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جناح اأي خطة اإ�سرتاتيجية ب�سورة رئي�سة اإىل وجود اآليات يرجع   
عملية لتنفيذها ولي�س ملجرد و�سع خيارات اإ�سرتاتيجية.  لذا 
فقد �سعت اخلطة امل�ستقبلية للتعليم اجلامعي يف اململكة اإىل تطوير خطة 
تنفيذية ذات اأهداف وا�سحة، وموؤ�سرات اأداء ممكنة القيا�س، ومتطلبات 

واقعية، وجداول زمنية حمددة. 
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تنظيم تتلخ�س     التالية:  اخلطوات  يف  واملتابعة  التنفيذ  مهام 
ذوي  مع  التوا�سل  برنامج  وتنفيذ  التنفيذ  واإدارة 
العالقة وامل�ساركة الفاعلة للجامعات، ومتابعة تنفيذ الربامج وموؤ�سرات 

االأداء، والتحديث الدوري للخطة. وفيما يلي تف�سيل لهذه املهام: 

  المهام الرئيسة لخطة التنفيذ:
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1- إدارة تنفيذ الخطة

تتطلب عملية تنفيذ اخلطة، التن�سيق والتنفيذ من خالل املكتب املعني باإدارة برامج اخلطة 
يف وزارة التعليم العايل، وكذلك و�سع اآلية للتن�سيق واملتابعة من ذوي العالقة. وتت�سمن املهام 

الرئي�سة لهذا املكتب ما يلي:
Ó .التاأكد من البدء يف تنفيذ الربامج ح�سب امل�سوؤوليات واجلدول الزمني املقرتح 
Ó .املتابعة لعملية تنفيذ اخلطة 
Ó .ر�سد موؤ�سرات االأداء وتقييم نتائج اخلطة 
Ó .االحتفاظ بوثائق اخلطة والتحديث الدوري لها
Ó .تنفيذ برنامج التوا�سل مع ذوي العالقة

ونظرًا لالأهمية الوطنية للخطة، فاإن وجود اآلية فاعلة للتن�سيق واملتابعة تعد خطوة مهمة لنجاح 
تنفيذها، نظرًا لوجود عالقة وثيقة مع جهات اأخرى، وذلك من اأجل تو�سيع امل�ساركة واالإ�سهام 
يف عملية التنفيذ. كما يتوىل اجلهاز املخت�س يف وزارة التعليم العايل، التوا�سل مع اجلامعات 

ب�ساأن متابعة تطبيق الربامج التنفيذية والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
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  الهيكل التنظيمي إلدارة تنفيذ الخطة:

 وزير التعليم العالي

الوحدات المعنية
في الجامعات

وكالة الوزارة
للشئون التعليمية

إدارة 
برامج الخطة

القبول 
واالستيعاب

  هيئة
التدريس، 

الموظفون،
الطلبة

البرامج 
والمناهج

البحوث 
 واالبتكارات

اإلدارة 
والتنظيم

تقنية
البنيةالتمويلالمعلومات

التحتية

التنسيق 
والمتابعة



الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية
الخطة التنفيذية اآلفاق

1011

3- المشاركة الفاعلة للجامعات 

فاعلة يف  م�ساركًة  يتطلب  فاإن ذلك  للخطة،  الناجح  التنفيذ  للجامعات يف  املهم  للدور  نظرًا 
عملية التنفيذ من بداياتها.  كما يتطلب اأي�سًا اأن تكون خطط اجلامعات متوافقة مع االأبعاد 
فقد  لذلك،  واإدراكًا  اخلطة.   لهذه  التنفيذية  والربامج  االإ�سرتاتيجية  والتوجهات  واالأهداف 
مت تو�سيع م�ساركة اجلامعات والتوا�سل معها منذ بداية اإعداد اخلطة.  ومن هذا املنطلق مت 
م�سبقًا تنفيذ برنامج تدريبي ملمثلي اجلامعات على اأ�سا�سيات التخطيط االإ�سرتاتيجي، ومن 

اأهداف هذا التدريب مايلي:
Ó  امل�ساعدة يف اإيجاد ثقافة موؤ�س�ساتية حول التخطيط االإ�سرتاتيجي يف كل جامعة عن طريق

تدريب ممثليها والقائمني على وحدات التخطيط فيها، اأو ال�سعي الإن�ساء هذه الوحدات يف 
جامعاتهم.

Ó .م�ساركة اجلامعات يف التفكري االإ�سرتاتيجي حول خططها ومواءمتها مع هذه اخلطة
Ó  التنفيذ املقرتحة ومقت�سياتها بحيث تتمكن اجلامعات من اال�ستجابة اآلية  التعرف على 

والتخطيط وفقًا لذلك.
اجلامعات  هذه  جلميع  التدريب  برامج  يف  اال�ستمرار  للخطة  الناجح  التنفيذ  ل�سمان  ويلزم 
ب�سكل دوري واال�ستفادة البينية من جتارب اجلامعات وم�سرية اخلطط فيها.  وقد بادرت وزارة 
التعليم العايل بالطلب من اجلامعات و�سع خطط اإ�سرتاتيجية خا�سة بها. وبداأت اجلامعات 
اإيجابية ا�ستجابة لهذا التوجه.   ومما يعزز امل�ساركة الفاعلة للجامعات اأن ي�ستمر  بخطوات 
وم�سار  اخلطة  يف  التقدم  مدى  ملعرفة  املقرتح  االت�ساالت  برنامج  خالل  من  معها  التوا�سل 

تنفيذها. 

2- تنفيذ برنامج التواصل مع ذوي العالقة 

مب�سامني  والتوعية  العالقة،  ذوي  مع  للتوا�سل  فعال  برنامج  وتنفيذ  لت�سميم  حاجة  هناك 
و�سمان  العالقة  ذوي  من  املتوا�سل  الدعم  تاأمني  بهدف  وذلك  وم�سريتها،  االإ�سرتاتيجية 
م�ساركتهم.  وهذا يتطلب توفري معلومات عن اخلطة ونتائجها واإعداد ر�سائل وا�سحة وموجزة 
يتم توجيهها اإىل ذوي العالقة بناًء على مدى تاأثريهم اأو تاأثرهم باالإ�سرتاتيجية.  و يت�سمن 

برنامج التوا�سل هذا، االأمور التالية:
Ó .عر�س موجز الإ�سرتاتيجية التعليم اجلامعي والربامج التنفيذية
Ó .املزايا الرئي�سة التي �سيجنيها ذوو العالقة
Ó .ال�سلة باأهداف وبيانات اجلهات ذات العالقة
Ó .و�سف خلطة التنفيذ وطريقة اإدارتها
Ó .الفر�س املتاحة لذوي العالقة لالإ�سهام يف عملية التنفيذ

كما ي�ستلزم برنامج التوا�سل خطة زمنية وا�سحة، واآلية لتنفيذها دوريًا واإطالع ذوي العالقة 
على مدى التقدم يف م�سرية تنفيذ اخلطة والتي من �ساأنها بناء الثقة يف عملية التنفيذ.
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اإن متابعة تنفيذ اخلطة االإ�سرتاتيجية وحت�سني اأداء موؤ�س�سات التعليم اجلامعي يتطلب تطبيق 
نظام املراجعة االإدارية ملوؤ�سرات االأداء من قبل وزارة التعليم العايل.  وينبغي اأن تكون هذه 

املراجعة دورية. ومرتبطة باإجراءات عملية ح�سب اخلطوات التالية:
Ó  مركز خالل  من  التعايل  التعليم  وزارة  يف  البيانات  جلمع  حاليا  القائمة  االآلية  تطوير 

االإح�ساءات مبا يتوافق ومتطلبات موؤ�سرات االأداء. ويتم جمع هذه البيانات من اجلامعات 
والكليات التي تقع حتت مظلة وزارة التعليم العايل. كما ينبغي جمع بع�س البيانات من 
موؤ�س�سات التعليم العايل االأخرى التي تتطلبها بع�س موؤ�سرات االأداء مثل املعدل االإجمايل 

للقيد.  
Ó  حتديد امل�ستويات امل�ستهدفة ملوؤ�سرات االأداء الرئي�سة. وقد مت حتديد هذه امل�ستويات اأثناء

اإعداد هذه اخلطة ويتطلب حتديثها بناء على نتائج املراجعة الدورية اأثناء عملية التنفيذ.
Ó  الأخذ �سنوات  خم�س  كل  ندوة  تقيم  كما  �سنوية،  عمل  ور�سة  العايل  التعليم  وزارة  تعقد 

املرئيات عن اخلطة. 
Ó   .تعقد وزارة التعليم العايل اجتماعات دورية ملراجعة موؤ�سرات االأداء والتاأكد من حتقيقها

اأف�سل، ويف حالة عدم حتقيقها  امل�ستهدفة حتدث مل�ستويات  امل�ستويات  ويف حالة حتقيق 
خالل  من  تنفيذها  يتم  وخطط  توجهات  تطوير  يتم  ثم  ومن  واملعوقات  االأ�سباب  تبحث 
منوذج   )7( ال�سكل  ويو�سح  امل�ستهدفة.  امل�ستويات  لتحقيق  اجلامعي  التعليم  موؤ�س�سات 
موؤ�سرات  قائمة   )7( يو�سح اجلدول  كما  االأداء،  ملوؤ�سرات  االإدارية  للمراجعة  تخطيطي 
االأداء يف  امل�ستوى امل�ستهدف ملوؤ�سرات  امل�سارات، وكذلك  االأ�سا�سية للخطة ح�سب  االأداء 

نهاية اخلطة )بعد خم�سة وع�سرين عامًا(.

4- متابعة تنفيذ البرامج ومؤشرات األداء 

بعد البدء بالتنفيذ، ينبغي متابعة نتائج تاأثري كل برنامج ب�سورة منتظمة من خالل موؤ�سرات 
املوؤ�سرات  اأهم  ح�سر  اإىل  اخلطة  �سعت  ولقد  االإ�سرتاتيجية.  باالأهداف  املرتبطة  االأداء 
امل�ستخدمة عامليًا يف التعليم العايل باالإ�سافة اإىل بع�س املوؤ�سرات االأخرى التي مت �سياغتها 

لقيا�س مدى حتقيق االأهدافز
واالآلية  البيانات  وحتديد  لها  وا�سح  تعريف  و�سع  مت  فقد  املوؤ�سرات  متابعة  لعملية  وت�سهياًل 
املطلوبة حل�سابها. كما و�سعت بع�س امل�ستويات امل�ستهدفة للو�سول اإليها يف كل موؤ�سر خا�سة 
تلك التي تطمح االإ�سرتاتيجية اإىل حتقيقيها ح�سب املقارنات املرجعية. واجلدير بالذكر هنا، 
اأن بع�س هذه امل�ستويات امل�ستهدفة يطمح يف الو�سول اإليها يف اآخر �سنوات اخلطة وي�ستح�سن 
حتقيقها قبل ذلك. لذا ينبغي معرفة مقدار التح�سن فيها مرحليًا من خالل نظام املراجعة 
الذي �سياأتي و�سفه. اأما املوؤ�سرات التي تتطلب اإجراء ا�ستبانات دورية يف اجلامعات فينبغي 
و�سع جمموعة من املو�سوعات االأ�سا�سية لقيا�س مدى التح�سن الدوري فيها ح�سب ما يتطلبه 

تعريف املوؤ�سر.
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5- التحديث الدوري للخطة 

تفرت�س اخلطة خالل �سنوات تنفيذها اأن يكون لها حتديث دوري 
ونتائج  االأداء  موؤ�سرات  حتقق  مب�ستوى  مرتبط  �سنوات  خم�س  كل 
الربامج التنفيذية. وقد ي�ستدعي هذا التحديث و�سع برامج جديدة 
ح�سب ماتتطلبه املتغريات وامل�ستجدات اأو ملعاجلة ق�سايا وحتديات 
تواجه التعليم اجلامعي، مع اال�ستمرار يف تطبيق الربامج املقرتحة 

يف هذه اخلطة.

مؤسسات
التعليم الجامعي

نظام جمع البيانات وحساب 
مؤشرات األداء ومؤشرات متابعة 

تنفيذ الخطة اإلستراتيجية

تحديد المستويات المستهدفة 
لمؤشرات األداء الرئيسية

المراجعة الدورية لألداء من خالل 
مؤشرات األداء الرئيسية

معرفة األسباب والمعوقات التي 
أدت لعدم تحقيق المستويات 

المستهدفة

تطوير التوجهات والخطط 
لتحسين األداء

وتذليل المعوقات

تحديث المستويات
المتسهدفة

نعم

ال

هل
حققت المستويات

المتسفهدفة؟
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  األهداف اإلستراتيجية ومؤشرات األداء موزعة حسب المسارات )تتمه(  األهداف اإلستراتيجية ومؤشرات األداء موزعة حسب المسارات

كيفية حساب المؤشرمؤشرات األداءالهدف اإلستراتيجيالمسار
المستوى المستهدف 

للمؤشر

اب
تيع

ال�س
 وا

ول
لقب

ا

القبول . 1 فر�س  توفري 
لاللتحاق  املوؤهلني  للطلبة 
التعليم  مبوؤ�س�سات 

اجلامعي.

املعدل االإجمايل للقيد
الن�سبة املئوية الإجمايل املقيدين يف التعليم العايل ب�سرف 
العمرية  الفئة  يف  ال�سكان  اإجمايل  اإىل  العمر  عن   النظر 

18-23 �سنة. 
%50

املعدل ال�سايف للقيد
من  العايل  التعليم  يف  املقيدين  الإجمايل  املئوية  الن�سبة 
الفئة  ال�سكان يف  اإجمايل  اإىل  العمرية 18-23 �سنة  الفئة 

العمرية نف�سها
%40

معدل امل�ستجدين يف 
التعليم العايل

خريجي  من  العايل  التعليم  يف  للمقبولني  املئوية  الن�سبة 
90%الثانوية يف العام نف�سه

معدل املقيدين للتعلم 
متزايدالفرق بني املعدل االإجمايل للقيد واملعدل ال�سايف للقيدمدى احلياة

تلبية املتطلبات امل�ستقبلية . 2
وحاجات  املعرفة  الإنتاج 
وتنمية  العمل  �سوق 
الكفاءة  وزيادة  املجتمع 

اخلارجية.

معدل القيد يف 
موؤ�س�سات التعليم 

العايل

من  منط  كل  يف  املقيدين  الطلبة  ملجموع  املئوية  الن�سبة 
املقيدين يف  الطلبة  اإىل جمموع  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 

التعليم العايل

اجلامعات                  %55
كليات املجتمع         %15

التدريب التقني         %25
بقية املوؤ�س�سات ومن يتوجه 

مبا�سرة للعمل  %5
معدل القيد بربامج 

العلوم والتقنية
العلوم  برامج  يف  املقيدين  الطلبة  ملجموع  املئوية  الن�سبة 

40%والتقنية اإىل جمموع الطلبة املقيدين يف التعليم العايل

معدل التوظيف

الن�سبة املئوية للحا�سلني على وظيفة يف القطاعني احلكومي 
واالأهلي من خريجي التعليم العايل خالل �سنة من تخرجهم 
اإىل املجموع الكلي خلريجي التعليم العايل يف تلك ال�سنة، 
الثمانية املحددة  )حت�سب لكل جمال درا�سة من املجاالت 

من قبل الت�سنيف املعياري العاملي للتعليم(

متزايد

الداخلية  . 3 الكفاءة  زيادة 
التعليم  ملوؤ�س�سات 

اجلامعي.

�سنة معدل اإمتام الدرا�سة يف  درا�ستهم  اأنهوا  الذين  للطلبة  املئوية  الن�سبة 
ما اإىل جمموع الطلبة الذين قيدوا يف اجلامعات قبل 

خم�س �سنوات من تلك ال�سنة
%85 >

كيفية حساب المؤشرمؤشرات األداءالهدف اإلستراتيجي المسار
المستوى المستهدف 

للمؤشر

بة
طل

وال
ون 

ظف
املو

س و
ري�

تد
ة ال

هيئ

متوازنة . 4 ن�سبة   حتقيق 
اإىل هيئة  الأعداد الطلبة 
مع  لتتفق  التدري�س 
املعدل العام للممار�سات 

املثلى العاملية.

املعدل االإجمايل 
للطلبة اإىل هيئة 

التدري�س

يف  املقيدين  للطلبة  الكلي  للمجموع  املئوية  الن�سبة 
20 : 1التعليم اجلامعي اإىل املجموع الكلي لهيئة التدري�س

معدل اأعداد الطلبة 
اإىل هيئة التدري�س 
ح�سب التخ�س�سات

يف  تخ�س�س  كل  يف  الطلبة  ملجموع  املئوية  الن�سبة 
ذلك  التدري�س يف  هيئة  اإىل جمموع  اجلامعي  التعليم 

التخ�س�س

الطب                   10 : 1
العلوم والهند�سة   17 : 1
بقية التخ�س�سات 22 : 1

معدل هيئة التدري�س 
يف التخ�س�سات 
العلمية والتقنية

الن�سبة املئوية الأع�ساء هيئة التدري�س يف التخ�س�سات 
العلمية والتقنية يف التعليم اجلامعي اإىل املجموع الكلي 

لهيئة التدري�س
%50

هيئة . 5 ن�سبة  زيادة 
حملة  من  التدري�س 
الدكتوراه،   �سهادة 
مهاراتهم،  وتطوير 
هم  حتفيز و

وا�ستبقاوؤهم.

معدل اأع�ساء هيئة 
تدري�س يحملون درجة 

الدكتوراه

الذين  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  لعدد  املئوية  الن�سبة 
يحملون الدكتوراه يف التعليم اجلامعي اإىل العدد الكلي 

لهيئة التدري�س
%70

معدل اأع�ساء هيئة 
التدري�س املتعاقدين

الن�سبة املئوية لعدد اأع�ساء هيئة التدري�س املتعاقدين 
35%يف التعليم اجلامعي اإىل العدد الكلي لهيئة التدري�س

معدل االحتفاظ 
باأع�ساء هيئة 

التدري�س

الذين  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  لعدد  املئوية  الن�سبة 
ي�ستمرون يف اجلامعة يف نهاية كل عام اإىل العدد الكلي 

الأع�ساء هيئة التدري�س يف بداية العام نف�سه(
متزايد
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  األهداف اإلستراتيجية ومؤشرات األداء موزعة حسب المسارات )تتمه(  األهداف اإلستراتيجية ومؤشرات األداء موزعة حسب المسارات )تتمه(

كيفية حساب المؤشرمؤشرات األداءالهدف اإلستراتيجيالمسار
المستوى المستهدف 

للمؤشر

بة
طل

وال
ون 

ظف
املو

س و
ري�

تد
ة ال

هيئ

املوظفني . 6 باأداء  االرتقاء 
موؤهالتهم  وزيادة 

وتطوير مهاراتهم.

الر�سا عن اأداء 
املوظفني

ا�ستبانات )يتم ت�سميم ا�ستبانات منا�سبة حتتوي على 
حتليلها  ويتم  املوؤ�سر  متطلبات  حتقق  بنود  جمموعة 

ح�سب الطرق املتعارف عليها(
متزايد

معدل املوظفني يف 
اجلامعات الذين 

يحملون موؤهالت فوق 
الثانوية

الن�سبة املئوية لعدد املوظفني الذين يحملون موؤهالت 
85%فوق الثانوية اإىل العدد الكلي للموظفني

معدل الفنيني 
ال�سعوديني

الكلي  العدد  اإىل  ال�سعوديني  للفنيني  املئوية  الن�سبة 
80%للفنيني يف اجلامعات

القدرات . 7 زيادة 
للطلبة   التناف�سية 
وتنمية مهاراتهم وتعزيز 

جداراتهم.

ر�سا اأ�سحاب العمل 
عن اخلريجني 

ومهاراتهم

ا�ستبانات منا�سبة حتتوي على  ا�ستبانة )يتم ت�سميم 
حتليلها  ويتم  املوؤ�سر  متطلبات  حتقق  بنود  جمموعة 

ح�سب الطرق املتعارف عليها(
متزايد

ر�سا الطلبة عن 
اخلدمات املقدمة 
لهم يف اجلامعات

ا�ستبانات منا�سبة حتتوي على  ا�ستبانة )يتم ت�سميم 
حتليلها  ويتم  املوؤ�سر  متطلبات  حتقق  بنود  جمموعة 

ح�سب الطرق املتعارف عليها(
متزايد

معدل الطلبة الذين 
يتحدثون اأكرث من لغة

من  اأكرث  يتحدثون  الذين  الطلبة  لعدد  املئوية  الن�سبة 
80%لغة يف التعليم اجلامعي اإىل العدد الكلي للطلبة

هج
ملنا

 وا
مج

ربا
باملحتوى . 8ال االرتقاء 

واأ�ساليب  التعليمي، 
التعليم والتعلم، واأمناط 
االبتكار  مع  التقومي، 

والتنوع فيها.

معدل هيئة التدري�س 
الذين تلقوا تدريبا 

على اأ�ساليب 
التدري�س احلديثة 
التي تعزز التعليم 

والتعلم 

الن�سبة املئوية لعدد هيئة التدري�س الذين �ساركوا مرة 
واحدة على االأقل يف ور�س عمل اأو دورات تدريبية داخل 
املوؤ�س�سة اأو خارجها اإىل العدد الكلي لهيئة التدري�س يف 

كل عام 

%35

ر�سا الطلبة عن 
اأ�ساليب التعليم 
والتعلم والتقومي

على  حتتوي  منا�سبة  ا�ستبانات  ت�سميم  )يتم  ا�ستبانة 
ح�سب  حتليلها  ويتم  املوؤ�سر  متطلبات  حتقق  بنود  جمموعة 

الطرق املتعارف عليها(
متزايد

كيفية حساب المؤشرمؤشرات األداءالهدف اإلستراتيجيالمسار
المستوى المستهدف 

للمؤشر

هج
ملنا

 وا
مج

ربا
ال

معدل الربامج التي ت�ستخدم 
اختبارات تقومي خمرجات 

التعلم

ت�ستخدم  التي  الربامج  لعدد  املئوية  الن�سبة 
اختبارات تقومي خمرجات التعلم عند التخرج 

اإىل جمموع الربامج
%70

الربامج . 9 جودة   تعزيز 
واحل�سول  االأكادميية 
املحلي  االعتماد  على 

والعاملي.

معدل الربامج املعتمدة

مت  التي  املوؤ�س�سة  برامج  لعدد  املئوية  الن�سبة 
الكلي  العدد  اإىل  عامليا  اأو  حمليا  اعتمادها 
تلك  يف  االأول  الفوج  خرجت  التي  للربامج 

املوؤ�س�سة. 

%85

ات
كار

البت
 وا

وث
بح

ال

الكافية . 10 االأعداد  توفري 
مبا  الباحثني  من 
املعدالت  مع  يتنا�سب 

العاملية.

معدل الباحثني )من 
يعملون يف البحث العلمي يف 

اجلامعات وغريها(

عدد الباحثني يف جمال البحث والتطوير لكل 
4.000مليون من �سكان اململكة

معدل الباحثني يف جماالت 
العلوم والتقنية 

لكل  والتقنية  العلوم  جمال  يف  الباحثني  عدد 
2.500مليون من �سكان اململكة

معدل طلبة الدرا�سات العليا 
وزماالت ما بعد الدكتوراه 
مقارنة بالعدد الكلي للطلبة

العليا  الدرا�سات  طلبة  لعدد  املئوية  الن�سبة 
بعد  ما  الزمالة  برامج  اإطار  يف  والباحثني 
يف  املقيدين  الطلبة  اأعداد  اإىل  الدكتوراه 

التعليم اجلامعي

%10

معدل الباحثني 
االإ�سرتاتيجيني

ن�سبة عدد الباحثني يف املجاالت االإ�سرتاتيجية 
متزايد ومتكافئاملحددة اإىل جمموع الباحثني

البحوث . 11 على  االإنفاق 
مع  يتنا�سب  مبا  العلمية 
املعدل العام للممار�سات 

العاملية املثلى.

املعدل االإجمايل للناجت املحلي 
الذي ينفق على البحوث

الناجت  اإىل  البحوث  مليزانية  املئوية  الن�سبة 
املحلي للمملكة

2.5% يف اململكة

1.5% يف اجلامعات
املعدل االإجمايل للناجت املحلي 

الذي ينفق على البحوث يف 
جماالت العلوم والتقنية

جماالت  يف  البحوث  مليزانية  املئوية  الن�سبة 
العلوم والتقنية اإىل الناجت املحلي للمملكة

1.5% يف اململكة

1% يف اجلامعات
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  األهداف اإلستراتيجية ومؤشرات األداء موزعة حسب المسارات )تتمه(  األهداف اإلستراتيجية ومؤشرات األداء موزعة حسب المسارات )تتمه(

كيفية حساب المؤشرمؤشرات األداءالهدف اإلستراتيجيالمسار
المستوى المستهدف 

للمؤشر

ات
كار

البت
 وا

وث
بح

ال

االإنتاجية . 12 الطاقة  زيادة 
واالبتكارات،  البحثية 

ورفع جودتها.

معدل البحوث املحكمة 
املن�سورة يف جماالت العلوم 

والتقنية 
املحكمة  الدوريات  يف  املن�سورة  البحوث  عدد 
700يف العلوم والتقنية لكل مليون من �سكان اململكة

معدل االأبحاث املحكمة 
املن�سورة

املحكمة  الدوريات  يف  املن�سورة  االأبحاث  عدد 
1500لكل مليون من �سكان اململكة

عدد براءات االخرتاع املن�سورة لكل مليون من معدل براءات االخرتاع 
150�سكان اململكة

اإىل معدل اال�ست�سهادات املرجعية  املرجعية  لال�ست�سهادات  االإجمايل  العدد 
5عدد االأبحاث املن�سورة

براءات االخرتاع يف املجاالت 
االإ�سرتاتيجية

هذه  يف  املن�سورة  االخرتاع  براءات  عدد 
متزايد ومتكافئاملجاالت االإ�سرتاتيجية

معدل البحوث االإ�سرتاتيجية 
املن�سورة

املجاالت  هذه  يف  املن�سورة  االأبحاث  عدد 
متزايد ومتكافئاالإ�سرتاتيجية

اإدارة . 13 منهجية  تعزيز 
وحتقيق  العلمي  البحث 
وتوفري  فيها  التن�سيق 

البيئة املحفزة لها.

متزايد ومتكافئعدد مراكز التميز البحثي عدد مراكز التميز البحثي 

 عدد م�ساريع البحوث 
متزايد ومتكافئعدد البحوث امل�سرتكةامل�سرتكة

مة
وك

حل
ا

املرونة . 14 تعزيز 
مع  واال�ستجابة 
املحافظة على املحا�سبية 
منظومة  يف  املوؤ�س�ساتية 

التعليم اجلامعي.

ر�سا االإداريني واأع�ساء هيئة 
التدري�س عن النظم االإدارية

منا�سبة  ا�ستبانات  ت�سميم  )يتم  ا�ستبانة 
متطلبات  حتقق  بنود  جمموعة  على  حتتوي 
املتعارف  الطرق  ح�سب  حتليلها  ويتم  املوؤ�سر 

عليها(
متزايد

القيادة . 15 يف  التميز 
وال�سفافية  والتعاون 
التعليم  منظومة  يف 

اجلامعي.

م�ستوى االأداء اجلامعي بناء 
ح�سب اتفاقيات العقودقيا�س االأداء ح�سب اتفاقيات العقودعلى اأهداف حمددة

الر�سا عن اأداء االإداريني
ا�ستبانة )يتم ت�سميم ا�ستبانات منا�سبة حتتوي 
على جمموعة بنود حتقق متطلبات املوؤ�سر ويتم 

حتليلها ح�سب الطرق املتعارف عليها(
متزايد

كيفية حساب المؤشرمؤشرات األداءالهدف اإلستراتيجيالمسار
المستوى المستهدف 

للمؤشر

مة
وك

حل
ا

م�ستوى التعاون بني 
اجلامعات

اجلامعات،  بني  التعاون  مدى  تتناول  ا�ستبانة 
تت�سمن: تبادل هيئة التدري�س والطلبة واإجراء 
البحوث امل�سرتكة وتبادل اخلربات االأكادميية 
ا�ستبانات  ت�سميم  )يتم  وغريها  واالإدارية 
حتقق  بنود  جمموعة  على  حتتوي  منا�سبة 
الطرق  ح�سب  حتليلها  ويتم  املوؤ�سر  متطلبات 

املتعارف عليها(

متزايد

م�ستوى وجود 
املعلومات اخلا�سة 
باجلامعات على 

مواقع ال�سبكة الويب 
– املتاحة للجميع

متزايدعدد موؤ�سرات االأداء املتوفرة على ال�سبكة

يل
مو

دعم . 16الت يف  اال�ستمرار 
وتنويع  اجلامعي  التعليم 

م�سادر التمويل.

معدل االإنفاق على 
التعليم العايل 

بالن�سبة الإجمايل 
الناجت املحلي

الن�سبة املئوية لالإنفاق على التعليم العايل اإىل 
5%الناجت املحلي

معدل االإنفاق  غري 
احلكومي على التعليم 

العايل

على  احلكومي  غري  لالإنفاق  املئوية  الن�سبة 
)احلكومي  الكلي  االإنفاق  اإىل  العايل  التعليم 

وغري احلكومي( على التعليم العايل
%25

معدل الطلبة 
املقيدين يف التعليم 

العايل االأهلي

الن�سبة املئوية لعدد الطلبة املقيدين يف التعليم 
يف  املقيدين  الطلبة  عدد  اإىل  االأهلي  العايل 

التعليم العايل االأهلي واحلكومي
%15
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  األهداف اإلستراتيجية ومؤشرات األداء موزعة حسب المسارات )تتمه(  األهداف اإلستراتيجية ومؤشرات األداء موزعة حسب المسارات )تتمه(

ات
وم

ملعل
ة ا

قني
ت

ات�سال . 17 �سبكة  توفري 
ال�سرعة  فائقة 
التكلفة  ومنخف�سة 
التعليم  موؤ�س�سات  بني 
مرتبطة  اجلامعي 

بال�سبكة العاملية.

معدل الكليات 
املرتبطة بال�سبكة 

فائقة ال�سرعة

الن�سبة املئوية لعدد الكليات املرتبطة بال�سبكة 
متزايدفائقة ال�سرعة اإىل جمموع الكليات 

معدل م�سرتكي 
االإنرتنت  ال�سريع

داخل  ال�سريعة من  االإنرتنت  م�ستخدمي  عدد 
من  ن�سمة   100 لكل  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 

الطلبة واملن�سوبني
متزايد

تكلفة االت�سال 
باالإنرتنت  ال�سريع 

مقدرة كن�سبة 
مئوية من  متو�سط 
دخل الفرد داخل 
موؤ�س�سات التعليم 

العايل

لالت�سال  ال�سنوية  للتكلفة  املئوية  الن�سبة 
جمانًاباالإنرتنت  ال�سريع اإىل متو�سط دخل الفرد

بني . 18 والتكامل  املواءمة 
تقنية  اإ�سرتاتيجيات 
واالأنظمة  املعلومات 
التعليمية  والتطبيقات 
واالإدارية  والبحثية 
التعليم  موؤ�س�سات  يف 

اجلامعي.

م�ستوى املواءمة بني 
تقنية املعلومات يف 

اجلامعات

تقنية  بني  املواءمة  مدى  تتناول  ا�ستبانة 
املعلومات يف اجلامعات، تت�سمن ا�سرتاتيجيات 
والتطبيقات  واالأنظمة  املعلومات  تقنية 
واالإدارية  االأكادميية  املجاالت  يف  امل�ستخدمة 
منا�سبة  ا�ستبانات  ت�سميم  )يتم  وغريها 
متطلبات  حتقق  بنود  جمموعة  على  حتتوي 
املتعارف  الطرق  ح�سب  حتليلها  ويتم  املوؤ�سر 

عليها(

متزايد

كيفية حساب المؤشرمؤشرات األداءالهدف اإلستراتيجيالمسار
المستوى المستهدف 

كيفية حساب المؤشرمؤشرات األداءالهدف اإلستراتيجيالمسارللمؤشر
المستوى المستهدف 

للمؤشر

ات
وم

ملعل
ة ا

قني
حمتوى . 19ت ون�سر  اإنتاج 

كافة  يف  رقمي  معريف 
ملن�سوبي  متاح  املجاالت، 
التعليم العايل واملجتمع.

عدد الزوار ال�سهري للمحتوى 
متزايداأدوات ح�ساب اإح�سائيات الدخول على املواقعاملعريف املحلي

ن�سبة الزيارات املحلية 
للمحتوى املحلي اإىل العاملي

عدد الزيارات اإىل املحتوى املحلي على املحتوى 
متزايدالعاملي

ن�سبة الزيارات العاملية 
للمحتوى املحلي اإىل العاملي

اإىل  املحلي  للمحتوى  العاملية  الزيارات  عدد 
متزايدزيارات املحتوى العاملي

ية
حت

الت
ية 

لبن
تطوير . 20ا يف  اال�ستمرار 

التحتية،  البنى  وحتديث 
املحفزة  البيئة  وتوفري 
التعليمية  للعملية 

والبحث العلمي.

كفاية البنية التحتية

منا�سبة  ا�ستبانات  ت�سميم  )يتم  ا�ستبانة 
متطلبات  حتقق  بنود  جمموعة  على  حتتوي 
املتعارف  الطرق  ح�سب  حتليلها  ويتم  املوؤ�سر 

عليها(

متزايد





26


