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تصور مقترح لتطوير تمويل التعليم الجامعي بالمملكة العربية 
 (2030السعودية في ضوء رؤية )

 دكتور خالد بن محمد بن عبد هللا الدهمش 
 دمة المجتمع ستمر وخليم المأستاذ أصول التربية المشارك كلية التع

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 ملخص :
ومن ثم وضع  ،على واقع تمويل الجامعات السعودية  عرفالت راسة إلىهدفت الد 

التصور المقترح لتمويل الجامعات السعودية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 
اره المنهج العلمي األكثر اعتبلي ب حليالت الوصفي ، واستخدم الباحث المنهج2030

عات السعودية تعتمد الجاما أن ائج منه وتوصلت إلى نت ،لدراسة الحاليةلطبيعة امناسبة 
اللوائح واألنظمة تسمح للجامعات في تنويع   ،اعتمادا كليًا في تمويلها على ميزانية الدولة

وأوصت  ، وقافية واألمصادر تمويلها كاستثمار أمالك الجامعة و المشاريع البحث 
زه  تحفي وتشجيع القطاع الخاص و ،الدراسة بضرورة تنويع مصادر تمويل الجامعات 

واالهتمام بمراكز األبحاث وتطويرها والتركيز على  مويل الجامعات ركة في تللمشا
 .2030وفق رؤية المملكة  السعودية األبحاث التطبيقية الستثمارها في تمويل الجامعات 

 ،رؤية المملكة،الجامعات السعودية ،التعليم الجامعي ،التمويل : مفتاحيةالكلمات ال 
 لي حليالت الوصفي المنهج

Abstract: 
This study aims at knowing the actual ways of financing Saudi 
universities and to lay the foundations of an initial view of a 
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proposal for finding ways to finance Saudi universities in light of 
the Saudi national vision 2030. Believing it to be the approach 
that best suits such a study, the researcher used the descriptive 
analytical approach. The result of this study shows that Saudi 
universities depend completely on governmental support. It also 
shows that the rules and regulations permit these universities to 
diversify their financial resources in various ways such as 
investing their properties, their research projects, and their 
endowments. The study therefore recommends that it is 
necessary for Saudi universities to diversify their financial 
resources, and that the private sector should be encouraged and 
stimulated to participate in financing these universities, too. 
Moreover, this study recommends that research centers should 
be developed and enhanced, and that they should focus on 
applied research which would boost their financial resources in 

light of Saudi national vision 2030 
Key words: Finance , Higher Education , Saudi Universities, 

Saudi National Vision , Descriptive analytical Approach    
 مقدمة 

 أنواعها  بمختلف ت المؤسسا وتوسيع وتشغيل إنشاء أساسيات  من التمويل يعد 
 أجل من  وهذا ،المختلفة بأشكالها التمويل أدوات  إلى المؤسسات  تحتاج إذ  وأحجامها،
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 مشاكل تؤثر لهذا دة،المعتا ووظائفها بأنشطتها للقيام المالية احتياجاتها مختلف تغطية
 خاصة، بصفة المصغرة المؤسسات  وعلى عامة بصفة ةبير الك المؤسسات  على التمويل

 المؤسسات  أن وذكرنا سبق وقد  .المؤسسات  هذه بها تتميز التي ص صائللخ نظرا
 وتطورها، ونموها  نشاطها تعيق التي والمشكالت  المعوقات  من  مجموعة تواجه المصغرة

  تبعا  رى أخ إلى دولة من تختلف حدتها ودرجة المشاكل هذه نوعية أن مراعاة مع
 .دولة بكل الخاصة االقتصادية الظروف الختالف

 لذوي  تقدم إنها حيث  المالية المؤسسات  وظائف أهم من تعتبر التمويل ةووظيف 
 وكما االقتصادي النشاط حركة في تزيد  وبذلك ضيقتها، بها تفك قروضا المالي العجز

 مبلغ وتقدير للمشروع مالية بدراسة القيام من لها البد  بالمشروع ئمةالقا سةالمؤس أن
منها حيث  نذكر والتي التمويل تعاريف ت دد تع وقد  عليه، الحصول وكيفية االحتياج

 على إنفاقها أجل النقدية( من األموال )السيولة ( بأنه توفير2006  ،يعرفه)محمد العربي
 . واالستهالك اإلنتاج زيادة بهدف الثابت  رأس المال وتكوين االستثمارات 

قدمها  التعليم العالي في أي دولة من دول العالم مهما بلغت درجة ت وتعانى أنظمة
وأداء  ،التي تؤثر في مستوى العملية التعليمية ت والمشكالالعديد من الصعوبات 

ت الصعوباوإن اختلفت بالطبع درجة تأثير هذه  ، نظمة الفرعية المكونة للتعليماأل
 . من دولة إلى أخرى  والمشكالت 
لى التى يواجهها التعليم العا المشكالت من أعقد  لتعليم العالىاألنفاق على اويعد 

ذي إذ أن هناك جدل ال  ،ة فى ظل الظروف األقتصادية الراهنةوأكثرها إثارة للجدل خاص
لمسألة ج هذه افالبعض يعال ،يتوقف بين أنصار األتجاهات المختلفة حول هذا الموضوع

وتحميل الطالب وأسرته نفقات  ،نيةإلى إلغاء المجامن منظور اقتصادى بحت داعياً  
  ،سوق العمل ومتطلبات الصناعة والتجارة لعالى باحتياجات وربط التعليم ا ،تعليمه
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والبعض األخر ينطلق منطلقا اجتماعيا منادياً   ،والتوسع فى فتح الجامعات الخاصة
وثالث  ،عليم وتكافؤ الفرص القبول لتحقيق ديموقراطية الت توسع فى عام والباألنفاق ال

جدارة واألهلية فى القبول والتمويل يغلب النواحى المعرفية واألكاديمية مؤكداً  على ال
 ( 2000 ،)عباهلل الهالوى .المختلط فى األنفاق

  طط الخ فيذ وتن األهداف لتحقيق الكافى  التمويل توفير من التعليم إصالح يبدأو 
 التمويل هذا يتمتع أن طشر  المطلوبة،  وبالجودة للجميع التعليم إتاحة إلى الرامية

 ظل فى التعليمية للخدمات  المتزايدة باالحتياجات  يفى حتى والتصاعدية باالستمرارية
  مجانية  المحلية والدساتير الدولية المواثيق تكفل وبينما للتعليم، المستحقين أعداد  تزايد 
 اذ ه توفير عن حكومى عجز الواقع يعكس األولى، مراحله فى خاصة عللجمي  مالتعلي

 التمويل مشكلة وتكمن آلخر ما ع من الفعلى التمويل تناقص  األرقام وتؤكد  بل التمويل،
 العدالة وتحقيق التمويل كفاية وهما رئيسيتين قضيتين بين الجمع  في للتعليم الحكومي

  والقضاء  التعليمية األهداف تحقيق لضمان يلالتمو  ةكفاي أي التعليمية؛ الفرص  وتكافؤ
  بين  أي ةاالجتماعي والفئات  الشرائح مختلف بين التعليمية الفرص  في التكافؤ عدم على

)عمرو .وغيرها والحضرية الريفية  المناطق وبين والفقراء األغنياء وبين واإلناث  الذكور
 ( 2017،عزب 

اهتمام خاص من الدولة عودية ببية السلقد حظي قطاع التعليم في المملكة العر و 
زات والمزايا ودعمته  نحت التعليم الكثير من االمتيامثل ذلك في خطط التنمية التي مت

 (مليار ريال 200)  2017خيا حيث بلغ في ميزانية الطرق وأنفقت عليه إنفاق سبشتى 
 .(2017، ماليةزارة البيانات ميزانية الدولة و )قات الدولة ٪ من إجمالي نف22يمثل قرابة 

  ا ة السعودية وأهمها فقد شملته عد الجامعات أحد أنساق التعليم في المملكة العربي تو  
بالدور الكبير والمحوري الذي تقوم به في تزويد المجتمع   كهاإلدراالدولة بالدعم السخي 
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في   ةالدول في مختلف التخصصات التي تحتاجهابكافة احتياجاته من الكفاءات البشرية 
ن  وتأمي اتنموية واستأثرت الجامعات بميزانيات ضخمة لتمويل برامجهطها الخط
بلغ مقدار ماخصصته الدولة  ولرفع كفاءة مخرجاته من المهن المختلفة حيث  ااجاتهاحتي

   م إلى عا م 2006 عام خالل عشرة أعوام من ) ات ة من ميزاني للجامعات السعودي
 ( 2016 ةرة الماليوزا ،ت إحصائيامليار ريال ) 354.6بلغت   (م 2015

وانعكاسه على   تههمي بأ اكها إلدر  لجامعات هذا التمويل السخي جاء من الدولة ل
 من التعليمية وعالقته بالنفقات  التعليم  تمويل موضوع "يحظىمخرجات التعليم الجامعي 

 مامباهت ات بالنفق وعالقته للتعليم توفيرها يتم  التي  المالية الموارد  حجم في  تحكمه حيث 
 1429 ي،بيعالس("التعليمية  المخرجات  على التمويل يتركه الذي التربية للتأثير رجال

 .(ه
 مشكلة الدراسة :
على التمويل الحكومي وهذا التمويل   ة السعودية كة العربيفي الممل تعتمد الجامعات 

رات ه للتغي انية العامة للدولة ويخضع هذا التمويل واستمراريتيقتص جزء كبير من الميز 
دولة وفي حال يراداته الجزء األكبر للميزانية الي تطرأ على أسعار النفط حيث تمثل إ الت

امعات نعكس ذلك على قيام الجي للجامعات ألي سبب سيتقليص التمويل الحكوم
وربما إلى ضعف في  واالجتماعية االقتصادية التنمية تحقيقالمساهمة في  بأدوارها في

 المملكة هاب مرت التي االقتصادية المتغيرات  ضوء في"و  تعليميةكفاءة المخرجات ال
ه ذات نمط التمويل في ستمراراال يمكن ال فإنه الحاضر، وقت لا فيالعربية السعودية 

 ،الشنيفي)"  أساس كمصدر الحكومة  على هاتمويل الجامعات السعودية في اعتماد و 
 (2017 ،ربيأمل الحدراسة )وأكدت على ذلك العديد من الدراسات مثل ،(2018

 قضية بر تعتلذا   (2017 ،ودراسة )محمد مخلص  ،(2018 ،يفة شاميودراسة )شر 
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حاجة إليجاد بدائل  وهناك لحةوالم المهمة  القضايا من الجامعات السعودية  تمويل
 العربية السعودية المملكةللتمويل الحكومي وتنويع مصادر تمويلها لذا جاءت رؤية 

ن األهداف ومن تلك األهداف تحسين الكفاءة المالية لقطاع  موت عدد وح 2030
 ،وأكدت على ذلك دراسة )أمينة الدمخ ،طويرهاالتعليم وتنويع مصادر الدخل وت

دراسته الحالية   فيالباحث  وهذا ما سيقوم به (2018 ،ية الياميهاد )ة ودراس ،(2019
 باإلجابة عن األسئلة التالية : وذلك 
   الجامعات السعودية في المملكة العربية السعودية ؟.يل تمو اقع ما و  .1
 حيث المصادر وأليات اإلنفاق ؟  ما هى محددات تمويل التعليم الجامعي من .2
ة المملكة  امعات السعودية في ضوء رؤيالج ما التصور المقترح لتمويل .3

 ؟ 2030العربية السعودية  
 أهداف الدراسة:

 . ية السعوديةالمملكة العرب ودية فيات السعالتعرف على واقع تمويل الجامع .1
أليات محددات تمويل التعليم الجامعي من حيث المصادر و التعرف على  .2

 اإلنفاق 
ة في ضوء رؤية المملكة  عوديالس الجامعاتتصور المقترح لتمويل التقديم  .3

 . 2030العربية السعودية  
 حدود الدراسة: 

 الحدود الموضوعية 
ء تصور مقترح لتمويل الجامعات على بنا الدراسةلهذه  تقتصر الحدود الموضوعية 

   2030السعودية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 
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 الحدود المكانية:
 عودية.المملكة العربية الس 

 لزمنية: ود االحد  
 هـ 1442-1441العام الجامعي  

 أهمية الدراسة  
 األهمية النظرية  

في  لجامعات السعودية ويل ليجاد تمأهمية إ تكتسب هذه الدراسة أهميتها من  (1
 . 2030ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم عن واقع في التي يحتاجها المسؤولين  توفر البيانات والمعلومات  (2
 .الواقعل الجامعات وسبل تطوير هذا تموي

لك وضع تصور ألليات جديدة لمصادر تمويل التعليم الجامعي بالسعودية وكذ  (3
 اق ت لإلنفأليا
المكتبة التربوية بما تحويه من مفاهيم وأدبيات وأهداف حول  تثري هذه الدراسة (4

لكة في ضوء رؤية المم ية السعوديةفي المملكة العربالسعودية الجامعات تمويل 
 . 2030دية العربية السعو 

 بمشيئة هللا منطلق لباحثين للتعرف على المزيد في هذا ستكون هذه الدراسة (5
 .المجال

 العربية المملكة تمويل الجامعات في وهو أال أهمية ذا موضوعاً  تعالج أنها (6
 .السعودية
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 مصادر إلى السعودية العربية المملكة في العالي ليم تعال توجيه إلى الحاجة (7
 التطورات  ومواكبة المؤسسات، هذه بمثل الرقي أجل من تقليدية للتمويل غير ةيلبد 

 . والعالمية المحلية
 

 قية : لتطبيمية اهاأل
تحقيق االستفادة الكاملة من القدرات واإلمكانيات المتاحة للجامعات السعودية  .1

 . 2030رؤية المملكة العربية السعودية الية لتتماشى مع لتعزيز مواردها الم
يسهم في مساعدة المسؤولين في الجامعات السعودية في إدخال التعديالت   .2

ع رؤية المملكة العربية السعودية توافق مقدمة للالالزمة فيما يختص بالبرامج الم
2030. 

الجامعات  وضع مقترحات تسهم في إيجاد مصادر بديلة غير تقليدية لتمويل  .3
 .السعودية

 مصطلحات الدراسة : 
 فعليه نتائج على من قبل باحثين أو تربويون مبني مستقبلي تخطيط:التصور 

 زين) .عام فكري  إطار ءنالب فية يك أو منهجية كمية أدوات  خالل من ميدانية
 ( 2013،الدين

وهو التخطيط الجيد والممنهج لوضع تصور مقترح ألليات   -التعريف اإلجرائي :
تحلل واقع تمويل التعليم   ةمبتكرة لتمويل التعليم الجامعي مبني على نتائج ميداني

 . الجامعي بالسعودية
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   التمويل
 تلك الطرائق وتقسيم واختيار موالألا على لللحصو  المناسبة  الطرائق عن البحث 

 المؤسسة " احتياجات  ونوعية كمية يناسب  بشكل بينهما األفضل المزيج على والحصول
 ( 2006ساكر،)

ة على أسس مستقاة من رؤية  وهو إيجاد طرق جديدة مبني  -: التعريف اإلجرائى 
 تهتم بزيادة تمويل التعليم الجامعي بالسعودية. 2030عودية الس

 ةالجامع
اف وتقاليد أكاديمية مؤسسة علمية مستقلة ذات هيكل تنظيمي معين وأنظمة وأعر 

ريس والبحث العلمي وخدمة وتتمثل وظائفها الرئيسية في التد  ،معينة
 ( 2000،الثبيتى).المجتمع

 الجامعىلتعليم تمويل ا
 ، لةمة للدو من الموازنة العا الجامعيهو مجموع الموارد المالية المخصصة للتعليم 

الرسوم الطالبية أو المعونات  أو التبرعات و ات أابض المصادر األخرى مثل الهبع أو
خالل فترة   الجامعيبهدف تحقيق أهداف التعليم  المحلية والخارجية وإدارتها بفاعلية

 ( 2004،)البحيري  .ةزمنية محدد 
عي  م الجامهو عملية تحليل الموارد والمخصصات للتعلي -:التعريف اإلجرائى

 لتمويل تقليدية غير بديلة مصادر إيجاد  في  تسهم مقترحات  وضععودية بهدف بالس
 . 2030رؤية السعودية وفق  الجامعات 

 الرؤية : 
  تقبل في المس إليهوهي هدف طموح يسعى للوصول مصدر رأى  ،ع رؤى مج

 . م(1998)المعجم الوسيط،
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تعليم الجامعي  رد الة موااد زي وهو هدف يسعي إلي تحقيق  -:التعريف اإلجرائى
 بالممكلكة السعودية. 

 2030رؤية المملكة العربية السعودية 
لتكون   2030عربية السعودية هي رؤية تبنتها المملكة تحت مسمى رؤية المملكة ال

على عدد  الرؤيةملت واشت التنموي في المملكة ديصاقتعمل االمنهجًا وخريطة طريق لل
 (2018، لفوزانا).ومؤشرات لقياس النتائج دفات،لمستهوا، اإلستراتيجيةهداف من األ

هى تلك الرؤية التى تؤدي الى وجود حلول مبتكرة إليجاد   التعريف اإلجرائى
 دة لتمويل التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية.مصادر جدي

 والدراسات السابقة النظري  طاراأل
 مقدمة 

جتمعات ونفوذها، حيث انقسم مالواقع م دد حهذا العصر قوة ت فيصبح التعليم ا
متخلف  لك العلم وينتج المعرفة، وإلييممتقدم  إليحداثة ل عصر ما بعد ا في لمالعا

اص بوجه خ ليثل التعليم بوجه عام والتعليم العايمعرفة، و المك يستورد العلم ويستهل
ت من ية، وباقتصادية واالجتماع االتلف األنشطة مخية األساسية لتكوين وتطوير البن

لكه الدول من ثروات تميعتمد على ما  االخيرةهذه اآلونة  فيح أن مقياس التقدم واضال
حة بالعلم وقادرة على إنتاج  ة بشرية متسلمتلكه من ثرو يطبيعية، بقدر ما يعتمد على ما 

 فينتجة المإلعداد القوى البشرية  حرك الرئيسالم العالي التعليمذا يعد عرفة؛ لالم
عارف المة ذات المخرجات من القوى العمشكل  فير مردوده هر أث، ويظمعجتالم

دى بم قدر ياة، كما أن مقياس التقدم والتخلف يلحجميع قطاعات ا فيبدعة المهارات المو 
عائد   لعاليفالعائد من التعليم اوالقدرة على تسخيره، كل من اإلمساك بناصية العلم 

البشرية  الجيد لمواردةالتخطيط  تم إذا ما كن أن يكون مضمون النتائجممرتفع، وي
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رجاته بشكل مخت متابعة مستوى أدائه وجودة مإلدارته، وإذا ما ت الالزمةادية المو 
له  ستثمار إذا ما توافرت االالتعليم هو أفضل أنواع  فيستثمار االمستمر، لذلك كان 

ة  عالميات الجد ستالمرجوة منه، والتي تساير الملتحقيق األهداف األموال الكافية 
  (2003،مكروم بدالودود ع)

أنه يواجه العديد من   اال ،العالي الواسع بأهمية التعليم االعتراف على الرغم من و 
ه،  االت البحث العلمي وموضوعاتجملك بسبب الطفرة الهائلة في وذ  ية؛المالع المتغيرات 

تمويل يم والالتعل يفضعف مشاركة الكلفة  فييتمثل يرا ديا كبتحوأصبح يواجه أيضا 
بعض البالد النامية والتي   فيقيق األهداف التنموية، خاصة تحد من تحومصادره التي 

لية،  تعليم متميز وبجودة عا فيرتو  يلإالوقت ذاته  فيمواردها، وتسعى  فينقص  تعاني
 .ناسبةالمب بالكم والنوعية مناسب للطالالتعليم ال مينوذلك لتأ

 فى  التوسع استمرار صعوبة على العالمية مرات مؤتوال سات الدرا من العديد  وتؤكد 
  أو  القائمة  للمؤسسات  سواء العالي التعليم لمؤسسات  المحدود  غير  الحكومي التمويل
 دةجدي وسائل عن البحث  يستدعي وهذا جديدة مؤسسات  افتتاح  أو ،هاتطوير  المزمع

  الحكومية  الموارد من ريتواف الم باالضافة المملكة فى العالى التعليم فى الكلفة لمشاركة
  مجاني التعليم ان" من التعليم سياسة  وثيقة علية نصت  لما وفقا به التزمت  تمويل من
  تعليمهم  مقابل  الدارسين على  دراسية رسوما دولةلا تفرض  فال ،ومراحله أنواعه  كافة فى
 سات لمؤس الخارجي التمويل أبواب  لفتح واضحة جهودا األخيرة وات سنال شهدت وقد 
  الحكومية للمؤسسات  السادسة التنمية  خطة دعت  المثال سبيل فعلى العالي معليالت

  الدراسية  المنح يموتقد  العلمي البحث  مراكز تمويل إلي االعمال ورجال واالفراد  والخاصة
  والبحثية اإلستشارية  الخدمات  تبني الى ت الجامعا دعت  كما المختلفة  التجهيزات  ودعم

 ( 2017 ،محمد مخلص ) الجامعات  تمويل  مقابل الخاص  للقطاع
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 التعليم العالي فى المملكة العربية السعودية 
ومع  ،الدولةويعتمد التعليم العالي فى المملكة العربية السعودية فى تمويلة على 

والتوجه  ،سات التعليم العالي األهليةزيادة اإلقبال على التعليم العالي ومع ظهور مؤس
تظهر أهمية تنوع مصادر تمويل التعليم   ،الجامعي األداء بمعدالت العالمي لإلرتقاء 

ومحاولة اإلنتقال  ،كير فى إيجاد بدائل لتمويل التعليم العالي السعوديوذلك بالتف ،العالي
وعية والذى يؤكدها اع الحكومي إلي المساعدات االهلية والتطن اإلعتماد على القط م

نفس الوقت النهوض بالعملية   وفى ،ةالحكومي لمنظمات غير هذا النمو المتسارع ل
 (. 2012 ،الطويرقي)ا التعليمية وتحسين مستوي خدماتها ومخرجاته 

 :مراحل تطور التعليم في المملكة العربية السعودية
سين وتطوير  تضمنت مراحل تطور التعليم في المملكة العربية السعودية تحد لق

عتماد التوجه اإلداري غير المركزي وكذلك ا لتعليم البيئة اإلدارية في الوزارة وإدارات ا
بالعمل فيما يخدم المنظومة التعليمية. كما   وإعطاء الصالحية لإلدارات والمدارس

مملكة تطوير األنظمة واإلجراءات بما يكفل جدية وشملت مراحل تطور التعليم في ال
تعليمية  ملية الاقم العلتعليمي وتعزيز العدالة ومكافأة طباط في النظام االعمل واالنض

حيث تضمنت مراحل سواء من اإلدارة أو المعلمين أو الطالب على األداء المتميز. 
كفاءة األداء وتفعيل   تطور التعليم المتقدمة في المملكة العربية السعودية رفع في

 (10) العمل التعليمي التقنيات الحديثة المساندة في منظومة 
ناء فلسفة المناهج  ودية يحتاج بية السعة العربال شك أن التعليم في المملك
ط ذلك في برامج إعداد المعلم وتطويره المهني، كما وسياساتها وأهدافها وآلية تفعيلها ورب

اء في سبل التدريس التي تجعل المتعلم هو المحور وليس  أن التعليم يحتاج إلى ارتق
بناء المهارات  كيز علىية التر عليم في المملكة العربية السعود وكذلك يتطلب الت المعلم
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ب، باإلضافة إلى بناء بيئة  وصقل الشخصية وزرع الثقة وبناء روح االبداع لدى الطال
رتبطة بمنظومة خدمات مساندة مدرسية أكثر تحفيًزا وجاذبيًة للتعليم، أي تكون م

 ودية مؤسسات شاملة التعليم لذوي لكة العربية السعومتكاملة، كما أنه يوجد في المم
خاصة وتوفر الدعم المناسب لجميع الفئات منهم، يحتاج التعليم إلى اجات الاالحتي
في تلك المؤسسات وكذلك زيادة توفير الحضانات ورياض األطفال وتفعيل   توسع

 لبيات التي تواجهمع منظومة التعليم، إال أن هناك العديد من المشكالت أو الس ارتباطها 
 -:(2017 ،بد الوافيع) ة في المتمثلسعودية التعليم في المملكة العربية ال

 .التعليمية لبعض الفئات الطالبيةقلة توفر الخدمات والبرامج  .1
 .ضعف البنية التعليمية المحفزة على االبداع واالبتكار .2
 .مهارات الشخصية ومهارات التفكير الناقد لدى الطالب ال ضعف .3
تدعم  ت التي االستثمار في التعليم األهلي وغياب الخدما  بنيةضعف  .4

 .اعة تعليم مزدهرصن
 .والتدريب مع احتياجات السوق ضعف مواءمة مخرجات التعليم  .5
تدني جودة المناهج واالعتماد على طرق تدريس تقليدية وضعف   .6

 .لدى المعلمين  مهارات التقويم
 نمو الجامعات السعودية :  

 يم فية التعلبل ومن أهمها لذا بينت سياسيب الهرم التعليمي الجامعة أعلى مرات
تنطلق منها الجامعات السعودية منها   لتيالتشريعات والنظم ا السعودية العربية المملكة

عليم الجامعي مجاني  في جميع أعمالها ومن ذلك أن التعليم في جميع مراحله بما فيه الت
دة الما)في تمويل برامجها على ميزانية الدولة ومتاح للجميع وتعتمد الجامعات السعودية 

ي في الموارد المالية  وبين نظام مجلس لتعليم العال (ياسة المملكة وثيقة س 233
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أن لكل جامعة ميزانية تصدر بمرسوم  (الخمسون )للجامعات حيث أوضحت المادة 
ب نتيجة لذلك أصبح هناك إقبال كبير من الطال ،والنفقات  رادات ياإل ملكي يوضح 

لين عن التعليم إلى و دفع بالمسؤ  اإلقبالا عي هذ الجام بالتعليم  والطالبات لاللتحاق
فتضاعفت  الجامعات  إنشاء متسارع في  اً التعليم الجامعي حيث شاهدنا حراكالتوسع في 

خصصاتها المتعددة والمختلفة في كافة أعداد الجامعات السعودية وانتشرت فروعها بت
يم  ر التعلهما نش في ذلك على بعدين في ذلك الوزارةمدة ملكة معتمدن ومناطق الم

ك تتاح فرص القبول لدى الطالب بشكل لكة وبذلمفي مناطق ومحافظات الم جامعيال
لية  الفع والعمل الجاد على فتح التخصصات المتوافقة فعلياً مع حاجة  ،أكبر من السابق

ومحافظات المملكة  الجامعات في مختلف مناطق إنشاءسوق العمل هذا التوسع في 
" أسهم   ي نسبة التحاق الطالب والطالبات في التعلم الجامعيملحوظ فارتفاع عنه نتج 

إلى تزايد  من قبل الدولة السعودية العربية المملكة فيتشجيع ودعم التعليم الجامعي 
إن من أبرز  (2018 ،الشنيفي) "  باالنفجار وصفه يمكن ذيال الحد إلى  اإلقبال عليه

نسبة االلتحاق اإلجمالية في  زايد في ات, التسع في عدد الجامعات والكليالتو  نتائج 
من   ٪ 30.2 يبلغت نسبة االلتحاق بالتعليم الجامع 1427ي, ففي عام ليم العالالتع

سكان المملكة العربية   ليماإجمن  يإجمالي السكان في عمر االلتحاق بالتعليم الجامع 
لغ عدد وب ٪ 37.8سبة االلتحاق لتصبح ارتفعت ن 1431السعودية. وفي عام 

مليون طالب وطالبة،   - 1.42 نحو  - 1437بالجامعات السعودية في عام  ينالملتحق
٪  2600حيث بلغت نسبة االرتفاع في االلتحاق بالتعلم الجامعي خالل أربع عقود 

نفسها أن عدد الجامعات  اإلحصائيةوبينت  ،(ها1438، ليموزارة التع إحصائية)
حيث  ها1400بعددها في عام ه مقارن جامعة 28 إلى 1437في عام   ية ارتفعالحكوم
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انظر ) ٪  350بلغت نسبته  يتجاوز ثمان جامعات فقط محققًا ارتفاع ددها الكان ع
   (-1-جدول رقم 

 -1-جدول رقم 
 موقعها  الجامعة

 اضالري الملك سعود  جامعة

 المنورة  المدينة اإلسالمية  الجامعة

 رانالظه الملك فهد للبترول والمعادن جامعة

 جدة الملك عبد العزيز جامعة

 الرياض سالمية عود اإلمام محمد بن سإلا جامعة

 اإلحساء الملك فيصل  جامعة

 المكرمة  مكة أم القرى  جامعة

 أبها الملك خالد جامعة

 بريدة القصيم جامعة

 المنورة  المدينة طيبة  جامعة

 الطائف الطائف  جامعة

 الرياض الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية جامعة

 الباحة الباحة جامعة

 حائل حائل  جامعة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%87%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%87%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84
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 الجوف الجوف  جامعة

 جازان جازان جامعة

 نجران نجران  جامعة

 تبوك  تبوك  جامعة

 الرياض األميرة نورة بنت عبد الرحمن جامعة

 عرعر الحدود الشمالية  جامعة

 الدمام الدمام جامعة

 الخرج سطام بن عبد العزيز  جامعة

 شقراء ء شقرا جامعة

 المجمعة  المجمعة  جامعة

 الرياض السعودية االلكترونية  الجامعة

 الباطن رحف حفر الباطن جامعة

 جده جامعة جده 
 بيشة  جامعة بيشه 

 عودية : العربية السلمملكة عي في االجام التعليمواقع تمويل 
أتاح   مناطق المملكة ومحافظاتهامختلف  في الجامعيانتشار التعليم في التوسع الكمي 
، التنمويةلجميع الطالب في مناطقهم وذلك تمشيا مع الخطط لجامعي فرص التعليم ا

ودية لجامعات السعسع ماكان ليتم إال بمواكبة تمويل ضخم يفي بمصروفات االتو  هذا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86
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 السعودية العربية المملكة فيوقد أدركت الجهات المشرفة على الجامعات  متزايدةال
أهمية دعم الجامعات ماديًا فعملت على تخصيص ميزانيات للجامعات تتزايد سنويًا  

 المملكةللجامعات في المعتمدة  الميزانيات  تضاعفت قد و )ه 1438 ،التعليم وزارة("
  2006  عام  جامعات خالل عشرة أعوام )منات المخصص غت حيث بل يةالسعود  العربية

هذا  (2016 ،إحصائيات وزارة التعليم) مليار ريال354.6 ( م 2015  عام حتى م
رأس  ثمار األمثل يكون في تنميةلقناعتها التامة بأن االست اإلنفاق السخي من الدولة
العربية  لمملكة لة في اأن يسهم في تحقيق التنمية الشامالمال البشري من أجل 

لتي انتهجها المملكة العربية  وترجمة للسياسة االستشرافية الطموحة والمتوازنة ا ،السعودية
ير على هذا التمويل يعتمد بشكل كب  ،السعودية في بناء وتنمية رأس المال البشري 

 امة للدولة الذي يمثل النفطص جزء كبير من الميزانية العالتمويل الحكومي ويقت
  ي لها ويخضع هذا التمويل ومقداره واستمراريته للتغيرات التي تطرأ على األساس صدرلما

أسعار النفط وفي حال انخفاض هذه األسعار سيؤدي إلى نقص في تمويل الجامعات 
عات ويؤدي إلى ضعف كفاءة ن أدوار التي تقوم بها الجامالسعودية وهذا ربما يحد م 

"  في دراسته حيث يقول (2018 ،الشنيفي) ردهو ا أك مويؤيد ذل ،خرجات التعليميةالم
 ال فإنه الحاضر، الوقت  في المملكة منها تعاني التي االقتصادية المتغيرات  ضوء في

 ة ربيالع المملكة في العالي التعليم  تمويل واعتماد  ذاته، نمط التمويل في  االستمرار يمكن 
  الحكومية السعودية جامعات لا اعتماد  لذا فإن " أساس كمصدر الحكومة على السعودية

ه لها يحتاج إلى إعادة النظر تمويلرعاية الدولة و  على في تسيير برامجها وتنفيذ خططها
اإلنفاق في مجاالت عدة  د رشيت  وه دولةلل التوجه اآلن  خاصة عندما نجد  ،في ذلك

 همةالم اياالقض من الجامعي  التعليم تمويل قضية ات لذا فان ومنها مجال دعم الجامع
اإلنفاق على  مسيري التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية ألن تمويل تواجه التي
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للدولة وهذا وضغطًا على الميزانية العامة  صبح يشكل عبًئا كبيًراالجامعي أ التعليم
من تنويع مصادر تمويل التعليم   2030 ماتنادي به رؤية المملكة العربية السعودية

 . لمالية بكفاءة وفاعليةارد موادارة الالجامعي وإ
   2030  المملكةرؤية 

أعد ،ساااااعود  آلبتوجياااااه مااااان خاااااادم الحااااارمين الشاااااريفين الملاااااك سااااالمان بااااان عبااااادالعزيز 
رؤيااااااااااااة المملكااااااااااااة العربيااااااااااااة السااااااااااااعودية والتنميااااااااااااة االقتصااااااااااااادية  مجلااااااااااااس الشااااااااااااؤون 

مجلااااااس  ةجلساااااا  ساسااااااي لتنميااااااة فااااااي المسااااااتقبل فاااااايبحيااااااث تكااااااون المرجااااااع األ2030
اااا 1437لعااااام يااااوم االثنااااين الثااااامن عشاااار ماااان شااااهر رجااااب فااااي  ةعقااااد ء التااااي الااااوزرا ها

الشااااريفين الملااااك ساااالمان باااان عباااادالعزيز آل سااااعود حفظااااه هللا  برئاسااااة خااااادم الحاااارمين
  وقااااد قاااارر مااااا يلااااي: 2030السااااعودية  ملكااااة العربيااااةر فااااي مشااااروع رؤيااااة المظاااا تاااام الن

أنها شاااااا فااااااي در ، الصااااااا2030وافقااااااة علااااااى رؤيااااااة المملكااااااة العربيااااااة السااااااعودية أواًل :الم
 .قرار مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

ثانيًا:قيام مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية بوضع اآلليات والترتيبات الالزمة لتنفيذ  
  .الرؤية ومتابعة ذلك

يق أهدف رؤية المملكة العربية  لذا فان جميع المشاريع التنموية في المستقبل تعد لتحق  
 ( 2016االقتصادية والتنمية،ون الشؤ )مجلس  2030السعودية 

على مرتكزات مهمة هي قوة المملكة  2030وقد قامت رؤية المملكة العربية السعودية 
  االستراتيجي وعمقها العربي واإلسالمي" واالستثمارية وموقعها العربية السعودية 

  تحقيق ى العمل علمصادر الدخل و في تنوع و امج طموحة ضمنت الرؤية أهداف وبر ت
تحقيق االستقرار المالي  وتعمل الرؤية على (2017،هاجري ال) ة المستدامةي مالتن

اركة القتصاد المملكة وتحفيز النمو الشامل لالقتصاد الغير نفطي ومش واالقتصادي
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العربية  لكة الممرؤية  ولتنفيذ  ،القطاع الخاص بشكل كبير في النمو االقتصادي
مالية لتحقيق التوازن المالي وزارة المن قبل  ضخمبرنامج تم إطالق  2030السعودية 

لتحقيق استدامة مالية من خالل مجموعة من البرامج متوسطة المدى لها سقف ميزانية  
ا يشمل جميع الجهات الحكومية بما فيها القطاع  محددة وكذلك سقف الصرف وهذ 

ل  تحصيمل على ية والعإدارة الموارد المالية بكفاءة وفاعل التعليمي وأكدت على حسن 
و تحقيق مؤشرات  رادات الدولة واستثمار األصول المملوكة للدولة باحترافية وشفافيةإي

أهمية كبرى ألنه يمثل محور حظي التعليم في هذه الرؤية بولقد  .في األداء أداء عالية
ال. اب السعودي في إدارة االقتصاد مستقب التقدم والتطور في فكر وقدرات ومهارات الشب

ة تطوير تركز على حزمة متكاملة من البرامج لتطوير البيئة  ة بخطالرؤيد جاءت ولق
التنمية، ويأتي في صدارتها تحديث شامل للمناهج وأداء التعليمية ومواكبة خطط 

على تطوير علمين وتحسن البيئة المدرسية للتحفيز على التطوير واإلبداع، والتركيز الم
حكومة المملكة العربية السعودية  ما أنين. كللمعلم مكانات طرق التدريس وتوفير كل اإل

عملها، والذي يعتمد على  سعت إلحداث تحول وطني مدروس في اقتصادها وبرامج
ه ومهاراته ومستوى تعليمه، ليسهم في تحويل فكر معرفي يؤمن باإلنسان وقدرات

ول لى العقصدر واحد للدخل، إلى اقتصاد يعتمد عاقتصادها من االعتماد على م
عتماد على المصادر اآلمنة والموثوقة والبرامج والمشاريع المعززة للفرص واال هارة،والم

 .ية والمولدة للفرص الوظيفيةاالستثمار 
(، فإن هناك مجموعة  2030المملكة العربية السعودية ) وفًقا لما جاء في مجلة رؤية

  ، 2030المملكة  يةرؤ ) اليهداف التي تتضمنها الرؤية وهي كالتمن االلتزامات واأل
2019: ) 
 .السعي إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل .1
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 .تطوير التعليم العام .2
 .والمهنية المناسبةتوجيه الطالب نحو الخيارات الوظيفية  .3
 .ةإعادة التأهيل ومرونة التنقل بين المسارات التعليمي .4
ة  جامع 200فضل ن بين أاألقل م أن تصبح خمس جامعات سعودية على  .5

 .ليةدو 
أن يحرز الطالب نتائج متقدمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية والحصول على   .6

 .تصنيف متقدم في المؤشرات العالمية للتحصيل العلمي
التربوية   نظرة شاملة لقطاع التعليم تبدأ بتطوير المنظومة  2030شملت رؤية المملكة و 

وبناء شخصيات قيادية.   األسرةون مع ن التعامدرسة مبجميع مكوناتها لتمكن ال
والرياضية والترفيهية   واستحداث مجموعة كبيرة من األنشطة الثقافية واالجتماعية

غير الربحي في تقديم المزيد من البرامج   والتعاون مع القطاع الخاص والقطاع
طوير وية وتت التربالقياداشراكة التعليمية وتأهيل المدرسين و والفعاليات المبتكرة لتعزيز ال

 .(2018 ،اليامي هادية)لمناهج الدراسيةا
 الدراسات السابقة

 وأكدت على ذلك العديد من الدراسات
 (2019 ،دراسة )امينة الدمخ -

  العربية المملكة فى التعليم تمويل نظام لتطوير مقترح تصور وضع الى هدفت  والتى
 للتصور يذ التنف وألية  التصور ت ومنطلقا ومبررات  أهداف على والتعرف السعودية

 السعودية رؤية من منبثقة السعودية العربية المملكة فى تمويل  نظام لتطوير المقترح
  وتم العمل سوق  ونتطلبات  التعليم مخرجات  بين الفجوة سد  على تنص  والتى 2030

  النتائج  وخرجت  ،علمية جيةمنه وفق( SWOT) نموذج وفق المقترح  التصور بناء
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  التعليميى  الجانب  على بالمملكة التعليمية  ت المؤسسا نشاط  إقتصار ىعل تؤكد 
 غير المعرفية وطاقاتها المجتمع خدمة فى رسالتها بين كبيرة فجوة خلق فى واألكاديمي

 المثمرة 
  (2018  ،اليامي هاديةدراسة ) -

  بية عر ال المملكة في التعليم يرلتطو  مقترحة  استراتيجية إعداد  إلى البحث  هذا هدف
.  مكوناتها بجميع التربوية المنظومة تطوير أجل من 2030 رؤية ضوء في سعوديةلا

  المسح  أداة  واتخذت  المقارن، الوثائقي التحليلي الوصفي بالمنهج البحث  منهجية وتمثلت 
 اض استعر  طريق عن وذلك الموضوع، حول والثانوية األولية للمصادر الشامل والتحليل
 القوة أوجه بتحديد  الباحثة مت قا حيث  الصلة، ذات  ريةالنظ طرواأل السابقة األدبيات 
 استعانت كما. قبليةوالمست الحالية والتحديات  الضعف أوجه وتحديد  المتاحة والفرص 
 التحول برنامج أهداف جانب  إلى للوزارة الدورية واألهداف االستراتيجية  بالخطط الباحثة
 ياتواالستراتيج  القضايا نم عديدلا إلى البحث  وتوصل. يمتعلبال  الخاصة الوطني

 مبسط بشكل تقديَمها تم والتي بالمملكة التعليم بمستقبل العالقة ذات  والسياسات 
  الرؤية  وتطبيق لتنفيذ  آلية الباحثة قدَّمت  الختام وفي. العملي للتطبيق وجاهزة وواضح

 .ألجلها المصممة األهداف يحقق  بما عملية  بطريقة الواقع أرض  على
 2018م والسالمنقاش لا دراسة -

 ويع مصادر التمويل في جامعة الملك سعود في ضوء تجربة جامعة أكسفوردنت  بعنوان
الدراسة إلى االستفادة من خبرة جامعة أكسفورد في التمويل لتنويع مصادر تمويل هدفت 

جربة جامعة أن أهم معوقات تطبيق توتوصلت الدراسة إلى :  جامعة الملك سعود 
ت القطاع الخاص في ضعف استثمارا عة الملك سعود هوفي جام التمويل أكسفورد في

 .التعاون بين القطاع الخاص و الحكومي مجاالت التعليم وغياب التشجيع الحكومي في
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 2017الماجد دراسة -
الجامعة  ضوء فلسفة في السعودية في الجامعات  تمويلية لبدائل  مقترح  بعنوان تصور

 ضوء فلسفة ي فيالجامع التعليم  تمويل قععلى وا التعرف هدفت الدراسة إلى  .جةالمنت
العالمية في تطبيق نموذج الجامعة الجامعة المنتجة والوقوف على أبرز التجارب 

أن التعليم الجامعي يعاني من وجود معوقات عدة في  وتوصلت الدراسة إلى : .المنتجة
 .تمويلها من أبرزها المعوق اإلداري 

   2015بلتاجي دراسة -
هدفت الدراسة إلى  .المقترحة والبدائل المشاكل ر،صم في العالي  التعليم تمويل بعنوان

وتوصلت عرض مشاكل تمويل التعليم العالي في مصر وإيجاد بدائل مقترحة للتمويل 
أهمية العمل على تحسين كفاءة اإلنفاق على التعليم العالي في مصر وكذلك  إلى :

 الية. ت تعليمية ذات جودة عدم خدمامعات تقاألعمال إنشاء جاتحفيز رجال 
 ( 2015الجميعي)دراسة 

معاصرة في تمويل التعليم العالي والتعرف على النموذج المية لتجاهات العااالعنوان ب 
هدفت إلى التعرف على أهم مصادر تمويل  .في تمويل الجامعات البريطانية البريطاني

رة في االتجاهات العالمية المعاصعلى  لتعرفوا،ديةبية السعو ملكة العر لمالتعليم في ا
وتوصلت الدراسة إلى أنه يمكن االستفادة من النموذج  .الجامعي طريقة تمويل التعليم

 .البريطاني في تمويل التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية
   2011الهادي  دراسة 

عالية ونفقات يمية ة تعلود ج نتجة ذات بعنوان:رؤية إستراتيجية لجامعات عربية م
لى وضع استرتيجية مقترحة لجامعات عربية منتجة ذات دراسة إهدفت ال .منخفضة

انه كل ما كانت الجامعة وتوصلت الدراسة إلى : جودة تعليمية عالية ونفقات منخفضة 
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منتجة ساعد ذلك نحو االنفتاح على مجتمعها واستطاعت الجامعة أن تنشئ عالقة 
 . ختلفة في المجتمعالمنافع بينها وبين المؤسسات الم بادل على ت ة  نيون مبتعا
 2010العجمي دراسة -

 التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من الجامعي التعليم لتمويل مقترحة بدائل بعنوان
 مقترحةال بدائلهدفت الدراسة إلى معرفة الالدول بعض  تجارب  ضوء في الكويت  بدولة

 في الكويت  دولةفي  التدريس هيئة أعضاء نظر هةجو  من  الجامعي التعليم لتمويل
 داللة ذات  فروق وتوصلت الدراسة إلى أنه ليس هناك  .الدول بعض  تجارب  ضوء

 .الجنس  لمتغيرو العلمية،  الدرجة لمتغير وفقا العينة أفراد  الستجابات  بالنسبة إحصائية
 2006دراسة عامر  -

التجاهات في ضوء ا العربيةبالدول عي لتمويل التعليم الجام: تصور مقترح  بعنوان
هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتمويل التعليم   قدمة(المت الدول) المعاصرة

 .الجامعي بالدول العربية في ضوء االتجاهات المعاصرة للدول المتقدمة
عدم االعتماد فقط وتوصلت إلى ضرورة إيجاد مصادر متنوعة لتمويل التعليم الجامعي و 

واستقطاب  المنتجةتطبيق مفهوم الجامعة وتطبيق  للجامعات  ي لحكومويل اتمالعلى 
 في التمويل من خالل البرامج التي تطرحها الجامعات  رجال األعمال

 The European Universityرابطة الجامعات األوربية ) دراسة -
Association,2011) 

وير عية لتط بدا إلا لجامعات بأفضل الممارسات هدفت الدراسة إلى إمداد رؤساء ا
أن هناك تأثير قوي لجامعة  لدراسة إلىلت اوتوصتيجيات تنويع مصادر الدخل استرا

لوفين في خططها التمويلية ناتجة من البحوث العلمية التي أجرتها بالتعاون مع قطاع  
 . األعمال
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 Marsikova 2005 دراسة -
ديمية التي  ج األكام البرا هدفت الدراسة إلى معرفة قياس عائدات التعليم العالي من

أن هناك عائدات مالية عالية   وتوصلت إلى يك التشتطرحها الجامعات في جمهورية 
  ٪30إلى  ٪10تراوحت نسبتها مابين  البرامج األكاديمية بالجامعات  جراء االستثمار في

   .من تلك البرامج
 السابقة :   تالدارساق على التعلي

هذه الدراسة والدراسات  تالف بين مجالخك اهنانجد إن وباستعراض الدراسات السابقة 
( هدفها االستفادة من خبرة جامعة 2018أن دراسة )المنقاش والسالم  جد فن  السابقة

فهدفت إلى  (2017 الماجد )دراسةأما ،أكسفورد في تمويل جامعة الملك سعود فقط
 ،نتجةة الم امعالج سفةضوء فل في  السعودية الجامعات في  تمويلية بدائل التوصل إلى

ائل يل الجامعات في مصر وبد هدفها معرفة مشاكل تمو  (2015)بلتاجي  أما دراسة
هدفت إلى التعرف على أهم مصادر  (2015الجميعي)دراسة  بينما نجد أن ،تمويلها

ات العالمية المعاصرة  والتعرف على االتجاه،ملكة العربية السعوديةلمتمويل التعليم في ا
هدفت إلى وضع   (2011الهادي  ما )دراسةأ،امعييم الجل التعل قة تمويفي طري
 ،مقترحة لجامعات عربية منتجة ذات جودة تعليمية عالية ونفقات منخفضة ةي استراتيج

 التعليم لتمويل مقترحة بدائل الوصول إلى (2010العجمي) بينما كان هدفت دراسة
 بعض  تجارب  ضوء في ويت الك ةولبد  التدريس هيئة  أعضاء نظر ةوجه من  الجامعي

ليم  ر مقترح لتمويل التعفكان هدفها وضع تصو  (2006أما دراسة )عامر ،الدول
رابطة  أما دراسة،الجامعي بالدول العربية في ضوء االتجاهات المعاصرة للدول المتقدمة

( فكان  The European University Association,2011الجامعات األوربية )
بداعية لتطوير استراتيجيات تنويع  ارسات اإلبأفضل الممات الجامع د رؤساءهدفها إمدا
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كان هدفها معرفة قياس  (Marsikova 2005)خل بينما نجد أن دراسة مصادر الد 
عائدات التعليم العالي من البرامج األكاديمية التي تطرحها الجامعات في جمهورية  

على هتمت وركزت أنها اب ابقةسات السهذه الدراسة عن الدرا بينما تتميز ،التشيك
رؤية المملكة العربية   وضع تصور مقترح لتمويل الجامعات السعودية في ضوء

 . 2030السعودية 
 أوجه الشبه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :  -
اشتركت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في مجال البحث العام وهو البحث عن   -

 .عيم الجام للتعلي  مصادر تمويلية
المنهج التحليلي سة مع الدراسات السابقة في المنهج حيث تم استخدام راتتفق هذه الد  -

 . بشكل عام
   -الدراسات السابقة  أوجه االستفادة من -
يتم االستفادة من الدراسات السابقة في إثراء اإلطار النظري للدراسة الحالية   -

 .ات واالستفادة من بعض مراجع تلك الدراس
  .راسةد لتفادة منها في تحديد منهج اساال -
ي لم يتم استيفاؤها في الدراسات  تستكمل هذه الدراسة بمشيئة هللا الجوانب الت -

 . السابقة
 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة    -

  تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في حدها الموضوعي من خالل التعرف على
ع تصور مقترح لتمويل الجامعات السعودية وض م جامعات السعودية ومن ث مويل الواقع ت

 . 2030المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 
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 المقترح  محاور التصور
 االعتماد  •
 المصادر •
 التنفيذ  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المملكة رؤية ضوء في السعودية الجامعات لتمويل لتصورلمحاور شكل يوضح 
 2030  ةالسعودي العربية

على  عات في المملكة العربية السعودية في تمويلهاويل الجاماعتماد تماالعتماد ويشمل 
مصادر تمويلية أخرى يسهم في دعم  المصادر ويشمل إيجاد أليات و أسس مبتكرة 

التنفيذ ويشمل سن لوائح وقواعد تعمل على أتاحة   أنشطة وبرامج الجامعات واستمراريتها
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 ددة تبني على أساس رؤيةردها المالية وفق ضوابط محانمية مو معات لتالفرصة للجا
 2030 السعودية العربية المملكة

 2030وارتباطها برؤية السعودية  متطلبات تطبيق التصور
رؤية المملكة العربية  متطلبات التطبيق المحور م

 2030السعودية 

اعتماد تمويل ويشمل  (1 االعتماد 1
ة  ربيالعلكة الجامعات في المم

السعودية في تمويلها على أسس 
 ةمبتكر 

 تخصيص على العمل (2
 ةالعربي المملكة  في الجامعي التعليم

 محددة ضوابط وفق السعودية
 بما العالي التعليم أهداف ويحقق

 .2030 المملكة رؤية مع يتناسب

العمل على التخلص من 
الفارق الكبير ما بين ناتج 

ت ومتطلباالتعليمية،  العملية
 .في السوق السعودي العمل

2  

 

 

 المصادر

أليات إيجاد ويشمل  (1
مصادر تمويلية أخرى يسهم في  و 

برامج الجامعات دعم أنشطة و 
 واستمراريتها 

استثمار مرافق الجامعات  (2
السعودية في غير أوقات العمل لعقد 
الدورات التدريبية وورش العمل بما 

 .يعود على الجامعة بمردود مادي
من  دراسية  تحصيل رسوم  (3

 المنظومة تطوير •
 عناصرها بجميع التعليمية

 .فرداتهامو 
  المهارات  تنمية •

 بالطال ُتساعد التي والقدرات
  أو  الوظيفة معرفة  على

 المناسبة  المهنة
•  
•  
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رؤية المملكة العربية  متطلبات التطبيق المحور م
 2030السعودية 

لطالب مقابل الخدمات التعليمية ا
  .وفرها الجامعاتالتي ت

التوسع في االستثمار في   (4
البحث العلمي  ارات و االستش مجال

 :  ويكون من خالل التالي
تعمل الجامعات على  -أ

أنشاء مراكز بحثية ذات قيمة عالية 
 . تستفيد منها مؤسسات المجتمع

توجيه بوصلة البحث  -ب
ات رغب ناسب مععلمي بما يتال

 .واحتياج القطاع الخاص
قطاع عقد شراكات مع ال -ج

ل البحوث والدراسات الخاص لتموي
  .اص راعي لهاويكون القطاع الخ

العمل على استثمار   (5
الدراسات االستشارية التي تقدمها 

الجامعات وتسويقها بشكل احترافي  
بحيث يكون لها مردود اقتصادي 

 .يعود على الجامعة
  مشاريع التوسع في (6
ألوقاف التعليمية وتيسير أجراءتها ا

االستفادة )ر اقتصادي باحترافية وفك
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رؤية المملكة العربية  متطلبات التطبيق المحور م
 2030السعودية 

من تجربة جامعة الملك سعود  
 بشرط أن يصاحب ذلك : (يرهاوتطو 

إنشاء هياكل إدارية تدير  (7
الوقف بفكر اقتصادي استثماري 

 .وبشفافية تامة
تطوير النظام المحاسبي  (8

ه الستثمار والمالي وتيسير أجراءت
 .ل جيدبشك األوقاف

3  

 

 

 

 

 

 التنفيذ

ويشمل سن لوائح وقواعد  .1
تعمل على أتاحة الفرصة للجامعات 

المالية وفق ضوابط لتنمية مواردها 
  س رؤيةأسا بني علىمحددة ت
 2030 السعودية العربية المملكة

ق تطوعي صندو إنشاء .2
يسهم فيه األفراد والقطاع الخاص 

 .تمويل الجامعات يسهم في
رفع مستوى الخدمات  .3

التعليمية لترتقي للمستوى العالمي  
واستثمار ذلك في جذب الطالب من  

ة  خارج المملكة العربية السعودي
   .م ماليةات برسو لاللتحاق بالجامع

التوسع في البرامج   .4

  من  األداء، ومتابعة مراقبة
  ة نميالت مؤشر  قياس خالل

 التعديالت وإدخال ليمية،تعال
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رؤية المملكة العربية  متطلبات التطبيق المحور م
 2030السعودية 

من قبل  المدفوعة بالكامل التعليمية
بمختلف أنواعها  الطالب

 ،يرجستما ،دبلوم ،بكالوريوس)
  (دكتوراه

.التنوع في البرامج  10 .5
التي تطرحها عمادات خدمة 

المجتمع والتعليم المستمر وإدارة 
لتسويق لها هذه البرامج باحترافية وا

لبات متط وافق مععرض ويتوفيما ي
 .سوق العمل

.العمل على استثمار 11 .6
دة لدى أعضاء هيئة  المعرفة الموجو 

إلى الوجهة التدريس وتوجيهها 
فائدة المادية حة التي تعود بالالصحي

على الجامعة وعضو هيئة 
 .التدريس

.إنشاء إدارة في 12 .7
الجامعة تهتم بالتسويق للبرامج 

معة ة التي تقدمها الجاالمطروح
احترافية  صورةديمها بوتق

 .واقتصادية
.العمل على استقطاب 13 .8
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رؤية المملكة العربية  متطلبات التطبيق المحور م
 2030السعودية 

يزين واالستفادة منهم الطالب المم
يق أنشطة الجامعة  في دعم وتسو 

 اعية. خالل أفكارهم اإلبد من
. عقد شراكات مع  14 .9

الجامعات العالمية واالستفادة منها 
في تقديم برامج تعليمية بمقابل  

 .مادي
ل .االستثمار في مجا15 .10

التي يحتاجها  يقيةث التطبالبحو 
 .القطاع الخاص

العمل على تسويق  .11
الندوات وإيجاد الرعاة المؤتمرات و 

 استثمار ذلك في دعم برامج لها و 
 .وأنشطة الجامعة

العمل على استثمار   .12
براءات االختراع الخاصة بالطالب 

وتسجيلها واالستفادة منها في إيجاد 
 اع الخاص. رعاة من القط

طاب في استقالتوسع  .13
الكراسي العلمية والعمل على  

تطويرها واستثمار العائد بشكل في  
 برامج الجامعة.  تمويل
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رؤية المملكة العربية  متطلبات التطبيق المحور م
 2030السعودية 

االستفادة من المعامل   .14
امعية واستثمارها من  والمختبرات الج

 ص. قبل القطاع الخا
العمل على منح صالحيات  .15

أكثر لمجالس الكليات في تنمية 
تحت منظومة   الموارد الذاتية للكلية

صادي اقت اف فريقة وبإشر الجامع
 محترف من إدارة الجامعة. 

التوسع في قبول المنح  .16
الجامعية واستثمارها من  والهبات

  .فريق اقتصادي متخصصقبل 
الجامعات بعرض  ومتق .17

مشاريعها ودراستها في كل عام 
ومراجعة نسبة إسهام القطاع 

 الخاص.
استقطاب رجال األعمال  .18

ر مناسبات ودعوتهم لحضو
يتهم رعا كون تحتبحيث ت الجامعية

واالستفادة من حضورهم لتسويق 
 . بعض المشاريع الجامعية

ل باستمرار على  عمال .19
مراجعة اللوائح واألنظمة التي قد 
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رؤية المملكة العربية  متطلبات التطبيق المحور م
 2030السعودية 

د من إسهام القطاع الخاص في  تح
 امعات.تمويل برامج وأنشطة الج

تشريع قوانين وأنظمة  .20
محفزة للشركات والمؤسسات 

ج االستثمار في برام  تشجعهم على
د على الجامعة يعو  عات بماالجام

ومؤسسات القطاع الخاص بالنفع 
  .والفائدة

ن يكون هناك البد أأخيرا  .21
قدرات وكفاءات إدارية تستطيع أن 

دير العمل بصورة وبفكر احترافي  تُ 
جامعة بشكل  وتوزيع موارد ال

 .اقتصادية وبشفافية عالية
 

 المقترح  التصور أهداف
التي أكدت على   2030ملكة العربية السعوديةالعمل على تحقيق رؤية الم (1

  لمملوكة للدولة باحترافية وشفافية زن المالي واستثمار األصول اضرورة التوا
 .في األداء  تحقيق مؤشرات أداء عاليةو 

ستطيع أن توفر  عات إنتاجية تكون جامبحيث ت تغيير نظرة المجتمع للجامعات  (2
 . ا البشرية والمادية والعينيةاحتياجها المالي من خالل استثمار إمكاناته
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 .لتعليم الجامعيالت العالمية في تمويل امواكباة التغيرات والتحو  (3
   .إنشاء شراكات مجتمعية بين الجامعات السعودية ومؤسسات القطاع الخاص  (4
ة في الئحة  ر مة لتنمية إيرادات الجامعات والمقر المنظ ألنظمةاو  تفعيل اللوائح (5

 .نظام الجامعات السعودية
كة العربية ل على إيجاد بدائل تمويلية مستمرة للجامعات في المملعمال (6

 .السعودية
اد الجامعات السعودية على التمويل الحكومي نظرًا للتغيرات  تقليل نسبة اعتم (7

 االقتصادية العالمية. 
 .ملة من المنشات والمرافق الجامعيةكاالفادة االست (8
 . العمل على تطبيق نموذج الجامعة المنتجة (9

 .ستثمار األمثل للموارد المالية للجامعات السعوديةاال ضمان (10
 الدولة من خالل تقليل الدعم الحكومي للجامعات.تخفف العبء على ميزانية  (11
بين   شراكات  ار وعقد لالستثم إخراج الجامعات من عزلتها وفتح أبوابها (12

ختلف أنواعها ومنح الكليات صالحيات في  الجامعات ومؤسسات المجتمع بم
 ذلك.

 ات تطبيق التصور وقمع
 .تدريسيةدان على حساب الساعات الالساعات التدريبية للعاملين في المي (1
 .على الطالب داخل المبنى فقط  الجامعةاقتصار دور  (2
 .ينإسناد تدريس بعض المواد لغير المتخصص  (3
 .المتمثل في الرسوب والتسرب در اله (4
 .ضعف الرقابة والمحاسبية وتقويم األداء (5
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 .ي الميدانهنية للعاملين فضعف التنمية الم (6
 .د على طرق تدريس تقليديةتدني جودة المناهج واالعتما  (7
 .ضعف المهارات خصوصًا مهارات التفكير الناقد للطالب  (8
 .تكارع واالبضعف البيئة التعليمية المحفزة على االبدا  (9

 .الصورة النمطية السلبية تجاه مهنة التعليم (10
ي وغياب الخدمات التي تدعم قيام  ضعف بيئة االستثمار في التعليم األهل (11

 .ة تعليم مزدهرصناع
 .الهياكل التنظيميةف ضع (12
 ( ور الخطط )وجود فجوة بين التنظير والتطبيققص (13
 ليم محدودية الطاقة االستيعابية. وزيادة الطلب على التع (14
 .اد على التمويل الحكوميعتماال (15
 .انخفاض مستوى توظيف تقنية المعلومات  (16
 .صالحيات الممنوحةالبيروقراطية وقلة ال (17
العالمية في الدول الرائدة المعدالت  ارتفاع معدل نسبة طالب إلى أستاذ عن (18

 .في التعليم
 توصيات الدراسة :  

 .  2030مملكة رؤية الضرورة تنويع مصادر تمويل الجامعات السعودية وفق  .1
العمل على سن مزيد من األنظمة التشريعات تساهم في تنويع مصادر تمويل   .2

 .معات السعوديةالجا
 .لجامعات تمويل ا  تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في .3
  .االستفادة من التجارب العالمية في مجال تمويل الجامعات  .4
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ث التطبيقية واستثمارها  األبحا  كيز علىاالهتمام بمراكز األبحاث وتطويرها والتر  .5
 ي تمويل الجامعات. ف

الحيات أوسع لمدراء الجامعات ح صومن تبسيط اإلجراءات واألنظمة اإلدارية .6
 .في مجال تمويل الجامعات 

  الوطني  التحول برنامج يخدم بما ومبادراته التعليم أهداف في النظر ادةإع .7
 .م2030  المملكة رؤية ويحقق

  األسرة  دور بين والتكامل األسرية التربية مع والمتوافقة اعيةجتماال التنشئة .8
 .والمدرسة

 . والمعلم التعليم ةمكان  لرفع التعليم تمهين .9
 . تعليملا مهنة ممارسة رخص  نظام  من االنتهاء .10
 وفقاً  المراحل جميع في الدراسية المقررات  وأهداف محتويات  في النظر إعادة .11

 . ةالمستقبلي والمتطلبات  للمستجدات 
 والمهارات  التفكير وأنماط االجتماعية التنشئة  يحقق مقنن تعليمي  منهج د إعدا .12

 .والمجتمع  علممتال احتياجات  على  قائم
 العمل لسوق  المتعلم لتوجه  المهنية ويةالثان واستحداث  الثانوية المرحلة تطوير .13

 . م2030  المملكة رؤية يوائم بما
  األسس  وفق خاص  كل بش ائيةاالبتد  المرحلة ومعلم المعلمين تأهيل إعادة .14

 .الحديث  العصر ومتطلبات  التربوية والمعايير
  تصب  التي والندوات  واالستشارات  البحوث  لتقديم تربوية جمعيات  استحداث  .15

 .بالمملكة تعليمل ا تقويم مصلحة في
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  منظور على قائم  ويكن التربية بكليات  المعلمين إعداد  عملية  في النظر إعادة .16
 .الجديدة األدوار

  أو  التربية كليات  إشراف تحت  وتكون  المعلمين تدريب  برامج في رالنظ دةإعا .17
 .والعالي العام التعليم بين  التكامل قيحق بما لها تابعة تدريب  مراكز

  المملكة  رؤية مع يتوافق بما  والعالي  العام للتعليم ت ياساوالس الرؤى  توحيد  .18
2030. 

  التعليم  برامج عملد  تلفةالمخ والخاصة الحكومية المؤسسات  مع الشراكات  تبني .19
 .والعالي العام

 واألكاديمية،  يةالمال والحرية االستقاللية التعليم وإدارات الجامعات  إعطاء .20
 .واإلدارية

  التعليم  واستفادة العام، التعليم  في والكفاءات  الخبرات  من العالي التعليم استفادة .21
 . العالي التعليم من البحوث  نتائج  من العام

 . والمحاسبية المسألة يقطب وت ةوكمالح نظام تطوير .22
 . الصالحيات  من مزيد  وإعطاء المركزية من التقليل .23
  من  تكون  بحيث  والجامعات  المدارس من لكل التحتية بالبنية االهتمام .24

 .الرائدة ت المؤسسا
 دراسات مستقبلية  

 -الية يقترح الباحث دراسات وبحوث حول الموضوعات التالية:حمن خالل الدراسة ال
  أن  يمكننا المستقبل، واستشراف الماضي، وحصر الواقع رصد  لخال من .1

  التعليمي  السلم تعديل نظرية  تطبيق طريق عن السعودي التعليم  تطوير نرى 
  التخصصات  زيادة جذريًا،  تغييراً  المتوسط التعليم وتغيير  المناهج وتطوير
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  بين  تعاون  وإيجاد  ،(متخصصة -تقنية  -مهنية -عامة) الثانوي  التعليم في
.  نشاط ومضامير  ومعامل فصول المدرسة وجعل والعالي، الثانوي  م التعلي

 الثانوية، المرحلة تصبح بحيث  الثانوية لةالمرح في المهني التعليم وإدخال
 .العمل سوق  في لالنخراط حاملها يؤهل مما ة،خصصومت متنوعة

  البارزة  العالمة هو باستمرار وتقويمها والسياسات، الرؤى  وتغيير  تجديد  .2
 .الصحيح االتجاه في رسيال على

  إعطاء  يتم بحيث  والعالي، العام التعليم مع الفني التعليم دمج من االستفادة .3
 وإلدارات  للجامعات، مية،كاديواأل واإلدارية المالية، والحرية االستقاللية
  بحيث  بالوزير، تنظيمياً  ويرتبط مدير، إدارة لكل يعين بحيث  المناطق،

 .ةواحد  ات والتوجه الرؤى  تكون 
  5 لديها تكون  بحيث  المملكة، مناطق في التعليم إدارة وتفويض  تقليص  .4

 والشرقية، والجنوبية والشمالية والجنوبية الوسطى يهو  مستقلة، تعليم إدارات 
  الجغرافية المنطقة طبيعة فيها تراعي صالحيات، إدارة كل إعطاء يتم بحيث 

 .والثقافية
 الصالح فالمعلم للتطوير، األساسية ركيزةلا فهو المعلم، ثم بالمعلم العناية .5

 .والمنهج والعمل النموذجي المبنى من أهم
 في التعلم تطور على  تساعد  أن شأنها من التي سوب الحا أجهزة توفير .6

 (. 2030) المملكة ضوء في  السعودية العربية لكةالمم
  ومنتج  متماسك مجتمع لبناء وتطويرها االجتماعية الرعاية مبادئ تعزيز .7

 .األسرة دور تعزيز خالل من اميً عل
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  والرياضية  واالجتماعية الثقافية األنشطة من كبيرة مجموعة استحداث  .8
 .لترفيهيةاو 

 سواء للطالب  ةرهقالم غير اليومية الحصص  من محدد  عدد  تخصيص  .9
 .العالي التعليم أو العام التعليم في

  ة تعليميلا المؤسسة إدارة من إليهم المقدمة الفرص  الطالب  انتهاز ضرورة .10
 .المبدع والتفكير لالبتكار لهم المجال تفتح أن  شأنها من والتي خاصتهم

 شخصيات  بناء في ومساعدتهم التعليمية، العملية في األمور أولياء إشراك .11
 . مجتمعهم بناء  في فاعلة عناصر يكونوا حتى  ومواهبهم لهمفاأط
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