلم 
مدى احلياة. وعززت اخلطة هذا التو�سع باإ�سرتاتيجية لتحديد االحتياج واال�ستقطاب للهيئة 
التدري�سية املتميزة من ذوي املوؤهالت العالية. وكان لتطوير اأ�ساليب التعليم والتقومي  وتعزيز 
دور الدار�سني يف عملية التعلم وتو�سيع القاعدة املعرفية للطلبة و�سبط اجلودة، ن�سيب ملمو�س 
من االأهداف والربامج التنفيذية. و�سيوؤدي ذلك اإىل جعل املعرفة واملهارات املكت�سبة ذات قيمة 
م�سافة لالرتقاء باملجتمع وتوجهه نحو احل�سول على التقنية وتطويرها وا�ستنباتها يف اململكة. 
كذلك تناولت اأهداف وبرامج اخلطة تدعيم عملية البحث واالبتكار وذلك بتعزيز االإنفاق 
عليه و�سبط جودته وزيادة اإنتاجيته مما يرقى مبعرفة املجتمع التي توؤدي بالتايل اإىل تطوير 
للتقنيات  االأمثل  اال�ستخدام  اإىل  اخلطة  دعت  نف�سه  الوقت  ويف  االإنتاج.  وحت�سني  ال�سناعة 
احلديثة ومواكبة التوجهات العاملية يف تطوير الو�سائل ال�سريعة للو�سول اإىل م�سادر املعرفة. 
كما اأن اخلطة مل تغفل اأهمية توفري التمويل الالزم واملرافق والتجهيزات ال�سرورية لتحقيق 

الطموحات يف الو�سول اإىل املجتمع املعريف. 
وعليه فقد ارتكزت اإ�سرتاتيجية اخلطة على توجهات رئي�سة من املوؤمل اأن حتقق الر�سالة 
املناطة بالتعليم اجلامعي والروؤية امل�ستقبلية له وبناء جمتمع املعرفة يف اململكة.  ومتثلت هذه 

التوجهات يف اأبعاد ثالثة هي التو�سع واجلودة والتمايز.

  أبعاد التوجهات اإلستراتيجية:
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منها  اأي  تاأثري  ف�سل  ميكن  وال  بينها،  فيما  االأبعاد  هذه  وترتبط 
عن االآخر. فاجلودة ال تتحقق اإال بالتمايز واملناف�سة والكفاءة. كما اأن 
التمايز ال يتحقق اإال باإجادة الرتكيز على مهمة ور�سالة املوؤ�س�سة. وكذا، 
فاإن التو�سع يجب اأن يرتبط بجودة عالية ويتاأثر بالتنوع يف التمايز بني 

املوؤ�س�سات. وفيما يلي تف�سيل لهذه االأبعاد الثالثة.

  أبعاد التوجهات اإلستراتيجية:

التمايز

الجودة التوسع

أبعاد
التوجهات 

االستراتيجية
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لقبول  ويتمثل ذلك يف خطة طموحة  االإ�سرتاتيجية،  اإليها  ت�سعى  التي  التوجهات  اأبرز  التو�سع من  يعد 
وا�ستيعاب االأعداد املتزايدة من الطلبة، تاأخذ يف احل�سبان توفري فر�س القبول للموؤهلني من خريجي 
والنمو  التو�سع  وهذا  التاأهيل.  اإعادة  يف  الراغبني  الكفاءة  ذوي  وكذلك  اململكة،  يف  الثانوية  املرحلة 
الطبيعية.  الرثوات  تناف�س  ثروة  املعرفة  فيه  تعد  الذي  الوقت  يف  معريف  جمتمع  بناء  يف  االأ�سا�س  هو 
وبذلك يعزز املجتمع باأفراده الفاعلني الذين يعملون على تنميته ويرتقون به يف جميع املناحي التقنية 
واالقت�سادية واالجتماعية. ويتطلب هذا التوجه توفري عدد كاف من هيئة التدري�س والفنيني واالإداريني، 
واإقامة بنية حتتية منا�سبة ين�ساأ اأو يطور فيها موؤ�س�سات تعليمية كافية، واإحداث تنوع يف الربامج واملناهج 
التعليمية ذات العالقة، وتعزيز كل ذلك باإيجاد التمويل املكافئ للطموحات.  وحتى يكون التو�سع فاعال 

فقد اأعدت هذه اخلطة لت�سمل حتقيق مايلي: 
الثانوية. املدار�س  وخريجات  خريجي  من  املوؤهلني  ال�ستيعاب  اأف�سل  فر�ٍس  اإتاحة  	•

اململكة.  مناطق  يف  اجلامعي  التعليم  ملوؤ�س�سات  اجلغرايف  االنت�سار  	•
املختلفة.  الدرا�سية  التخ�س�سات  بني  والتكامل  التوازن  تاأمني  	•

املجتمع.  ومتطلبات  العمل  �سوق  احتياجات  وتلبية  املعرفة  اإنتاج  يف  االإ�سهام  	•
املتاحة.  املوارد  من  املثلى  اال�ستفادة   	•

و تهدف هذه اخلطة اإىل اأن تقوم موؤ�س�سات التعليم العايل بجميع اأمناطها بدور فاعل يف اال�ستيعاب، 
بحيث ي�سل معدل القيد يف اجلامعات 70% )55%  يف املرحلة اجلامعية و 15% يف كليات املجتمع، مبا يف 
ذلك االنتظام واالنت�ساب(، واأن ت�ستوعب املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني على االأقل 25%، وبقية 

موؤ�س�سات التعليم العايل ومن يتجه من خريجي الثانوية اإىل العمل مبا�سرة %5.

  التوسع:
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ل�سمان خمرجاته بجودة عالية  التعليم اجلامعي  اأهمية اجلودة يف منظومة  االإ�سرتاتيجية على  توؤكد 
حيث اإن جمرد االقت�سار على تقدمي تعليم دون مراعاة اجلودة ال يحقق الغايةاملن�سودة. وتتحقق اجلودة 
من خالل تخريج الكفاءات املوؤهلة واإنتاج البحوث ذات القيمة امل�سافة وتقدمي خدمات للمجتمع ت�سهم 

بفاعلية يف دفع عجلة التنمية والو�سول اإىل املجتمع املعريف. 
يف  التنوع  من  ذلك  يرافق  وما  حاليًا  اململكة  يف  اجلامعي  التعليم  ي�سهده  الذي  الهائل  التو�سع  اإن 
االإلكرتوين،  والتعلم  كاالنت�ساب  والتعلم  التعليم  الأمناط  خمتلفة  طرق  ون�سوء  والربامج  املوؤ�س�سات 
وغريها، يفر�س حتديات حول فاعلية م�ساريع �سمان اجلودة يف موؤ�س�سات التعليم اجلامعي. وملواجهة 
دور  ولتعزيز  االأكادميي.  واالعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة  اإن�ساء  مت  موؤ�س�سي  ب�سكل  التحديات  تلك 
هذه الهيئة بفاعلية، فقد دعت اخلطة اإىل اأهمية قيام موؤ�س�سات التعليم اجلامعي بتوثيق بياناتها بكل 
�سفافية، وذلك لت�سهيل عملية االعتماد االأكادميي وبناء امل�سداقية، و�سمان م�ستقبل م�سرق ملنظومة 

التعليم اجلامعي باململكة يف البيئة العاملية املناف�سة.
ومن املوؤكد اأن عملية حتقيق اجلودة ينبغي اأن تنبع من قناعات وا�سحة لالأخذ بها من قبل املعنيني 
�ساأنها  من  التي  املبادرات  من  عدد  تطبيق  على  تعمل  االإ�سرتاتيجية  فان  وهكذا  اجلامعي.  بالتعليم 
االإ�سهام يف االرتقاء باجلودة يف كل جوانب التعليم اجلامعي من خالل تر�سيخ ثقافة اجلودة والتح�سني 
الذاتي وامل�ستمر والقائم على املعلومات املوثوقة بحيث توؤدي املخرجات الناجتة عن ذلك اإىل التحفيز 
على البحث عن االإبداع واالبتكار والتميز والريادة العلمية. ومن هنا فاإن اجلودة تعد بعدًا اإ�سرتاتيجيا 

يف هذه اخلطة.

  الجودة:
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يق�سد بالتمايز التنوع املتكامل بني موؤ�س�سات التعليم اجلامعي والذي يقوم 
على اأ�سا�س روؤية ور�سالة كل منها ومهمتها واملجاالت التي تغلب على ن�ساطاتها 
االأ�سا�سية التي متيزها عن غريها. وي�سمل التمايز موؤ�س�سات التعليم اجلامعي 
لتحقيق جمتمع  توجهًا عامليًا  التمايز  واأ�سبح  اأهلية.  اأو  كانت حكومية  �سواء 
للتمايز  مناذج  عدة  العاملية  العايل  التعليم  منظومات  تتخذ  بحيث  املعرفة 
فر�ستها عوامل خمتلفة منها البيئة واالإمكانات املادية والب�سرية واالحتياجات 
املجتمعية وغريها. لذا مت �سياغة منوذج التمايز ملنظومة التعليم اجلامعي 

باململكة بحيث ي�سمل العديد من االأمناط املوؤ�س�سية. 
وباالإ�سافة اإىل التمايز يف مهمات املوؤ�س�سات ينبغي حتقيق التكامل فيما 
مع  واملواءمة  اجلغرايف  واالنت�سار  االأكادميية  التخ�س�سات  حيث  من  بينها 
متطلبات التنمية. ويف نف�س الوقت يجعلها تركز على حتقيق روؤيتها ور�سالتها 
للموارد  االأف�سل  اال�ستغالل  اإىل  توؤدي  اأنها  كما  وو�سعها  ظروفها  يالئم  مبا 

املالية والب�سرية وال�سعي لتحقيق اجلودة.

  التمايز:
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   نموذج التمايز لمنظومة التعليم الجامعي بالمملكة:

التعريفالنمط

1- اجلامعات البحثية 
املتخ�ش�شة

تركز هذه اجلامعات ب�سكل رئي�س على البحوث والدرا�سات العليا، وتقدم 
برامج بحثية متميزة يف جماالت اإ�سرتاتيجية، مع تقدمي برامج للمرحلة 

اجلامعية.  

2- اجلامعات ال�شاملة
تعنى هذه اجلامعات بالتوازن بني البحث والتدري�س، وبني برامج املرحلة 

اجلامعية والدرا�سات العليا، وتكون غالبًا يف مناطق الكثافة ال�سكانية 
و�ساملة يف تخ�س�ساتها.  

3- اجلامعات التدري�شية
تهتم هذه اجلامعات ب�سكل رئي�س بربامج املرحلة اجلامعية وتقت�سر يف 

الدرا�سات العليا على تقدمي برامج املاج�ستري كحد اأعلى واإجراء البحوث 
ب�سكل حمدود. وتخدم هذه اجلامعات املناطق املحيطة بها.

4- اجلامعات التطبيقية

هي جامعات تركز مناهجها االأكادميية على اجلوانب العملية وامل�ستقبل 
املهني للطلبة باالإ�سافة اإىل االأ�س�س النظرية. وتعنى باملعارف واملهارات 
والعمل امليداين والبحوث التطبيقية ال�سرورية لتلبية متطلبات املجتمع 

وال�سناعة واالأعمال.  وميكن اأن تت�سمن الربامج خمتلف املجاالت 
الدرا�سية.

5- اجلامعات الفرتا�شية
تهدف هذه اجلامعات اإىل تقدمي براجمها عن بعد على �سكل مقررات عرب 
االإنرتنت وتقنيات االت�سال بحيث تكون متاحة للدار�سني يف جميع اأنحاء 

اململكة.

تقدم هذه الكليات برامج تطبيقية توائم االحتياجات املجتمعية، ومتنح 6- كليات املجتمع
درجة امل�ساركة )الدبلوم(. وكما يعد بع�سها الطلبة للمرحلة اجلامعية.




