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اخلطة اأربعني برناجمًا عمليًا مت التو�سل اإليها ملعاجلة ت�سمنت     
الق�سايا احلالية وامل�ستقبلية للتعليم اجلامعي يف اململكة 
واالرتقاء به اإىل اآفاق جديدة وجعله قادرًا على املناف�سة والريادة العاملية 

وحتقيق روؤيته ور�سالته.
التعليم  ق�سايا  معاجلة  يف  وتنوعها  ب�سموليتها  الربامج  هذه  وتت�سم 
اجلامعي. فمنها ما هو جديد وم�ستحدث يف فكرته، ومنها ما هو تطويري 
ملا هو قائم حاليًا.  وعند تنفيذ هذه الربامج يف جمموعها فاإنها �ستحدث 
الرئي�س  العن�سر  يعد  الربامج  هذه  تنفيذ  اإن  املطلوب.  االأثر  اهلل  باإذن 
للتطبيق الناجح للخطة االإ�سرتاتيجية للتعليم اجلامعي، وقد و�سعت هذه 

الربامج لتخدم االأغرا�س التالية: 
معاجلة الق�سايا الراهنة التي حتتاج اهتمامًا عاجاًل. ) اأ ( 

رعاية وتوجيه املبادرات القائمة حاليًا. )ب( 
التهيئة لتحقيق الروؤية امل�ستقبلية للتعليم اجلامعي. )ج( 

  مقدمة:
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الربامج املعرو�سة يف هذه اخلطة من حيث طبيعتها واأ�سلوب تتباين    
توجهات جديدة،  على  ما حتتوي  فمنها  وعر�سها،  تناولها 
التعليم  وزارة  تتبناها  حاليًا  قائمة  وم�ساريع  مبادرات  تعزز  ما  ومنها 
تتفاوت  كما  للتطوير.  عامة  مقرتحات  هيئة  على  هو  ما  ومنها  العايل، 
الربامج من حيث االأهمية ومدى التاأثري واأولوية التنفيذ. كما اأن بع�سها 
تبدو �سعبة التنفيذ يف الوقت احلايل ولكن قد تربز �سرورتها يف امل�ستقبل.  
وبع�س الربامج تقع �سمن مهام وزارة التعليم العايل وبع�سها �سمن مهام 
اجلامعات مبا�سرة، كما توجد بع�س املهام ذات عالقة بجهات وموؤ�س�سات 
اأخرى. وجاءت الربامج مف�سلة ومت�سمنة مهمات حمددة وجدول زمني 

وهيكل تنظيمي للتنفيذ، كلما تطلب ذلك. 
و�سواًل  االإ�سرتاتيجية  االأهداف  حتقق  بحيث  التنفيذية  الربامج  و�سعت 

لبناء جمتمع املعرفة الذي ت�سبو اإليه اململكة.  

  سمات البرامج:
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  البرامج التنفيذية واألهداف اإلستراتيجية وأبعاد التوجهات الرئيسة ومجتمع المعرفة

ملخصات   
موجزة   

للبرامج   
التنفيذية  
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1- تخطيط القدرة االستيعابية للتعليم الجامعيعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف 

يقدم هذا الربنامج اإطارًا لتخطيط التو�سع يف التعليم اجلامعي والعايل يف اململكة خالل �سنوات اخلطة اخلم�س والع�سرين. وقد طورت 
اخلطة منوذجًا ريا�سيًا يعتمد على عدة عوامل منها معرفة مقدار الطلب على التعليم اجلامعي والعايل والن�سب امل�ستهدفة لتوزيع 
الطلبة على التخ�س�سات املختلفة و�سعة املوؤ�س�سات االأخرى يف التعليم العايل مثل التعليم والتدريب التقني واملهني واجلامعات االأهلية 
وبرامج االبتعاث وغريها. كما يحدد هذا النموذج عدد اجلامعات والكليات املطلوبة واالنت�سار اجلغرايف لها خالل تلك الفرتة، واأعداد 
الطلبة املتوقع قيدهم يف التخ�س�سات املختلفة. ويتطلب هذا النموذج املراجعة الدورية والتحديث للبيانات املطلوبة فيه ح�سب االأعداد 

الواقعية.
امل�صـــــــــــــــــوغات

• تقدير االأعداد املتوقعة خلريجي وخريجات املدار�س الثانوية.	
• �سرورة وجود خطة �ساملة ومنهجية وا�سحة تلبي الطلب على التعليم العايل.	
• اإنتاج املعرفة وا�ستثمار الكفاءات الب�سرية واال�ستجابة ل�سوق العمل واملجتمع.	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• تقدير االأعداد املتوقعة من خريجي وخريجات املدار�س الثانوية.	
• اإتاحة فر�ٍس اأف�سل ال�ستيعاب املوؤهلني من خريجي وخريجات املدار�س الثانوية.	
• حتقيق االنت�سار اجلغرايف لفر�س التعليم العايل يف مناطق اململكة.	
• تاأمني التوازن يف اال�ستيعاب بني التخ�س�سات االأكادميية. 	
• االإ�سهام يف بناء جمتمع املعرفة وتلبية احتياجات �سوق العمل ومتطلبات املجتمع. 	
• �سمان اال�ستفادة الق�سوى من املوارد املتاحة.	

املهمات الرئي�صة
• حتديث التوقعات اخلا�سة باأعداد خريجي املدار�س الثانوية �سنويًا.	
• حتديث التوزيع املطلوب للطلبة )ذكورًا واإناثًا( على التخ�س�سات.	
• تطبيق النموذج واملنهجية املقرتحة يف الربنامج. 	
• حتديد ن�سب القيد يف خمتلف اجلامعات.	
• مراقبة وت�سحيح م�سار تطبيق خطة التو�سع.	

2- تحسين األداء األكاديمي للطلبةعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يقوم الربنامج على و�سع اإطار خلدمات االإر�ساد االأكادميي واالجتماعي والنف�سي واملهني والوظيفي للطلبة، ورعاية الطلبة املوهوبني 
واملتفوقني يف اجلامعات، وتوفري ال�سكن اجلامعي للطلبة، والتجهيزات الريا�سية والرتفيهية، واخلدمات الطبية، وغريها.

امل�صـــــــــــــــــوغات
• احلد من الر�سوب والت�سرب يف اجلامعات. 	
• زيادة معدالت اإمتام الدرا�سة يف التخ�س�سات املختلفة.	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• حت�سني مدخالت التعليم اجلامعي من خالل االختبارات القيا�سية للقبول.	
• تعزيز االأداء االأكادميي للطلبة. 	
• رفع معدالت النجاح واإمتام الدرا�سة للطلبة وتقليل معدالت الر�سوب والت�سرب.	
• حت�سني الكفاءة الداخلية للجامعات واال�ستخدام االأمثل ملواردها.	

املهمات الرئي�صة
• و�سع اآلية جلمع البيانات وح�ساب معدالت الت�سرب والتخرج يف اجلامعات.	
• حتديد الكفاءة الداخلية للجامعات كمنظومة متكاملة.	
• التق�سيِّ امل�ستمر ملعدالت الت�سرب والتخرج ودرا�ستها.	
• املراجعة امل�ستمرة لفعالية االختبارات القيا�سية.	
• اإعداد خطة عملية وبرامج تنفيذية لتح�سني االأداء االأكادميي للطلبة.	
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3- القبول والتبادل الدولي للطلبةعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

وتقدمي  لرعايتهم  اأن�سطة  وو�سع  ال�سعودية  اجلامعات  يف  العامل  دول  من  املتميزين  الطلبة  قبول  زيادة  على  الربنامج  يقوم 
اخلدمات لهم وتعزيز التوا�سل معهم بعد تخرجهم.  كما يعر�س الربنامج فر�ساً للتبادل الدويل والدرا�سة اجلزئية للطلبة 
ال�سعوديني يف اجلامعات العاملية، ولي�س املق�سود هنا برامج االبتعاث اخلارجي للح�سول على درجة علمية، حيث اإن االبتعاث 

والقبول يف اجلامعات ال�سعودية يدخل �سمن برنامج تخطيط القدرة اال�ستيعابية. 
امل�صـــــــــــــــــوغات

• زيادة التنوع الطالبي.	
• التناف�س بني الطلبة والتفاعل احل�ساري مع االأمم االأخرى.	
• اال�ستمرار يف اإظهار مكانة اململكة عامليا.	
• االرتقاء بالتعليم اجلامعي اإىل امل�ستويات العاملية.	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• اإثراء العملية التعليمية والبحثية يف اجلامعات ال�سعودية.	
• تطوير اأ�ساليب ال�ستقطاب الطلبة املتميزين من خمتلف اجلن�سيات اإىل اجلامعات ال�سعودية. 	
• تعزيز التبادل الطالبي بني اجلامعات ال�سعودية والعاملية.	
• ت�سهيل اإجراءات برامج التبادل الدويل للطلبة.	
• تعزيز التعاون الدويل، وال�سراكات مع اجلامعات العاملية.	

املهمات الرئي�صة
• مراجعة اللوائح واالأنظمة وتطويرها لتتنا�سب مع متطلبات القبول والتبادل الدويل للطلبة.	
• اإيجاد اآلية لتعزيز التبادل الطالبي ورعاية الطلبة غري ال�سعوديني يف اجلامعات ال�سعودية.	
• و�سع �سيا�سة حلجم التبادل الدويل الطالبي يف اجلامعات ال�سعودية.	

4- تعزيز دور التعليم العالي األهليعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يت�سمن هذا الربنامج زيادة الدعم املايل للتعليم االأهلي با�ستحداث اآلية حتت اإ�سراف وزارة التعليم العايل، ويت�سمن كذلك 
تعزيز التبادل املعريف والتقني واخلربات االإدارية بني اجلامعات احلكومية وموؤ�س�سات التعليم العايل االأهلي.  كما يتطلب هذا 

الربنامج توافر اجلودة وااللتزام بها يف موؤ�س�سات التعليم العايل االأهلي.
امل�صـــــــــــــــــوغات

• مواكبة التوجه العاملي يف توفري موؤ�س�سات تعليم عايل اأهلية.	
• زيادة الطلب على التعليم العايل و�سرورة التو�سع يف اال�ستيعاب وفر�س القبول.	
• مرونة القطاع االأهلي يف التجاوب مع �سوق العمل.	
• حت�سني الكفاءة االإدارية يف التعليم العايل االأهلي.	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• ت�سجيع اال�ستثمار يف قطاع التعليم العايل.	
• تخفيف الطلب على موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية من حيث القبول واال�ستيعاب.	
• اال�ستمرار يف حت�سني اجلودة  يف موؤ�س�سات التعليم العايل االأهلي.	
• توفري بيئة حمفزة على التعلم والبحث العلمي. 	
• توفري فر�س وخيارات متعددة خلريجي الثانوية يف جماالت متطلبه يف �سوق العمل.	
• انت�سار املعرفة وتلبية متطلبات �سوق العمل واالحتياجات الوطنية االإ�سرتاتيجية.	

املهمات الرئي�صة
• تعزيز االإدارة احلالية للتعليم العايل االأهلي يف وزارة التعليم العايل اأو حتويلها اإىل وكالة.	
• تنفيذ اآلية لتنظيم عملية الدعم املايل وربطها باجلودة.	
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5- تنمية اإلبداع والتميز لدى هيئة التدريسعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يت�سمن هذا الربنامج مهمات الإثراء هيئة التدري�س باأ�ساليب التعليم والتعلم والنظريات احلديثة يف هذه املجاالت،  ويت�سمن 
ذلك طرق التدري�س وت�سميم املقررات، وتقومي الطلبة، ومهارات االت�سال وغريها،  وذلك عن طريق مراكز متخ�س�سة يف 

اجلامعات.  
امل�صـــــــــــــــــوغات

• تعزيز مهارات التدري�س لدى هيئة التدري�س.	
• اأهمية ممار�سة التجارب الفاعلة يف التعليم والتعلم والبحث العلمي.	
• االرتقاء بالتطوير املهني ب�سكل موؤ�س�سي يبنى يف اجلامعات.  	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• جتويد ممار�سة التجارب الفاعلة يف التعليم والتعلم والبحث العلمي.	
• تعزيز قدرات هيئة التدري�س للتميز يف التدري�س والبحث العلمي.	
• االإ�سهام يف تعزيز مهارات الطلبة.	
• تبادل اخلربات واملوارد بني اجلامعات يف جمال تطوير هيئة التدري�س.	
• رعاية وتوجيه املبادرات ذات العالقة يف وزارة التعليم العايل.	

املهمات الرئي�صة
• اإن�ساء مراكز للتعليم والتعلم يف اجلامعات.	
• و�سع جائزة للتميز واالإبداع يف التعليم والتعلم.	
• اإن�ساء �سبكة توا�سل بني  هيئة التدري�س لتحفيز االإبداع والتميز لديهم. 	

6- تنمية مهارات الطلبةعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يعنى هذا الربنامج باإن�ساء وحدات يف اجلامعات ال�سعودية تهتم بو�سع وتنفيذ خطط لتطوير مهارات الطلبة.  وتقوم وزارة 
التعليم العايل بتقدمي الدعم لتلك الوحدات وتعزيز دورها وت�سجيع تبادل اخلربات بني اجلامعات يف هذا املجال.   

امل�صـــــــــــــــــوغات
• تاأكيد �سوق العمل واملجتمع على �سرورة اكت�ساب الطلبة للمهارات.	
• تعزيز القدرة الذاتية للطلبة على التعلم امل�ستمر واال�ستجابة للمتغريات.  	
• العالقة الوطيدة بني جودة اخلريجني ومدى اكت�سابهم للمهارات.	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• تطوير مهارات الطلبة االأ�سا�سية التي يتطلبها �سوق العمل واملجتمع عامة.	
• تطوير قدرة الطلبة على موا�سلة التعلم وحل امل�سكالت وتنمية مهارات التفكري لديهم.	
• تطوير مهارات اخلريجني املهنية واالجتماعية وال�سخ�سية.	
• متكني الطلبة من تو�سيع قاعدتهم املعرفية.	

املهمات الرئي�صة
• اإن�ساء مراكز/وحدات لتطوير مهارات الطلبة باجلامعات.	
• ت�سمني املهارات يف اخلطط الدرا�سية للربامج اجلامعية وال�سنة التح�سريية.	
• و�سع اآلية لتق�سي املهارات امل�ستجدة واإدراجها ب�سكل دوري.	
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7- تخطيط االحتياج واالستقطاب لهيئة التدريسعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

التخ�س�سات  ملختلف  اجلامعي  التعليم  يف  واإناثًا(  )ذكورًا  التدري�س  هيئة  من  االحتياج  لتقدير  خطة  الربنامج  هذا  يقدم 
هيئة  من  املطلوبة  الوطنية  ال�سعة  بناء  هذه اخلطة  وتت�سمن  االحتياج.  هذا  لتلبية  الالزمة  ال�سعة  بناء  وكيفية  االأكادميية، 
التدري�س ال�سعوديني، وتوفري احلوافز الالزمة ال�ستقطاب الكفاءات الوطنية ملهنة التعليم اجلامعي. كما يت�سمن الربنامج 

اآلية فاعلة لتح�سني قدرة اجلامعات ال�سعودية على جذب هيئة تدري�س متميزة من غري ال�سعوديني.
امل�صـــــــــــــــــوغات

• الزيادة امل�ستمرة يف اأعداد الطلبة املقيدين يف التعليم اجلامعي.	
• اإعادة هيكلة التخ�س�سات االأكادميية، واحلاجة اإىل هيئة تدري�س كافية فيها.	
• احلاجة اإىل الكفاءات الوطنية من هيئة التدري�س. 	
• حاجة العملية التعليمية والبحث العلمي للكفاءات املتميزة من هيئة التدري�س. 	
• املناف�سة العاملية وال�سناعية على الكفاءات االأكادميية املتميزة.	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• تعزيز جودة العملية التعليمية والبحث العلمي. 	
• توفري هيئة تدري�س باأعداد كافية ونوعية متميزة، ذكورًا واإناثًا.	
• بناء ال�سعة الوطنية الالزمة والكفاءات املطلوبة من هيئة التدري�س ال�سعوديني، ل�سمان اال�ستقرار االأكادميي.	
• ا�ستقطاب هيئة تدري�س متميزة من غري ال�سعوديني، لتعزيز التنوع واجلودة.	

املهمات الرئي�صة
• و�سع منوذج لتقدير االحتياج من هيئة التدري�س يف خمتلف التخ�س�سات االأكادميية. 	
• حتديث بيانات االحتياج لهيئة التدري�س خالل �سنوات اخلطة.	
• توفري العدد املنا�سب من منح الدرا�سات العليا الداخلية واخلارجية لل�سعوديني.	
• و�سع برنامج جلذب الطلبة املوهوبني يف املدار�س واجلامعات ملهنة التدري�س يف اجلامعات.	
• و�سع برامج الإبراز مكانة مهنة التعليم اجلامعي وت�سجيع االنخراط فيها.	
• املراجعة الدورية ملحفزات املناف�سة التي تعزز قدرة اجلامعات على ا�ستقطاب هيئة التدري�س املتميزة.	

8- استبقاء هيئة التدريسعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يقدم هذا الربنامج اإطارًا عامًا لالحتفاظ بالكفاءات العلمية من هيئة التدري�س ال�سعوديني وغري ال�سعوديني )ذكورًا واإناثًا( 
باجلامعات ال�سعودية. ويت�سمن ذلك تعزيز قدرة اجلامعات ال�ستبقاء الكفاءات املتميزة من هيئة التدري�س وتوفري احلوافز 

الالزمة لهم، حفاظًا على اجلودة التعليمية والتميز البحثي. 
امل�صـــــــــــــــــوغات

• وجود فر�س مناف�سة خارج اجلامعات جتذب هيئة التدري�س ال�سعوديني. 	
• حدة املناف�سة العاملية على املتميزين من هيئة التدري�س. 	
• احلفاظ على اجلودة التعليمية والتميز البحثي. 	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• حت�سني قدرة اجلامعات على االحتفاظ باحتياجها من املتميزين من هيئة التدري�س. 	
• توفري البيئة املنا�سبة واملحفزات املناف�سة ل�سمان االحتفاظ بالكفاءات العلمية من هيئة التدري�س.	

املهمات الرئي�صة
• قيام كل جامعة بدرا�سة وحتليل الو�سع احلايل للحفاظ على هيئة التدري�س فيها.	
• التاأكد من توفري اخلدمات الالزمة لهيئة التدري�س. 	
• تقدمي املحفزات املناف�سة لتعزيز قدرة اجلامعات على ا�ستبقاء هيئة التدري�س املتميزة.	
• اال�ستمرار يف احل�سول على التغذية الراجعة مل�ستوى ر�سا هيئة التدري�س عن البقاء يف اجلامعة.	
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9- تلبية االحتياج من الموظفين وتطوير مهاراتهم عنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يعنى هذا الربنامج بتلبية االحتياج من املوظفني )االإداريني والفنيني( يف موؤ�س�سات التعليم اجلامعي وتطوير اأدائهم وتنمية 
مهاراتهم. وي�سمل ذلك ا�ستقطاب الكوادر املوؤهلة من ال�سعوديني وغريهم )ذكورًا واإناثًا( وا�ستبقائها، وتو�سيف الوظائف، 

وو�سع امل�سارات الوظيفية ومتطلبات الرتقية، وو�سائل التحفيز املالية واالإدارية، باالإ�سافة اإىل العناية بالتدريب امل�ستمر.
امل�صـــــــــــــــــوغات

• احلاجة اإىل الكفاءات الفنية واالإدارية املدربة تدريبًا عاليًا، نتيجة للتو�سع يف التعليم اجلامعي.	
• بناء ال�سعة الوطنية من الكفاءات االإدارية والفنية املوؤهلة )ذكورا واإناثا( يف اجلامعات.	
• التدريب امل�ستمر لتطوير مهارات الكفاءات االإدارية والفنية يف اجلامعات لتعزيز كفاءة االأداء.	
• ا�ستبقاء الكفاءات املوؤهلة يف املوؤ�س�سات التعليمية.	
• حاجة البحوث واملختربات يف اجلامعات اإىل الفنيني املخت�سني.	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• توفري العدد االأمثل من االإداريني والفنيني يف اجلامعات. 	
• دعم اإنتاجية وفعالية اجلامعات وحت�سني االأداء الوظيفي فيها. 	
• تطوير مهارات الكفاءات الفنية واالإدارية واإعادة تاأهيلها لدعم العملية التعليمية والبحثية يف اجلامعات. 	
• املحافظة على الكفاءات املوؤهلة يف املوؤ�س�سات التعليمية.	

املهمات الرئي�صة
• اإن�ساء وحدات يف اجلامعات للموارد الب�سرية وحتديد مهامها.	
• و�سع خطط لال�ستقطاب والتطوير والتدريب.	
• تنظيم االإجراءات والعمليات الوظيفية و�سبطها.	

10- العناية بشؤون ذوي االحتياجات الخاصةعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يعنى هذا الربنامج بذوي االحتياجات اخلا�سة )ذكورًا واإناثًا( يف موؤ�س�سات التعليم اجلامعي. وي�سمل ذلك مراعاة متطلباتهم 
من حيث مالءمة البنى التحتية باجلامعات والربامج االأكادميية، وكذلك تخريج املعلمني املخت�سني بهم، واإجراء البحوث 

العلمية يف جماالت الرتبية اخلا�سة والتاأهيل.  
امل�صـــــــــــــــــوغات

• ا�ستيعاب الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�سة يف موؤ�س�سات التعليم اجلامعي.	
• تهيئة البنى االأ�سا�سية يف اجلامعات لتتنا�سب مع ذوي االحتياجات اخلا�سة. 	
• توفري معلمني متخ�س�سني يف تعليم ذوي االحتياجات اخلا�سة ملدار�س الرتبية اخلا�سة.	
• يف 	 والتدري�سية  الوظيفية  االأعمال  يف  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  من  القادرين  عند  الكامنة  الطاقات  من  اال�ستفادة 

اجلامعات. 
الأهـــــــــــــــــــــداف

• تعديل البنية االأ�سا�سية للجامعات وجتهيز الو�سائل الالزمة لذوي االحتياجات اخلا�سة. 	
• زيادة التنوع يف الربامج اخلا�سة لتخريج معلمني لتدري�س الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�سة. 	
• ا�ستيعاب الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�سة يف اجلامعات. 	
• تعزيز الربامج االأكادميية املنا�سبة لذوي االحتياجات اخلا�سة.	
• توظيف املوؤهلني من ذوي االحتياجات اخلا�سة يف االأعمال الوظيفية والتدري�سية. 	
• دعم البحوث العلمية والدرا�سات والتاأليف والرتجمة يف جماالت الرتبية اخلا�سة والتاأهيل. 	

املهمات الرئي�صة
• درا�سة االأو�ساع احلالية لذوي االحتياجات اخلا�سة يف اجلامعات وتقدير اأعدادهم امل�ستقبلية.	
• درا�سة االأو�ساع احلالية لذوي االحتياجات اخلا�سة وتقدير اأعدادهم.	
• تاأ�سي�س مكاتب خلدمات ذوي االحتياجات اخلا�سة يف اجلامعات.	
• دعم اجلامعات يف تطوير بنى ت�ستجيب ملتطلبات ذوي االحتياجات اخلا�سة.	
• تقدمي الدعم واحلوافز للجامعات للعناية ب�سوؤون ذوي االحتياجات اخلا�سة. 	
• اإجراء التعاون والتوا�سل مع اجلمعيات ذات العالقة.	
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11- تعزيز برامج الدراسات العليا لهيئة التدريس اإلناثعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يتمثل هذا الربنامج يف ت�سميم مناذج عملية ت�ساعد هيئة التدري�س االإناث يف احل�سول على ال�سهادات العليا )املاج�ستري 
اجتماعيًا  ومقبولة  خا�سة  ترتيبات  و�سع  مع  الالزمة،  والتميز  اجلودة  معايري  على  الربنامج  هذا  ويحافظ  والدكتوراه(. 
واأكادمييًا ت�ستجيب للظروف املجتمعية لالإناث، وتتيح املجال ملن ال يتوفر لهن فر�س للدرا�سات العليا يف اأماكن اإقامتهن. كما 

يعزز هذا الربنامج الربامج امل�سرتكة القائمة حاليًا بني اجلامعات ال�سعودية والعاملية. 
امل�صـــــــــــــــــوغات

• ارتفاع ن�سبة الطالبات اإىل هيئة التدري�س.	
• النق�س يف عدد هيئة التدري�س من  االإناث املوؤهالت.	
• الظروف املجتمعية التي قد حتد من اإكمال االإناث لدرا�ستهن العليا.	
• �سعوبة توفري الدرا�سات العليا لالإناث يف اجلامعات النا�سئة واملناطق البعيدة.	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• تعزيز موؤهالت االإناث من هيئة التدري�س يف اجلامعات.	
• تقدمي مناذج للدرا�سات العليا تتواءم مع الظروف املجتمعية واملكانية لالإناث. 	
• رفع جودة التعليم اجلامعي للفتيات.	
• �سد العجز يف عدد االإناث من هيئة التدري�س يف اجلامعات. 	
• زيادة القدرات البحثية لهيئة التدري�س االإناث وتعزيز اإ�سهامهن يف البحوث العلمية.	

املهمات الرئي�صة
• حتديد اجلامعات امل�ساركة والربامج االأكادميية التي �ستقدم هذا الربنامج	
• اختيار ال�سيغ والنماذج التي تنا�سب الربنامج االأكادميي واجلامعة.	
• ح�سر املر�سحات لهذه الربامج ومعايري انتقائهن لالنخراط فيها.	
• و�سع حوافز ت�سجيعية للمناف�سة يف هذا الربنامج.	

12- استحداث جامعات تطبيقيةعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يت�سمن هذا الربنامج ا�ستحداث جامعات تطبيقية )بوليتكنيك(، تقوم بتقدمي �سل�سلة من الربامج االأكادميية امل�ستحدثة التي 
يراعى فيها التوازن بني املفاهيم النظرية والتطبيقات والتجارب وامل�ساريع العملية والتدريب امليداين.  ومن املمكن تقدمي هذه 
الربامج التطبيقية يف اخت�سا�سات متعددة ت�سمل جماالت االإدارة والعلوم االإن�سانية والعلوم االجتماعية والهند�سة وال�سحة، 
وغريها. ويقرتح البدء يف ان�ساء اجلامعات التطبيقية لتقدمي برامج تطبيقية يف جماالت خمتارة، وذلك يف عدد من املناطق 

ذا الكثافة ال�سكانية العالية. ثم تقيم نتائج هذه املرحلة متهيدًا لتعميم هذا النمط من اجلامعات على جميع مناطق اململكة.
امل�صـــــــــــــــــوغات

• قلة عدد الكفاءات الوطنية املوؤهلة عمليًا.	
• الطلب املتزايد على خريجي الربامج التطبيقية يف �سوق العمل. 	
• بناء القدرة التناف�سية للكفاءات الوطنية.	
• جذب الطلبة اإىل اجلامعات والكليات التي تقدم الربامج التطبيقية.	
• عدم تو�سع املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني يف برامج البكالوريو�س والكليات التقنية.	
• ا�ستمال بع�س الكليات التي اأحلقت موؤخرًا باجلامعات على برامج تطبيقية.   	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• االإ�سهام يف التنمية االقت�سادية للمملكة.	
• اإعداد الطلبة وتزويدهم باملهارات واملعارف الالزمة للعمل. 	
• اإثراء وتنويع الربامج التي تقدمها اجلامعات ال�سعودية. 	
• ت�سجيع الطلبة على العمل يف املجاالت التطبيقية. 	
• زيادة املواءمة يف خمرجات التعليم اجلامعي مع �سوق العمل يف اململكة.	

املهمات الرئي�صة
• ا�ستحداث جامعات تطبيقية يف عدد من املناطق ذات الكثافة ال�سكانية.	
• و�سع القواعد املنظمة العتماد الربامج التطبيقية يف املجاالت املختلفة.	
• تقومي اجلامعات التطبيقية وخمرجاتها.	
• و�سع �سيا�سة للتو�سع يف اجلامعات التطبيقية.	
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عنوان الربنامج  13- نظام معادلة وارتباط المقررات 
الـــــــــــــــــــو�صف

يق�سد مبعادلة وارتباط املقررات تكافوؤ بع�س املقررات الدرا�سية يف اإحدى موؤ�س�سات التعليم اجلامعي مع مقررات موؤ�س�سة 
اأخرى باالتفاق بينهما. ويت�سمن هذا الربنامج و�سع نظام لالتفاق بني موؤ�س�سات التعليم اجلامعي وت�سجيع تفعيله لزيادة 
املرونة بني براجمها ومقرراتها لتمكني الطلبة من االنتقال بينها وحتقيق التكامل بني املوؤ�س�سات مع االإبقاء على التمايز بينها.

امل�صـــــــــــــــــوغات
• انتقال الطلبة بني الربامج، واحلاجة اإىل حتويل الوحدات الدرا�سية.	
• مواكبة التوجه العاملي يف نظام معادلة املقررات بني موؤ�س�سات التعليم العايل.	
• رفع معدالت اإمتام الدرا�سة اجلامعية.	
• التعاون والتكامل بني موؤ�س�سات التعليم اجلامعي حمليًا وعامليًا.	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• تاأ�س�س نظام نقل الوحدات الدرا�سية بني موؤ�س�سات التعليم اجلامعي.	
• توفري املرونة الالزمة للطلبة يف االنتقال بني اجلامعات، وبني اجلامعات وكليات املجتمع.	
• تعزيز تعاون اجلامعات والتكامل بينها. 	
• تعزيز التبادل الدويل للطلبة.	
• االإ�سهام يف حتقيق التعلم مدى احلياة.	

املهمات الرئي�صة
• التن�سيق الإن�ساء نظام املعادلة واالرتباط بني املقررات.	
• تعيني جهة يف كل موؤ�س�سة تعليمية تعنى بارتباط املقررات.	
• املراجعة والتقومي الدوري لفاعلية النظام.	
• ت�سجيع اجلامعات والكليات لالرتباط بني املقررات املنا�سبة فيها.	

14- التعلم مدى الحياةعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

واحتياجاتهم  ظروفهم  مع  تتنا�سب  و�سياقات  بنماذج  االأعمار  جميع  يف  للطلبة  التعلم  فر�س  توفري  الربنامج  هذا  يت�سمن 
الدرا�سية والوظيفية مما يعزز اال�ستثمار يف املواطنني للو�سول اإىل املجتمع املعريف. ويتيح الربنامج للطلبة فر�سة االلتحاق 
اإما ب�سكل منتظم لغر�س احل�سول على درجة جامعية اأو لغر�س حتديث املعرفة واكت�ساب املهارات اأو تعزيز اجلدارة يف العمل 
واإعادة التاأهيل. و�سيتم تنفيذ هذا الربنامج يف اجلامعات من خالل وحدات تعني باإدارة االأن�سطة والربامج املختلفة للتعلم 
مدى احلياة والتوا�سل مع اجلامعات االأخرى للتن�سيق وتبادل اخلربات والتجارب فيما يخ�س الربامج واملقررات واالأدوات التي 

تعزز توفري فر�س التعلم مدى احلياة. 
امل�صـــــــــــــــــوغات

• الت�سارع يف التقدم العلمي والتقني. 	
• املناف�سة واملتغريات يف متطلبات �سوق العمل.	
• ا�ستدامة النمو االقت�سادي واالجتماعي يف اململكة.	
• تقدمي العلم واملعرفة والتدريب والتقنية بطابع يتنا�سب مع فئات املجتمع وظروفهم.  	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• توفري قنوات وبدائل منا�سبة للتعلم وزيادة املعرفة واإعادة التاأهيل.	
• اإقامة �سبكة لتبادل اأف�سل املمار�سات يف التعلم مدى احلياة واأن�سطة التعليم امل�ستمر يف اململكة. 	
• متكني املجتمع من مواكبة التقدم العلمي والتقني.	

املهمات الرئي�صة
• مراجعة االأنظمة واللوائح الالزمة لتوفري التعلم مدى احلياة.	
• اإن�ساء وحدات التعلم مدى احلياة يف اجلامعات.	
• ت�سجيع اجلامعات ودعمها لتنفيذ برامج التعلم مدى احلياة.	
• تن�سيق جهود اجلامعات وتبادل اخلربات بينهما.	
• التقومي الدوري لفاعلية برامج التعلم مدى احلياة.	
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15- التواصل مع المدارس الثانويةعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يعنى هذا الربنامج بقيام اجلامعات مببادرة فاعلة للتوا�سل والتعاون مع املدار�س الثانوية. وي�سمل ذلك برامج التوعية والتهيئة 
�سيفية  برامج  واإقامة  االأكادميية،  للتخ�س�سات  واإر�سادهم  منهم،  واملبدعني  املتميزين  الثانوية،وا�ستقطاب  املدار�س  لطلبة 
للمتفوقني واملوهوبني، وتوعية اأولياء اأمورهم عن اجلامعة ومتطلباتها، وتقدمي برامج لتطوير املعلمني وتدريبهم، وكذلك برامج 
لتبادل اخلربات يف هذه املجاالت بني اجلامعات. ويق�سي هذا الربنامج باأن تقوم وزارة التعليم العايل بت�سجيع اجلامعات على 

اإطالق وتفعيل برامج االمتداد والتعاون وتقدمي احلوافز للنجاحات والتجارب املتميزة.
امل�صـــــــــــــــــوغات

• تهيئة الطلبة للحياة اجلامعية ومتطلباتها.	
• ا�ستقطاب الطلبة املتفوقني واملوهوبني.	
• م�ستوى اجلودة يف مدخالت للتعليم اجلامعي.	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• اإقامة �سراكة فاعلة بني اجلامعات واملدار�س الثانوية.	
• تعزيز فر�س التميز واالإبداع للطلبة. 	
• توعية الطلبة بالفر�س املتاحة واخليارات املنا�سبة لهم �سمن موؤ�س�سات التعليم العايل املختلفة.	
• تعزيز الدور املجتمعي للجامعات ون�سر ثقافتها املهنية.	
• تهيئة الطلبة الكت�ساب املهارات الالزمة للتعلم.	

املهمات الرئي�صة
• اإطالق اجلامعات لربامج التوا�سل واالمتداد مع املدار�س الثانوية.	
• تقدمي الوزارة الدعم واحلوافز للنجاحات والتجارب املتميزة يف هذا املجال.	

16- الجدارات المطلوبة في مدخالت التعليم الجامعيعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يت�سمن هذا الربنامج قيام وزارة التعليم العايل بالتن�سيق مع اجلامعات بتحديد اجلدارات املطلوب توافرها يف مدخالت 
وزارة  مع  التوا�سل  الربنامج  ويتطلب  اجلامعية.  املرحلة  يف  والتميز  النجاح  لتحقيق  وذلك  الطلبة،  من  اجلامعي  التعليم 
الرتبية والتعليم لتزويدها باجلدارات املطلوبة لو�سع االآلية الالزمة لت�سمني هذه اجلدارات وتفعيلها يف املناهج الدرا�سية 
ويف االأ�ساليب التعليمية يف املدار�س، وتقومي ذلك دوريًا للتاأكد من حتقيقها. ويوؤكد هذا الربنامج على �سرورة اكت�ساب الطلبة 
لهذه املهارات ب�سكل تراكمي خالل مراحل التعليم العام. وينبغي مالحظة التكامل بني هذا الربنامج وبرنامج "تنمية مهارات 

الطلبة".
امل�صـــــــــــــــــوغات

• تعزيز قنوات التوا�سل الفاعلة بني التعليم العام واجلامعي.	
• اكت�ساب طلبة التعليم العام املهارات املطلوبة يف التعليم اجلامعي.	
• تفعيل االإر�ساد الطالبي يف املدار�س فيما يخ�س توافق الطالب مع التخ�س�سات االأكادميية واكت�ساف املوهوبني.	
• م�ساعدة خريجي التعليم العام على النجاح والتفوق يف التعليم اجلامعي.	
• تقليل الهدر االأكادميي ون�سبة الر�سوب والت�سرب يف التعليم اجلامعي.	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• تعزيز التكامل بني التعليم العام واجلامعي ب�سكل موؤ�س�سي.	
• رفع جودة مدخالت التعليم اجلامعي من الطلبة.	
• تقليل الهدر االأكادميي ون�سبة الر�سوب والت�سرب يف التعليم اجلامعي.	
• توعية الطلبة واأولياء اأمورهم باجلدارات املطلوبة للنجاح يف التعليم اجلامعي.	

املهمات الرئي�صة
• تقوم وزارة التعليم العايل بالتن�سيق مع اجلامعات لتحديد اجلدارات الالزمة للنجاح يف التعليم اجلامعي ح�سب 	

التخ�س�سات االأكادميية.
• تزويد وزارة الرتبية والتعليم باجلدارات املطلوبة و�سبل تفعيلها.	
• تقومي ومراجعة فاعلية اجلدارات ب�سكل دوري والتاأكد من مواكبتها للمتغريات.	
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عنوان الربنامج  17- الكفايات المطلوبة في خريجي الكليات التربوية 
الـــــــــــــــــــو�صف

توافرها  املطلوب  الكفايات  لتحديد  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتن�سيق  العايل  التعليم  وزارة  قيام  الربنامج  هذا  يت�سمن 
ويتطلب  العام.  التعليم  يتنا�سب مع متطلبات اجلودة يف  الإعداد معلمني على م�ستوى مهني  الرتبوية  الكليات  يف خمرجات 
الربنامج التن�سيق مع اجلامعات لت�سمني تلك الكفايات يف الربامج االأكادميية الرتبوية. وتت�سمن هذه الكفايات قدرة معلمي 

التعليم العام على اإك�ساب الطلبة للجدارات الالزمة للتعليم اجلامعي.
امل�صـــــــــــــــــوغات

• اال�ستمرار يف تخريج معلمني ذوي كفايات عالية للتعليم العام وتطوير اأداءهم.	
• اال�ستجابة ملتطلبات اإحلاق الكليات الرتبوية اإىل اجلامعات.	
• تهيئة طلبة التعليم العام معرفيًا ومهاريًا مبا يتوافق ومتطلبات املرحلة اجلامعية.	
• مواكبة التوجه العاملي للرتخي�س ملزاولة مهنة التعليم.	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• تعزيز كفايات معلمي التعليم العام وتطوير اأدائهم وقدرتهم على رعاية املوهوبني.	
• حتقيق التوا�سل امل�ستمر والتباديل بني وزارة التعليم العايل ووزارة الرتبية والتعليم.	
• تقليل الهدر االأكادميي ون�سبة الر�سوب والت�سرب يف التعليم العام.	
• اإعداد املعلمني لال�ستمرار يف التطوير الذاتي واحل�سول على تراخي�س مزاولة مهنة التعليم.	

املهمات الرئي�صة
• حتديد الكفايات واجلدارات املطلوبة من خريجي الكليات الرتبوية.	
• التوا�سل مع وزارة الرتبية والتعليم الأخذ مرئياتهم حول الكفايات املطلوبة.	
• و�سع وتطوير االآلية والربامج الالزمة لت�سمني الكفايات يف مناهج الكليات وطرق التعلم.	
• التقومي واملراجعة الدورية لفاعلية الكفايات والتاأكد من مواكبتها للتطورات.	

18- تقويم مخرجات التعلمعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يعنى هذا الربنامج بو�سع منهجية عملية وم�ستمرة جلمع املعلومات بو�سائل مبا�سرة وغري مبا�سرة لتقومي خمرجات التعليم 
اجلامعي املعرفية واملهارية، وا�ستفادة اجلامعات من هذه التغذية الراجعة يف تطوير براجمها وتطوير العملية التعليمية لديها 
وحت�سني جودة خمرجاتها. وتعد اختبارات التخرج كاأحد املوؤ�سرات املبا�سرة لقيا�س جودة املخرجات والتي قد ت�سمل قيا�س 
جودة املخرجات يف جمال التخ�س�س بجوانب املهارات والقيم. ويتوقع اأن تطور هذه االختبارات على م�ستوى اجلامعة والكليات 
واالأق�سام التابعة لها وان ال تكون اإلزامية اأو �سرطا للتخرج واإمنا ت�ستخدم نتائجها كمرجع وموؤ�سر مهم لقيا�س جودة املخرجات. 

وهناك موؤ�سرات اأخرى مثل متابعة اخلريجني يف اأماكن العمل وتق�سي اآراء اأ�سحاب العمل واخلريجني اأنف�سهم، وغريها.
امل�صـــــــــــــــــوغات

• التوافق مع متطلبات التقومي واالعتماد االأكادميي املحلية والعاملية.	
• مواكبة التوجه العاملي يف قيا�س جودة املخرجات.	
• �سرورة وجود منهجية لتقومي خمرجات التعلم.	
• حاجة اجلامعات والكليات لتبني اأ�ساليب فاعلة لقيا�س م�ستوى التعلم واكت�ساب املهارات. 	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• تعزيز جودة تعلم الطلبة واكت�سابهم للمهارات والتحقق من ذلك.	
• تطوير وتنظيم و�سائل وموؤ�سرات مبا�سرة وغري مبا�سرة لقيا�س خمرجات التعلم. 	
• ا�ستخدام نتائج التقومي  لتبني اإجراءات ت�سحيحية عملية لتعزيز تعلم الطلبة.	
• تتبع نتائج التقومي يف اجلامعات واإجراء املقارنات املحلية والعاملية بهدف التطوير والتح�سني واملناف�سة.	

املهمات الرئي�صة
• اإعداد املوؤ�سرات ملخرجات التعلم وطرق جمع املعلومات وتاأ�سي�س قاعدة للبيانات يف مركز االإح�ساءات بوزارة التعليم 	

العايل.
• التن�سيق بني املركز الوطني للقيا�س والتقومي، ومركز االإح�ساءات بوزارة التعليم العايل والهيئة الوطنية لالعتماد 	

والتقومي.
•  التغذية الراجعة للجامعات الإجراء التطوير.	
• تطوير اختبارات خمرجات التعلم وعقدها من قبل املركز الوطني للقيا�س والتقومي.	
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عنوان الربنامج  19- تعزيز نظام ضمان الجودة في التعليم العالي 
الـــــــــــــــــــو�صف

يت�سمن هذا الربنامج تعزيز املهمات احلالية للهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االأكادميي وو�سعها �سمن �سياق اخلطة امل�ستقبلية 
للتعليم اجلامعي. كما يعنى هذا الربنامج بتو�سيع م�ساركة موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية واالأهلية، وخ�سو�سًا اجلامعات، 
يف اال�ستمرار يف حتديث معايري االعتماد والتقومي االأكادميي. ويت�سمن الربامج ت�سجيع اجلامعات على جعل التقومي الذاتي 
واالعتماد االأكادميي  املحلي والعاملي  كاإحدى املمار�سات املوؤ�س�سية بها، بحيث تتحمل اجلامعة نف�سها م�سوؤولية �سمان اجلودة، 

مع تقدمي احلوافز  الت�سجيعية لها عند حتقيقها ملتطلبات االعتماد.   
امل�صـــــــــــــــــوغات

• التنوع والتحديث امل�ستمر للمناهج والربامج وزيادة مواءمتها الحتياجات املجتمع و�سوق العمل.	
• اأهمية ال�سفافية يف منظومة التعليم العايل.	
• جتويد خمرجات موؤ�س�سات التعليم العايل. 	
• ممار�سة التقومي االأكادميي و�سمان اجلودة ب�سورة موؤ�س�سية يف اجلامعات. 	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• تعزيز اأن�سطة الهيئة الوطنية لالعتماد والتقومي االأكادميي. 	
• رفع امل�ستويات االأكادميية وجودة التعليم العايل يف اململكة.	
• ممار�سة عملية اجلودة يف منظومة التعليم العايل ب�سكل موؤ�س�سي.	
• ت�سجيع اجلامعات للح�سول على االعتماد االأكادميي من اجلهات العاملية لرباجمها.	

املهمات الرئي�صة
• و�سع خطة زمنية ال�ستكمال االعتماد والتقومي االأكادميي يف موؤ�س�سات التعليم العايل.	
• املراجعة الدورية ملعايري االعتماد والتقومي االأكادميي.	
• تبادل اخلربات واملمار�سات بني موؤ�س�سات التعليم العايل.	

20- التواصل مع المجتمععنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

جمتمع  اإىل  الو�سول  يف  لالإ�سهام  اجلامعي  التعليم  وموؤ�س�سات  املجتمع  بني  العالقة  ج�سور  لبناء  اإطارًا  الربنامج  هذا  ي�سع 
اأدوار  اإىل تو�سيع  املعرفة. كما يعزز الدور املناط باجلامعات يف حتقيق متطلبات امل�سوؤولية املجتمعية. ويدعو هذا الربنامج 

من�سوبي اجلامعات وخريجيها وتبادل اخلربات بينها ب�سكل موؤ�س�سي.
امل�صـــــــــــــــــوغات

• احلاجة اإىل تو�سيح مفهوم "خدمة املجتمع" لدى اجلامعات.	
• خدمة املجتمع هي اإحدى املهام الرئي�سة للجامعات اإىل جانب التدري�س والبحوث. 	
• ممار�سة خدمة املجتمع توجه عاملي يف اجلامعات.	
• تفعيل خدمة املجتمع ب�سكل موؤ�س�سي. 	
• بناء جمتمع املعرفة.	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• االإ�سهام يف الو�سول اإىل جمتمع املعرفة.	
• بناء �سراكة م�ستمرة مع املجتمع ذات قيمة م�سافة. 	
• حتقيق التكامل بني التدري�س والبحوث العلمية مع خدمة املجتمع. 	
• متكني املجتمع من التوا�سل واال�ستفادة من اجلامعات.	
• تو�سيع دور من�سوبي اجلامعات )طلبة، وهيئة تدري�س، وموظفني( يف خدمة املجتمع.	
• تعزيز توا�سل اخلريجني مع اجلامعات وتفعيل دورهم يف املجتمع.	

املهمات الرئي�صة
• تو�سيع وتفعيل اأدوار وحدات خدمة املجتمع يف اجلامعات.	
• تقدمي احلوافز الت�سجيعية ملبادرات اجلامعات يف خدمة املجتمع.	
• التوا�سل مع اخلريجني ب�سكل موؤ�س�سي.	
• و�سع برامج مل�ساركة الطلبة يف االأن�سطة التطوعية يف املجتمع.	
• تبادل اخلربات واال�ستفادة من جتارب اجلامعات.	
• املراجعة الدورية لفاعلية برامج خدمة املجتمع.	
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21- تطوير برامج الدراسات العلياعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يعنى هذا الربنامج بتطوير قطاع الدرا�سات العليا وااللتزام بت�سمينه يف خطط اجلامعات املعنية، وي�سمل ذلك تطوير الربامج 
ال�سعوديني وغريهم،  الطلبة  املتميزين من  اأعداد  وزيادة  الوطني،  اال�سرتاتيجي  البعد  املجاالت ذات  االأكادميية وخا�سة يف 
وتفعيل التعاون الدويل وال�سراكات، وتوفري التجهيزات االأ�سا�سية، وتقدمي احلوافز الت�سجيعية، واال�ستمرار يف مراجعة اللوائح 

ذات العالقة.
امل�صـــــــــــــــــوغات

• زيادة اأعداد الطلبة املقيدين يف برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية مقارنة بالدول املتقدمة.	
• �سرورة وجود خطط وحوافز فّعالة ال�ستقطاب  طلبة الدرا�سات العليا من املتميزين داخل اململكة وخارجها.	
• رفع جودة برامج الدرا�سات العليا  يف اجلامعات.	
• العالقة الوطيدة بني عدد وجودة طلبة الدرا�سات العليا وكثافة النتاج البحثي.	
• تفعيل التمايز يف مهام موؤ�س�سات التعليم اجلامعي.	
• توفري الباحثني يف املجاالت االإ�سرتاتيجية للمملكة. 	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• تعزيز القدرة الوطنية من هيئة التدري�س والباحثني الذكور واالإناث.	
• ربط برامج الدرا�سات العليا باملجاالت االإ�سرتاتيجية للمملكة يف اجلامعات البحثية.	
• ا�ستقطاب طلبة الدرا�سات العليا من املتميزين من اأنحاء العامل وزيادة املنح لهم وتعزيز التبادل الدويل يف هذا املجال.	
• تعزيز النتاج البحثي يف املجاالت االإ�سرتاتيجية للمملكة.	
• التو�سع يف برامج االبتعاث الداخلي اإىل اجلامعات ال�سعودية لي�سمل الدرا�سات العليا.	

املهمات الرئي�صة
• اال�ستمرار يف مراجعة اللوائح ذات العالقة.	
• و�سع خطط للتو�سع يف الدرا�سات العليا يف اجلامعات وحتديد متطلباتها املالية والتجهيزات االأ�سا�سية.	
• و�سع اإطار لتفعيل التعاون الدويل يف جماالت الدرا�سات العليا. 	
• و�سع احلوافز امل�سجعة لتطوير وتعزيز برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعات.	
• التن�سيق بني اجلامعات يف حتديد املجاالت البحثية االإ�سرتاتيجية واإعداد براجمها. 	

22- زمالة ما بعد الدكتوراهعنوان الربنامج
الو�صـــــــــــــــــــــــــــــــــف

للرتكيز يف  الدكتوراه  من حملة  التخرج  لفرتة حمدودة متنح حلديثي  وظيفية  فر�سة  باأنها  الدكتوراه  مابعد  بزمالة  يق�سد 
داخل  من  الدكتوراه  على  للحا�سلني  الزمالة  لهذه  املنظمة  اللوائح  اإعداد  الربنامج  هذا  ويت�سمن  العلمي.  البحث  ممار�سة 
اجلامعة وخارجها من ال�سعوديني وغريهم، واإحداث عدد كاف من الوظائف الالزمة يف اجلامعات املعنية، وتقدمي الت�سهيالت 

واحلوافز املنا�سبة.
امل�صوغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

• بناء ال�سعة الب�سرية من الباحثني لتنمية قدرة البحث واالإبداع.	
• اأهمية الزمالة يف التدرج املهني للباحثني وهيئة التدري�س.	
• زيادة النتاج البحثي.	
• حتقيق التناف�سية العاملية والتعاون الدويل.	

الأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف
• دعم القدرة الوطنية يف البحث واالبتكار.	
• تعزيز اأن�سطة االإبداع يف البحث العلمي وبرامج الدرا�سات العليا يف اجلامعات.	
• االإ�سهام  يف تهيئة واإعداد هيئة التدري�س وباحثي امل�ستقبل يف اجلامعات ال�سعودية. 	
• تعزيز ال�سراكة مع املوؤ�س�سات االأكادميية العاملية.	
• ا�ستقطاب باحثني وافدين من اأنحاء العامل.	

املهمات الرئي�صة
• اإعداد لوائح زمالة ما بعد الدكتوراه.	
• اإحداث وتخ�سي�س الوظائف الالزمة.	
• الت�سويق للربنامج.	
• تقييم فعالية الربنامج و�سمان اجلودة.	
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23- إدارة البحث العلمي في التعليم الجامعيعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

التعليم العايل لتوجيه  اإن�ساء وحدة يف وزارة  العلمي يف اجلامعات. ويتطلب ذلك  واإدارة البحث  يعنى هذا الربامج بتنظيم 
وتن�سيق  البحوث العلمية ومتويلها وتقييم جودتها مبا يخدم االأهداف الوطنية وتنمية البحث العلمي، وال يق�سد بهذا املركزية 

يف اإدارة البحوث.  
امل�صـــــــــــــــــوغات

• اإدارة وتنظيم اجلهود البحثية اجلامعية. 	
• �سمان اجلودة وزيادة االإنتاجية والو�سول اإىل الريادة مقارنة باخلربات والتجارب العاملية.	
• توجيه البحوث يف اجلامعات يف جماالت ذات اأولوية وطنية واأهمية عاملية.  	
• توفر اآلية لتقومي البحوث.	
• التكامل بني اجلهات املعنية بالبحث العلمي يف اململكة.	
• حتقيق قيمة م�سافة للبحث اجلامعي.	
• اأهمية البحث العلمي يف بناء اقت�ساد املعرفة.	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• و�سع اإطار لتطوير البحوث العلمية يف اجلامعة وقيا�س اإنتاجيتها وجودتها. 	
• تن�سيق وتنظيم اأن�سطة البحوث يف خمتلف اجلامعات. 	
• و�سع اأولويات للبحث العلمي يف اجلامعات. 	
• تقدمي الدعم والتمويل املنا�سبني للبحث العلمي واال�ستثمار فيه.	
• ت�سجيع اجلامعات على تنويع م�سادر التمويل الذاتية للبحوث العلمية.	
• اإيجاد بيئة حمفزة للبحث العلمي يف اجلامعات.	

املهمات الرئي�صة
• اإن�ساء وحدة يف وزارة التعليم العايل للبحوث وو�سع النظام الداخلي والهيكلة االإدارية لها.	
• و�سع اخلطط وال�سيا�سات واالأولويات واملعايري املنا�سبة لعمل الوحدة.	
• و�سع اآليات التمويل وحتديد م�سادره.	
• تقدمي دعم مايل للجامعات مبا مياثل مواردها الذاتية.	
• العمل على ا�ستفادة اجلامعات من البحوث املدعومة. 	
• و�سع موؤ�سرات االأداء واآليات لتقومي البحث العلمي يف اجلامعات.  	

عنوان الربنامج  24- الشراكة مع قطاع الصناعة واألعمال 
الـــــــــــــــــــو�صف

يق�سد بال�سراكة التوا�سل والتعاون املتبادل بني اجلامعات وقطاع ال�سناعة واالأعمال بحيث يحقق كل منهما قيمة م�سافة 
جّراء هذه ال�سراكة. ويقدم هذا الربنامج اإطارًا عامًا للتوا�سل بني اجلامعات وقطاع ال�سناعة واالأعمال يف جماالت البحث 
والتطوير واملوارد الب�سرية. كما يت�سمن الربنامج اإن�ساء مكاتب ارتباط بني اجلامعات لتن�سيق الن�ساطات امل�سرتكة مع قطاع 

ال�سناعة واالأعمال.
امل�صـــــــــــــــــوغات

• حاجة اأع�ساء هيئة التدري�س للممار�سة العملية.	
• اأهمية تدريب الطلبة اأثناء الدرا�سة.	
• زيادة فر�س توظيف اخلريجني.	
• تنوع م�سادر التمويل لالأن�سطة اجلامعية.	
• حاجة ال�سناعة الإن�ساء وحدات البحث والتطوير بها.	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• تطوير اخلربات العملية لهيئة التدري�س والباحثني والطلبة من خالل الربامج التدريبية.	
• زيادة مواءمة املناهج والربامج االأكادميية حلاجات ال�سناعة و�سوق العمل.	
• زيادة فر�س توظيف خريجي اجلامعات وتطوير تدرجهم الوظيفي.	
• تنويع التمويل لدعم اأن�سطة اجلامعات والبحث العلمي وبراجمها.	
• دعم وحدات البحث والتطوير يف املن�ساآت ال�سناعية املحلية.	
• اإيجاد اأفكار اإبداعية تطبيقية واإثراء احلا�سنات العلمية وواحات العلوم والتقنية واملدن الطبية والهند�سية.	
• ت�سجيع املوؤهلني من قطاع ال�سناعة واالأعمال على امل�ساركة يف االأن�سطة االأكادميية والبحثية يف اجلامعات.	

املهمات الرئي�صة
• و�سع اإطار للتعاون بني اجلامعات وقطاع ال�سناعة واالأعمال ب�سكل موؤ�س�سي.	
• اإن�ساء مكاتب يف اجلامعات لتن�سيق التعاون.	
• اإن�ساء قنوات )اجتماعات دورية، وور�س عمل وغريها( للتوا�سل بني اجلامعات وخريجيها.	
• اإعداد برامج للتعاون وتنفيذها.	
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25- الجامعة البحثية المتخصصةعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يت�سمن  هذا الربنامج  اإن�ساء جامعة بحثية متخ�س�سة يف العلوم والتقنية، تركز مهامها الرئي�سة على البحوث والدرا�سات 
الب�سرية  والقدرات  املواهب  اأف�سل  ا�ستقطاب  �ستعمل هذه اجلامعة على   املرحلة اجلامعية.  برامج  العليا وعدد حمدود من 
)طلبة وهيئة تدري�س( من �سائر اأنحاء العامل، كما �ستعمل هذه اجلامعة على توفري البيئة التعليمية والبحثية املتميزة واحلوافز 
املنا�سبة، وحتقيق اأق�سى درجات املرونة االإدارية واملالية. ومن املقرتح اأن يكون متويل هذه اجلامعة معتمدًا على مفهوم الوقف 

مبا ي�سمن ا�ستمرار الدعم املادي لها. كما ميكن اأن تن�ساأ جامعات بحثية اأخرى م�ستقباًل بناًء على تقييم نتاج هذه اجلامعة.
امل�صـــــــــــــــــوغات

• حتقيق التفوق والريادة يف البحوث واالبتكارات يف جماالت رئي�سة ذات اأهمية وطنية واإ�سرتاتيجية.	
• توفري البيئة الالزمة للبحث العلمي والكفاءات الوطنية ال�سرورية. 	
• تفعيل التمايز يف مهام موؤ�س�سات التعليم اجلامعي.	
• ال�سراكة والتعاون الدويل يف املجاالت البحثية. 	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• متكني اململكة من الريادة واملناف�سة عامليًا يف جماالت اإ�سرتاتيجية من العلوم والتقنية.	
• تعزيز االإنتاجية واجلودة النوعية يف جمال البحوث واالبتكارات يف اململكة.	
• الرتكيز على تقدمي برامج درا�سات عليا مناف�سة عامليًا. 	
• اإعداد قيادات وطنية رائدة يف البحوث واالبتكارات. 	

املهمات الرئي�صة
• حتديد املوقع اجلغرايف للجامعة وجماالت الدرا�سة والبحوث العلمية .	
• و�سع الهيكلية االإدارية واآليات الت�سغيل.	
• تطوير البنية االأ�سا�سية واملن�ساآت.	

26- االستمرار في تطوير أنظمة ولوائح التعليم العاليعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يعنى هذا الربنامج باال�ستمرار يف تعديل اأنظمة ولوائح التعليم العايل مبا يعك�س اخلربات املرتاكمة واملمار�سة العملية لها 
يف اجلامعات. ومن املعروف اأن االأنظمة واللوائح احلالية قد اأحدثت نقلة نوعية يف تنظيم واإدارة اجلامعات، واأّطرت العمل 
املوؤ�س�سي بها، واأو�سحت احلقوق والواجبات لذوي العالقة، واأوجدت مرجعية للقرارات، كما ا�ستجابت للتعديالت الالزمة 
التي تطلبتها عملية التطبيق. ومع هذا فقد تراكم لدى اجلامعات خربات متفاوتة تدعو اإىل مزيد من املرونة والتعديل على 

اللوائح واالأنظمة ح�سب عمق التجربة وعمر اجلامعة.
امل�صـــــــــــــــــوغات

• وجود بع�س التف�سيل يف اللوائح من املمكن حتويلها اإىل اإجراءات داخلية يف بع�س اجلامعات.	
• �سرعة ا�ستجابة اللوائح للم�ستجدات. 	
• تعزيز م�ستوى التمايز وجماالت االإبداع يف اجلامعات.	
• التفاوت بني اجلامعات ح�سب حداثة تاأ�سي�سها وعمق جتاربها.	
• توافق اللوائح مع مقت�سيات هذه اخلطة وبراجمها التنفيذية.	
• حاجة بع�س اجلامعات الإن�ساء �سركات الإدارة بع�س اأعمالها ب�سكل جتاري.	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• زيادة ا�ستجابة اجلامعات للمتغريات يف التعليم اجلامعي و�سرعة اتخاذ القرارات فيها.	
• حتقيق متطلبات خطة التعليم اجلامعي وبراجمها التنفيذية.	
• تعزيز عمليات املحا�سبة وال�سفافية لرفع الكفاءة وزيادة االأداء.	
• حتقيق التوافق وزيادة املرونة بني اللوائح ومتطلبات اجلامعات ح�سب متايزها وطول خربتها وم�ستوى تطورها التنظيمي. 	

املهمات الرئي�صة
• تقوم الوزارة مع اجلامعات بدرا�سة اللوائح واالأنظمة لتحديد البنود التي ميكن اأن تتفاوت اجلامعات فيها.	
• و�سع ال�سيغة النهائية لالأنظمة واللوائح امل�سرتكة واجلزئيات التي ميكن اإحالتها اإىل جمال�س اجلامعات.	
• ا�ستمرار التقومي واملراجعة لالأنظمة واللوائح	
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27- التحفيز واإلنتاجية وربط الرواتب بأداء هيئة التدريسعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يعنى هذا الربنامج بتحفيز هيئة التدري�س يف اجلامعات لتعزيز االإنتاجية، وربط الرواتب واالطمئنان الوظيفي بجودة االأداء، 
واعتماد  اإطار موؤ�س�سي لتقومي االأداء ب�سورة دورية. ويت�سمن هذا الربنامج املراجعة الدورية ل�سلم الرواتب ليكون مناف�سًا 
وحمفزًا، وكذلك اعتماد العالوات امل�ستندة على االأداء، وجعل التوظيف على اأ�سا�س موؤقت )عقود الأجل( واالحتفاظ بالتوظيف 
الدائم الأع�ساء هيئة التدري�س الذين تثبت جدارتهم وجودتهم واإنتاجيتهم، وذلك يف اجلامعات املهيئة لهذا التوجه وب�سورة 

متدرجة.
امل�صـــــــــــــــــوغات

• رفع  م�ستوى االإنتاجية لهيئة التدري�س.	
• ا�ستقطاب  هيئة التدري�س وا�ستبقاء املتميزين منهم.	
• ربط الرواتب واحلوافز واالطمئنان الوظيفي بجودة االأداء.	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• تعزيز اأداء واإنتاجية هيئة التدري�س.	
• ربط احلوافز واالطمئنان الوظيفي بجودة االإنتاجية.	
• و�سع اإطار موؤ�س�سي ومعايري لتقومي اأداء هيئة التدري�س.	

املهمات الرئي�صة
• تقدمي مقرتح لتعديل اأنظمة ولوائح توظيف هيئة التدري�س. 	
• النظر ب�سكل دوري يف مالءمة  رزمة الرواتب بحيث تكون مناف�سة وتت�سمن مكونًا حتفيزيًاً ومرتبطة باالأداء. 	
• و�سع اإطار )قواعد اإر�سادية( لتقييم االأداء. 	
• اقرتاح كيفية التدرج يف التطبيق، ابتداًء من اجلامعات االأكرث ا�ستعدادًا.	
• التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة ملراجعة املقرتح واإقراره.	

28- االتفاقيات المبنية على أداء الجامعاتعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يعنى هذا الربنامج باالتفاقيات املبنية على اأداء اجلامعات، والتي تتم بني اأطراف ثالثة هي اجلامعة ووزارة التعليم العايل 
املالية )لكونها م�سدر املوارد  التعليم اجلامعي يف اململكة( ووزارة  واأهداف اجلامعات بر�سالة  )لكونها معنية بربط خطط 
وت�ستلزم هذه  االأداء.  اتفاقية  التعاقد على  القدرة على  لديها  التي  الربنامج باجلامعات  امليزانية(.  ويخت�س هذا  املالية - 

االتفاقيات منح اجلامعات اأكرب قدر من املرونة وخ�سو�سا يف ال�سوؤون املالية لتحقيق االأهداف واملخرجات املخطط لها.
امل�صـــــــــــــــــوغات

• تفعيل التمايز التكاملي بني اجلامعات.	
• رفع الفاعلية والكفاءة يف اأ�سلوب العمل باجلامعات. 	
• املرونة الكافية للعمل وال�سرف املايل  يف اجلامعات لتحقيق االأهداف واملخرجات املخطط لها. 	
• زيادة املحا�سبية وامل�سوؤولية جلودة االأداء.	
• تطوير ثقافة العمل املبنية على االأداء وحتقيق املخرجات. 	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• مواءمة ر�سالة كل جامعة مع ر�سالة وروؤية واإ�سرتاتيجية التعليم اجلامعي.	
• مواءمة خطط كل جامعة ومواردها املالية مع ر�سالتها واأهدافها.	
• حتفيز اجلامعات على التخطيط وحتديد االأهداف واملخرجات ب�سكل مو�سوعي وقابل للقيا�س واملحا�سبية. 	
• تاأ�سي�س ثقافة العمل املبنية على االأداء واملخرجات يف اجلامعات.	
• حتقيق املزيد من املرونة يف عمل اجلامعات وحتفيز االأداء املتميز. 	

املهمات الرئي�صة
• تهيئة البيئة النظامية واالإدارية واملالية، واملوافقة على التعديالت واإقرارها.	
• حتدد اجلامعة املعنية  ر�سالتها باالتفاق مع وزارة التعليم العايل.	
• تعد اجلامعة املعنية خطة ملدة ثالث �سنوات تت�سمن االأهداف واملخرجات املرجوة لتحقيق ر�سالتها.	
•  حتديد االأهداف واملخرجات مبو�سوعية وقابلية للقيا�س والتقومي.	
• اإقرار اخلطة من قبل وزارة التعليم العايل. 	
• تعد اجلامعة املعنية ميزانيتها ال�سنوية يف �سوء اخلطة وما فيها من اأهداف ونتائج.	
• يتم التفاو�س على تلك امليزانية بني اجلامعة ووزارة املالية ومب�ساركة وزارة التعليم العايل. 	
• املراجعة الدورية التفاقية االأداء ونتائجها.	
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29- تنمية المهارات القيادية واإلدارية في التعليم الجامعيعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

التخطيط  يكون من مهامه  باإن�ساء مركز  والقيادية يف اجلامعات  االإدارية  الكفاءات  تنمية مهارات  الربنامج  يت�سمن هذا 
الغر�س.  لهذا  العمل  وور�س  واملحا�سرات  املوؤمترات  وتنظيم  اجلامعية،  للقيادات  والتطويرية  التدريبية  للربامج  والتنفيذ 
وكذلك تقدمي الدعم وامل�سورة لتمكني اجلامعات من حتديد اأف�سل اخليارات لتطوير القيادات لديها، والقيام بالبحث ون�سر 
املعرفة يف التخطيط اال�سرتاتيجي وت�سجيع الطرق املثلى لتعزيز املهارات التطويرية للمجموعات القيادة يف اجلامعات وتبادل 

اخلربات بينها، باالإ�سافة اإىل متابعة وتقومي اأداء القيادات اجلامعية.
امل�صـــــــــــــــــوغات

• اكت�ساب معارف ومهارات اإدارية وقيادية للم�سوؤولني يف اجلامعات واال�ستمرار يف تطويرها.	
• معظم القيادات االإدارية اجلامعية تغلب عليها اخلربة االأكادميية والبحثية.	
• القدرة على اإحداث التطوير والتغيري االإداري تتطلب قيادة متميزة.	
• ارتباط التميز االإداري برفع كفاءة اجلامعات واإنتاجيتها.	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• تطوير قدرات القيادات احلالية وامل�ستقبلية ملوؤ�س�سات التعليم اجلامعي.	
• حتقيق التميز القيادي يف مواجهة التحديات امل�ستجدة يف موؤ�س�سات التعليم اجلامعي.	
• رفع الكفاءة االإدارية وزيادة االإنتاجية للجامعات.	

املهمات الرئي�صة
• اإن�ساء مركز لتطوير املهارات القيادية وحتديد املهام والهيكل.	
• و�سع اآلية الختيار املر�سحني ت�ستهدف النمو االإداري والقيادي لهم.	
• ت�سميم برامج تدريبية م�ستهدفة ح�سب املهمات االإدارية.	
• تاأ�سي�س نظام ذي �سفافية لرفع التقارير وتقييم االأداء. 	

30- تفعيل التمايز والتكامل في مهام مؤسسات التعليم العاليعنوان الربنامج

الـــــــــــــــــــو�صف
تغلب  التي  واملجاالت  منها  كل  ور�سالة  روؤية  اأ�سا�س  على  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  املتكامل يف مهام  التنوع  بالتمايز  يق�سد 
على اأن�سطتها االأ�سا�سية ومتيزها عن غريها. وتتناول عملية التمايز و�سع اآلية وفق معايري منا�سبة وبالتن�سيق بني اجلامعات 
واالتفاق عليها �سمن نظرة �ساملة ملنظومة التعليم اجلامعي حتقق االأهداف املرجوة ب�سورة تكاملية. و�ستتوفر �سمن هذه 
املوؤ�س�سة على النمط الذي  اأن يظل تركيز  ل  اأنه من املف�سَّ انتقال بع�س اجلامعات من منط الآخر، ولو  االآلية معايري حتدد 
مييزها. ومن املقرتح اأن ت�سمل اأمناط املوؤ�س�سات جامعات بحثية متخ�س�سة وجامعات �ساملة، وجامعات تدري�سية، وجامعات 
فوق  التعليم  موؤ�س�سات  اإىل  باالإ�سافة  هذا  م�ستحدثة،  جامعية  اأمناط  واأي  جمتمع،  وكليات  افرتا�سية،  وجامعات  تطبيقية 

الثانوي االأخرى التي لها ن�ساطات ومهام تختلف يف الغالب عن املوؤ�س�سات التي تقع حتت مظلة وزارة التعليم العايل.
امل�صـــــــــــــــــوغات

• التمايز والتكامل وتقليل االزدواجية وجتنب الهدر يف موؤ�س�سات التعليم اجلامعي. 	
• املواءمة بني مهارات واهتمامات كل من هيئة التدري�س والطلبة ومهام موؤ�س�سات التعليم العايل.	
• توفري تخ�س�سات تفي مبتطلبات اإنتاج املعرفة و�سوق العمل واملجتمع.	
• مواكبة التوجه العاملي يف التمايز بني موؤ�س�سات التعليم العايل.	
• االإ�سهام يف الو�سول اإىل املجتمع املعريف بطريقة مثلى. 	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• �سمان التو�سع الفاعل واملنظم ملوؤ�س�سات التعليم العايل.	
• حتديد مهام موؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب قدراتها واإمكاناتها.	
• الوفاء باحتياجات منظومة التعليم العايل.	
• بناء موؤ�س�سات اأكادميية �سعودية ذات جودة وكفاءة عاليتني.	

املهمات الرئي�صة
• و�سع معايري التمايز بني املوؤ�س�سات وو�سع موؤ�سرات االأداء ذات العالقة.	
• اإتاحة الفر�سة للجامعات للتمايز املنا�سب لها.	
• اإن�ساء وحدات �سمان اجلودة يف جميع موؤ�س�سات التعليم العايل.	
• تكوين هيئة للتن�سيق بني اجلامعات.	
• املراجعة الداخلية للجامعات وتقييم مهامها.	
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31- تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الجامعاتعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يت�سمن هذا الربنامج تعزيز التوا�سل وتبادل اخلربات ب�سكل موؤ�س�سي ودوري داخل اجلامعة الواحدة وبني موؤ�س�سات التعليم 
اجلامعي. وي�سمل ذلك اللقاءات الت�ساورية والتن�سيقية بني القياديني على م�ستوى مدراء اجلامعات ووكالئها  وعمدائها وروؤ�ساء 

االأق�سام  وغريهم. 
امل�صـــــــــــــــــوغات

• ا�ستمرار التوا�سل والتعاون بني اجلامعات وتبادل اخلربات. 	
• زيادة كفاءة منظومة التعليم اجلامعي وفعاليتها من خالل التن�سيق بينها.	
• اال�ستفادة من املمار�سات واخلربات بني اجلامعات ب�سكل موؤ�س�سي. 	
• متطلبات التحويل واالنتقال للطلبة وهيئة التدري�س بني اجلامعات. 	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• تعزيز التعلم البيني وزيادة التوا�سل والتعاون بني اجلامعات. 	
• ت�سهيل انتقال االأفراد وتبادل اخلربات واملمار�سات. 	
• حتقيق التكامل يف ظل متايز منظومة التعليم اجلامعي. 	
• تعزيز االأن�سطة التعاونية بني اجلامعات. 	
• تعزيز دور اجلمعيات العلمية واملهنية يف التوا�سل بني اجلامعات.	

املهمات الرئي�صة
• اإيجاد اأمانة عامة )مكتب تن�سيق وارتباط( لكل جمال من املجاالت واالأق�سام العلمية لتن�سيق التعاون.	
• تطوير االإجراءات لت�سهيل التعاون بني اجلامعات.	
• تاأ�سي�س قنوات دورية )ور�س عمل، ندوات، موؤمترات( لتعزيز التوا�سل بني اجلامعات.	

عنوان الربنامج  32- نظام تحليل البيانات ومؤشرات األداء 
الـــــــــــــــــــو�صف

العايل. فباالإ�سافة  التعليم  القائم حاليًا يف وزارة  العايل  التعليم  اإح�ساءات  تعزيز مهام  مركز  الربنامج على  �سيعمل هذا 
اإىل جمع وحتليل البيانات املتعلقة بالطلبة وهيئة التدري�س والفنيني واالإداريني امل�ساندين �سيقوم املركز بو�سع نظام لقيا�س 
الكفاءة الداخلية للجامعات، وي�سمل اأداء الطلبة، والتكلفة والتمويل للعملية التعليمية والبحث العلمي، وكذلك موؤ�سرات االأداء 
واملمار�سات املثلى. و�سيتطلب عمل املركز تفعيل دور الوحدات ذات العالقة يف اجلامعات، وكذلك جمع البيانات واملعلومات 

الدولية لال�ستفادة منها يف اإجراء املقارنات املرجعية.
امل�صوغـــــــــــــــــــات  

• توفري البيانات واملعلومات ب�سكل اآيل وموؤ�س�سي.	
• ال�سفافية واالإف�ساح عن بيانات موؤ�س�سات التعليم اجلامعي.	
• املناف�سة وتعزيز اجلودة. 	
• اأهمية موؤ�سرات االأداء يف حتليل البيانات .	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• زيادة �سرعة ا�ستجابة موؤ�س�سات التعليم اجلامعي للم�ستجدات من حولها.	
• تفعيل دور الوحدات املعنية بالبيانات واملعلومات يف اجلامعات. 	
• تعزيز ال�سفافية وتدعيم تطبيق �سيا�سات التمويل امل�ستند اإىل االأداء.	
• تعزيز نظام �سمان جودة التعليم اجلامعي عن طريق ت�سجيع املناف�سة بني اجلامعات.	
•  اال�ستفادة من املمار�سات املثلى امل�ستنبطة من التجارب واملقارنات الدولية.	
• توفري البيانات واملعلومات املوثوقة التي تعك�س و�سع التعليم اجلامعي يف اململكة واأداء اجلامعات. 	

املهمات الرئي�صة
• ا�ستكمال قاعدة البيانات وتعزيزها باملتطلبات امل�ستحدثة.	
• حتديث قائمة موؤ�سرات االأداء.	
• حتديد اأو اإن�ساء الوحدات املعنية يف اجلامعات وجتهيزها وتفعيل مهامها.	
• قيام وزارة التعليم العايل بجمع وحتليل البيانات ون�سر موؤ�سرات االأداء.	
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33- الصندوق الوطني )الوقفي( لتمويل التعليم الجامعيعنوان الربنامج 
الـــــــــــــــــــو�صف

يتمثل هذا الربنامج يف تو�سيع مهام �سندوق التعليم العايل بحيث ي�سم وحدة خم�س�سة لل�سندوق الوطني )الوقفي( ل�سمان 
التمويل امل�ستدام ملنظومة التعليم اجلامعي يف اململكة وتوفري دعم اإ�سايف مليزانية اجلامعات. وبعد و�سع االإطار النظامي الذي 
يحدد معايري الت�سغيل وحدوده، تخ�س�س وزارة املالية جزءًا من التمويل الالزم لل�سندوق. و�سيتوىل �سندوق التعليم العايل 
االإ�سالمية.  ال�سريعة  مع  واملتفقة  العالية  العائدات  ذي  املجدي  اال�ستثمار  عن  م�سوؤواًل  ويكون  ال�سندوق  هذا  اإدارة  احلايل 
ال�سنوي من قبل مدققي ح�سابات م�ستقلني ل�سمان املحا�سبية واملهنية. ويت�سق هذا  ويخ�سع ال�سندوق للمراجعة والتدقيق 
الربنامج مع ماتقوم به اجلامعات من جهود يف اإن�ساء ال�سناديق الوقفية اخلا�سة بها وال يعد بدياًل عنها.  وميكن للجامعات 

اأن تعزز اأوقافها من خالل مواردها الذاتية والتربعات واالأن�سطة البحثية، وغريها.
امل�صـــــــــــــــــوغات

• تنويع م�سادر التمويل طويلة االأمد ملنظومة التعليم اجلامعي.	
• ا�ستقرار العملية االأكادميية دون التاأثر بالتذبذبات املالية.	
• ا�ستمرار منظومة التعليم اجلامعي يف اال�ستجابة للطلب املتنامي عليها.	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• ا�ستمرارية توفر التمويل الكايف ملوؤ�س�سات التعليم اجلامعي يف اململكة.	
• القدرة على حتويل نتائج البحوث اإىل منتجات ت�سهم يف تطوير اقت�ساد املعرفة.	
• �سمان التمويل امل�ستدام.	

املهمات الرئي�صة
• تو�سيع مهام �سندوق التعليم العايل احلايل واإجراء التعديالت النظامية الالزمة.	
• و�سع اآليات عمل ال�سندوق واالإدارة واملراجعة املحا�سبية.	
• توفري التمويل لل�سندوق.	
• اال�ستثمار االأمثل ملدخرات ال�سندوق.	
• ت�سجيع اجلامعات على اإن�ساء اأوقاف خا�سة بها، تدار ب�سكل موؤ�س�سي.	

34- دعم االبتكارعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يقرتح هذا الربنامج تاأ�سي�س وحدة يف �سندوق التعليم العايل )القائم حاليا(،و ذلك لدعم االبتكار واال�ستثمار التجاري لهذه 
اإدارة ي�سم ممثلني من  الوحدة من خالل جمل�س  وتدار هذه  التعليم اجلامعي.  موؤ�س�سات  الثقافة يف  ون�سر هذه  املبتكرات، 
اجلامعات وقطاع االأعمال واجلهات احلكومية ذات العالقة. ول�سمان اال�ستغالل االأمثل للتمويل �ستدار ال�سوؤون املالية لهذه 
الوحدة عن طريق اأحد امل�سارف اال�ستثمارية املرموقة. كما �سيتم تدقيق احل�سابات بوا�سطة موؤ�س�سة مهنية ل�سمان ال�سفافية 

وامل�ساءلة.
امل�صـــــــــــــــــوغات

• اأهمية البحوث واالبتكارات يف بناء االقت�ساد املعريف.	
• دور اجلامعات املحوري يف االرتقاء بقدرات االأمم يف البحث واالبتكار وثقافة املجتمع.	
• تنمية ثقافة االبتكار يف موؤ�س�سات التعليم اجلامعي.	
• زيادة االإنتاجية البحثية واالبتكارات يف اململكة. 	
• اال�ستثمار التجاري الأفكار املبتكرين واملبدعني يف اجلامعات. 	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• ت�سجيع وتعزيز ثقافة االبتكار واالإبداع يف اململكة. 	
• توفري التمويل لدعم االبتكار.	
• جذب املواهب العاملية وزيادة القدرات الوطنية يف البحث العلمي. 	
• حتفيز الباحثني لزيادة اإنتاجيتهم من خالل اال�ستثمار التجاري ملخرجات بحوثهم. 	
• نقل نتائج بحوث التعليم اجلامعي اإىل املجتمع من خالل املعرفة واملنتجات واخلدمات اجلديدة.	
• االإ�سهام يف بناء املجتمع من خالل زيادة القيمة امل�سافة لالبتكار. 	

املهمات الرئي�صة
• تو�سيع مهام �سندوق التعليم العايل وو�سع االإطار التنظيمي لوحدة دعم االبتكار.	
• توفري االأموال التاأ�سي�سية.	
• حتديد امل�سرف اال�ستثماري وجهة التدقيق.	
• توفري م�سادر دخل متنوع وم�ستمر.	
• اال�ستمرار يف اإن�ساء واحات العلوم ودعمها.	
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35- تطوير التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعدعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يعد هذا الربنامج مدعما ومكمال لدور املركز الوطني للتعلم االلكرتوين والتعليم عن بعد بحيث ي�سعه يف �سياق اخلطة امل�ستقبلية  
للتعليم اجلامعي. وهكذا فاإنه �سيلبي مزيد من متطلبات الطلبة ويعزز اجلودة يف التعليم عن بعد والتعلم مدى احلياة وكذلك 
تعليم الفتاة، وي�سهم يف رفع الطاقة اال�ستيعابية. ويت�سمن هذا الربنامج و�سع اخلطط واللوائح االإر�سادية  لتاأ�سي�س الكليات 
واجلامعات االفرتا�سية يف اململكة، وتاأمني التمويل الالزم لتطوير البنية التحتية لتقنية املعلومات واالت�ساالت، وزيادة �سرعة 
االت�سال باالنرتنت  يف اجلامعات، وتقدمي الدعم للموؤ�س�سات ذات العالقة مبا ي�سهم يف بناء جمتمع املعرفة، واإجراء ومتويل 

البحوث والدرا�سات التي تعزز فاعلية التعلم االلكرتوين والتعليم عن بعد.
امل�صـــــــــــــــــوغات

•  التوظيف االأمثل لتقنية املعلومات وتقنيات التعليم يف موؤ�س�سات التعليم اجلامعي.	
• الطلب املتزايد على التعليم اجلامعي. 	
• التكيف مع احتياجات تعليم االإناث واخل�سو�سية املتعلقة بذلك يف اململكة. 	
• الربط ال�سريع والفعال فيما بني اجلامعات عرب االنرتنت. 	
• حاجة املجتمع للتعلم مدى احلياة. 	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• تنويع بيئة التعلم من خالل التعليم االفرتا�سي عن طريق اإدخال تقنية املعلومات يف التعليم اجلامعي. 	
• م�ساندة العملية التعليمية والبحثية ودعمها.	
• زيادة الكفاءة الداخلية للربامج واجلامعات. 	
• حت�سني التعلم من خالل تي�سري الدخول )يف اأي زمان ومكان( للموارد واخلدمات. 	
• تنويع الفر�س التعليمية اأمام اأفراد املجتمع، واالإناث على وجه اخل�سو�س.	
• تهيئة املجتمع لع�سر االأنظمة الرقمية وتقليل الفجوة الرقمية لبناء املجتمع املعريف.	

املهمات الرئي�صة
• و�سع اخلطط لتطوير التعلم االإلكرتوين واإن�ساء الكليات واجلامعات االفرتا�سية.	
• تطوير البنية التحتية لالت�ساالت وتقنية املعلومات يف اجلامعات.	
• تطوير وحتديث قدرات املوارد الب�سرية وموظفي الدعم الفني.	
• توفري الدعم املادي للربامج وامل�ساريع التطويرية ذات ال�سلة.	

36- نظم المعلومات في التعليم الجامعيعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يعنى هذا الربنامج بتطبيق اإ�سرتاتيجية لنظم املعلومات يف موؤ�س�سات التعليم اجلامعي توفر �سيا�سات وتوجهات من�سقة حيال 
تنظيم املعلوماتية يف هذه املوؤ�س�سات. ويتمثل ذلك يف و�سع املعايري الالزمة لهذا الغر�س وتعزيز عملية التنفيذ، وو�سع االأطر 
العامة ملختلف نظم املعلومات ذات العالقة بالعملية التعليمية والبحثية يف اجلامعات وتقدمي الدعم لها وتبادل خرباتها مبا 
يف ذلك التن�سيق بينها وبني اجلهات االأخرى ذات العالقة. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن التنفيذ الفعلي الأي من املهام املذكورة يقع 

على عاتق اجلامعات نف�سها. 
امل�صـــــــــــــــــوغات

• توفري معلومات موثقة عن موؤ�س�سات التعليم اجلامعي.	
• مواكبة املمار�سات العاملية املثلى يف هذا املجال. 	
• التفاوت بني اجلامعات يف ا�ستخدام نظم املعلومات.	
• زيادة التفاعل بني اجلامعات.  	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• �سمان انت�سار نظم املعلومات والتقنية يف اجلامعات وممار�سة ا�ستخدامها. 	
• حت�سني اجلودة وتطوير االإجراءات وخف�س التكاليف وزيادة املحا�سبية.	
• حتقيق التكامل يف نظم املعلومات بني اجلامعات. 	
• تعزيز التفاعل بني اجلامعات ب�سكل مي�ّسر.	
• اال�ستفادة امل�سرتكة بني اجلامعات يف تبني نظم معلومات مبعايري عاملية.  	

املهمات الرئي�صة
• و�سع اإ�سرتاتيجية لنظم املعلومات يف اجلامعات.	
• و�سع االأطر واملعايري لتطبيقات نظم املعلومات.	
• و�سع اآلية للتقومي امل�ستمر جلودة نظم املعلومات يف اجلامعات.	
• التن�سيق بني الهيئات ذات العالقة.	
• تبادل اخلربات بني اجلامعات يف جمال نظم املعلومات.	
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37- توفير شبكة تعليمية فائقة السرعةعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يهتم هذا الربنامج ببناء �سبكة تعليمية ت�ستخدم قنوات تو�سيل فائقة ال�سرعة، وت�سم كافة موؤ�س�سات التعليم العايل، وتت�سل 
ُموؤ�س�سات  الربنامج على متكني جميع من�سوبي  اأي�سًا. ويحر�س  ال�سرعة  فائقة  قنوات  العاملية عرب  وال�سبكات  االإنرتنت  اإىل 
التعليم العايل، من هيئة تدري�س وطلبة واإداريني من النفاذ اإىل هذه ال�سبكة وا�ستخدامها واال�ستفادة منها. وتتيح ال�سبكة 
مل�ستخدميها خدمات معلوماتية عامة، وخدمات معلوماتية خا�سة تبعًا الحتياجاتهم االأكادميية واالإدارية، اإ�سافة اإىل التوا�سل 

عرب االإنرتنت داخليًا على امل�ستوى الوطني وخارجيًا على م�ستوى العامل. 
امل�صـــــــــــــــــوغات

• التوا�سل االأكادميي بني موؤ�س�سات التعليم العايل.	
• التوا�سل االإداري بني موؤ�س�سات التعليم العايل.	
• التوا�سل مع املوؤ�س�سات واالأفراد ذوي العالقة على امل�ستوى املحلي	
• التوا�سل مع املوؤ�س�سات واالأفراد ذوي العالقة على امل�ستوى الدويل	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• تفعيل ال�سراكة االأكادميية واالإدارية بني موؤ�س�سات التعليم.	
• تفعيل ال�سراكة مع املوؤ�س�سات واالأفراد ذوي العالقة على امل�ستويني املحلي والدويل.	
• حت�سني اأداء موؤ�س�سات التعليم العايل وتعزيز ُمنجزاتها.	

املهمات الرئي�صة
• و�سع خطط ُم�سرتكة لتقنية املعلومات بني موؤ�س�سات التعليم العايل.	
• اإقامة �سبكة تعليمية فائقة ال�سرعة تربط بني اجلامعات وتت�سل باالإنرتنت وال�سبكات العاملية.	
• توفري اإمكانات التوا�سل وتفعيل التطبيقات املُ�سرتكة التي ُتعزز ال�سراكة بني اجلامعات.	
• توفري االإمكانات التي تفعل ا�ستخدام االإنرتنت وت�سهل ال�سراكة مع املوؤ�س�سات واالأفراد داخليًا وخارجيًا	
• تاأمني الدعم املايل الالزم.	

38- توفير محتوى معرفي رقميعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يعمل هذا الربنامج على اإنتاج ون�سر حمتوى معريف رقمي ُمتطور يتميز بالغنى املعريف يف جميع املجاالت.  كما يحر�س على 
توفري هذا املحتوى جلميع من�سوبي موؤ�س�سات التعليم العايل، من هيئة تدري�س وطلبة واإداريني، اإ�سافة اإىل عموم املُجتمع. 
وي�سعى الربنامج اإىل تعزيز البنية التقنية وتاأمني امل�سادر الالزمة للمحتوى املعريف املن�سود، مع القيام بتحديث هذه البنية 
وتفعيل تلك امل�سادر وتو�سيعها ب�سكل متوا�سل.  ويتطلع الربنامج من خالل ذلك اإىل حت�سني اأداء موؤ�س�سات التعليم العايل 

ودعم ُمنجزاتها وتعزيز فوائدها.
امل�صـــــــــــــــــوغات

• ت�سجيع الثقافة املعرفية العامة ملن�سوبي موؤ�س�سات التعليم العايل.	
• ن�سر الثقافة املعرفية بني اأبناء املُجتمع.	
• تاأمني مرجعية معرفية �ساملة ملُختلف املجاالت. 	
• تقدمي ا�ستجابة الفّعالة للمتطلبات املعرفية يف �ستى املجاالت.	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• االإ�سهام باإنتاج حمتوى معريف ُمتطور وا�ستخدام الو�سائل التقنية يف ن�سره واال�ستفادة منه.	
• ت�سجيع الثقافة املعرفية ون�سرها على �سعيد املُجتمع وعلى م�ستوى العامل.	
• التعاون املعريف يف اإعداد املعرفة ون�سرها والت�سجيع على اال�ستفادة منها.	

املهمات الرئي�صة
• و�سع خطط الإنتاج ون�سر حمتوى معريف ُمتطور ُيغطي خُمتلف املجاالت ُيتاح ا�ستخدامه جلميع من�سوبي التعليم العايل 	

وعموم املُجتمع ويجري حتديثه ب�سكل متوا�سل.
• اإنتاج املحتوى املعريف املطلوب من خالل �سراكة حملية ودولية. 	
• ن�سر املحتوى املعريف وحتديثه ب�سكل متوا�سل واإتاحته ملن�سوبي التعليم العايل وعموم املُجتمع.	
• تاأمني الدعم املايل الالزم.	
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39- الجامعات االفتراضيةعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يت�سمن هذا الربنامج تقدمي �سل�سلة من الربامج االأكادميية امل�ستحدثة من خالل اجلامعة االإلكرتونية االفرتا�سية التي يراعى 
فيها التوازن بني املفاهيم النظرية والتطبيقات والتجارب وامل�ساريع العملية والتدريب امليداين.  ومن املمكن تقدمي هذه الربامج 

التطبيقية يف تخ�س�سات متعددة ت�سمل جماالت االإدارة والعلوم االإن�سانية والعلوم االجتماعية والهند�سة وال�سحة، وغريها. 
امل�صـــــــــــــــــوغات

• تنويع م�سارات تقدمي خدمة التعليم العايل وزيادة انت�ساره.	
• اإتاحة الفر�س التعليمية للطلبة مبا يتواءم وظروفهم مع احلفاظ على اجلودة.	
• بناء القدرة التناف�سية للكفاءات الوطنية.	
• االإ�سهام يف بناء املجتمع املعريف.	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• تلبية االحتياجات املتزايدة للراغبني يف موا�سلة التعليم اجلامعي.	
• توفري مقومات التعليم للجميع والتعلم مدى احلياة.	
• مواكبة املناف�سة العاملية يف تقدمي برامج التعليم اجلامعي عن ُبعد.	
• االإ�سهام يف قيادة اململكة ملجال التعلم االإلكرتوين.	
• تلبية حاجات مناطق اململكة من التعليم اجلامعي مبا يتنا�سب وات�ساع الرقعة اجلغرافية.	
• اال�سهام يف اإثراء و تنويع برامج وفر�س التعليم العايل وبدائل تقدميه.	

املهمات الرئي�صة
• و�سع القواعد املنظمة العتماد برامج التعليم عن بعد يف املجاالت املختلفة.	
• ت�سميم برامج يف جماالت خمتارة يف هيئة رقمية.	
• ا�ستحداث مراكز تعلم يف ثالث من املناطق ذات الكثافة ال�سكانية العالية.	
• و�سع املعايري لتقومي اجلامعة االإلكرتونية االفرتا�سية وخمرجاتها.	
• و�سع �سيا�سة للتو�سع يف اجلامعة االإلكرتونية االفرتا�سية.	

40- تطوير البنية التحتيةعنوان الربنامج
الـــــــــــــــــــو�صف

يركز هذا الربنامج على تعزيز جودة املن�ساآت والبنى التحتية يف اجلامعات ورفع كفاءتها، والتاأكد من مطابقتها للموا�سفات 
القيا�سية، ومراعاة التفاوت بني املدن اجلامعية املكتملة والنا�سئة. كما ي�سمل اإيجاد تنظيم ملوا�سفات ومقايي�س املباين وتقنية 
املعلومات والتجهيزات اجلامعية ي�سمن اال�ستفادة من اخلربات والتجارب، وكذلك التاأكيد على ا�ستمرار ال�سيانة الدورية 

للمن�ساآت وبرجمة ال�سيانة الوقائية لها. 
امل�صـــــــــــــــــوغات

• الزيادة يف عدد اجلامعات النا�سئة.	
• توفري البيئة املحفزة للتعليم والتعلم والبحث العلمي. 	
• اال�ستمرار يف تقدمي خدمات ال�سيانة للمن�ساآت اجلامعية. 	
• التفاوت بني اجلامعات يف جودة البنى التحتية وتكاملها.	

الأهـــــــــــــــــــــداف
• التخطيط للتو�سع يف من�ساآت موؤ�س�سات التعليم اجلامعي. 	
• ا�ستكمال تطوير املدن اجلامعية بكافة اخلدمات.	
• �سمان جتهيز بنية حتتية توفر بيئة حمفزة للعملية التعليمية والبحثية.	
• تعزيز ال�سيانة الوقائية والدورية والتاأهيلية للمن�ساآت اجلامعية. 	
• تهيئة املن�ساآت ال�ستيعاب ذوي االحتياجات اخلا�سة.	
• توفري البنية االأ�سا�سية لتقنية املعلومات.	
• الت�سغيل االأمثل للمن�ساآت ورفع كفاءتها.	
• و�سع موا�سفات ومقايي�س للمباين والتجهيزات.	

املهمات الرئي�صة
• اإيجاد تنظيم لو�سع موا�سفات ومقايي�س املباين والتجهيزات اجلامعية واال�ستفادة من اخلربات.	
• تفعيل وتطوير اأعمال اإدارات املن�ساآت وال�سيانة الوقائية والدورية يف اجلامعات.	
• ا�ستق�ساء مدى ر�سا امل�ستخدمني عن اخلدمات والبنية التحتية.	
• تنظيم اال�ستعمال امل�سرتك لبع�س املن�ساآت واملختربات املتطورة.	
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