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2030رؤية اململكة العربية السعودية تعريفات أساسية

عرف الرؤية (.2016،2030رؤية اململكة )2030بالرجوع إلى وثيقة رؤية اململكة 
ُ
ت

ملكة  بأنها ملل2030الوطنية 

، والتي أعدها مجلس 2030الرؤية الوطنية للملكة العربية السعودية حتى عام "
الشؤون االقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد السعودي سمو ولي العهد 

"األمير محمد بن سلمان
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وتتضمن  الرؤية ثالث محاور رئيسة وهي

اقتصاد مزدهر

حيوي ومجتمع

وطن طموح 

ويتضمن كل محور من محاور الرؤية عدد من االلتزامات واألهداف واملؤشرات والبرامج ،والتي 
 تعكس الطموح باألرقام كمرجعية عند اتخاذ القرارات؛ والتأكد من مواءمة 

ً
تمثل نموذجا

املشاريع املستقبلية مع ماتضمنته محاور الرؤية وتعزيز العمل على تنفيذها



الجامعة املبتكرةتعريفات أساسية

عرف الجامعة (  Etuk,2015;Christensen & Eyring 2011)بالرجوع إلى األدبيات وطيدة الصلة 
ُ
ت

 بأنها
ً
املبتكرة إجرائيا

الجامعة التي تستخدم طرق ابتكارية في تقديم وتطوير خدماتها في 
التدريس،مجال البحث العلمي، وخدمة املجتمع، 

ة، االبداع، وتحمل املخاطر، واملبادرة، واملنافس: وتتسم بمجموعة من الخصائص تتمثل فيمايلي
ت مع والتمايز، وتقديم خدمات تعليمية بتكلفة مناسبة مع الحفاظ على جودتها، وتكوين اتفاقيا

مؤسسات تعليمية أخرى 
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الجامعة القائمة على التدريس
 سنوات4برامج  بكالوريوس ملدة

تعليم العلوم االساسية

الجمع بين التدريس و البحث العلمي
استحداث برامج للدراسات العليا

الجامعات السعودية
جامعات بحثية بحتة
ث التدريس من خالل البح

العلمي والتطوير

االكاديمية الريادية
تعاون وثيق مع القطاع الصناعي

البحث العلمي والتطوير

نقلة نوعية في دور جامعة

االتجاهات في نموذج الجامعة 



املحور األول 

2030املالمح العامة لرؤية اململكة 
فيما يختص بجامعات اململكة العربية 

السعودية



2030مؤسسات التعليم العالي ورؤية اململكة العربية السعودية 

مواصلة االستثمار في التعليم •

.تزويد أبناء الوطن باملهارات واملعارف الالزمة لوظائف املستقبل•

طورة تركز دور الجامعات في برنامج رأس املال البشري،تبني مناهج تعليمية مت•
؛ (2016الساعاتي ،)على املهارات األساسية 

أكدت الرؤية على 
جوانب جوهرية



2030مؤسسات التعليم العالي ورؤية 



املحور األول 

2030اإلطار العام لرؤية اململكة : أوال

املجتمع الحيوي 

ل
ّ
 األول املحور ويمث

ً
الرؤيةهذهلتحقيقأساسا

.اإلقتصاديلإلزدهارصلبةقاعدةتأسيس•
هجومنالساميةاملبادئوفقحيوي مجتمعأفرادهيعيش•

،الوطنيةبالهويةاالعتزازمعواالعتدال،الوسطية
إيجابيةيئةبفيالعريق،الثقافيبتراثهمفخورينمواطنين•

وجاذبة،
واملقيمين،للمواطنين،الحياةجودةمقّوماتتوافر•

رعايةوتحتيةلبنيةومنظم،متينقوي بنيانويسندهم
.متكاملةواجتماعيةصحية



املحور الثاني 

2030اإلطار العام لرؤية اململكة : أوال

اقتصاد مزدهر

الدخلمصادرتنوع•
العاملي،لالستثمارالسعوديةالسوق فتح•
لىعمبنيمعرفياقتصادإلىالسعودياالقتصادبتحويل•

التقنية،ونقلاألعمالوريادةاالبتكار
العلمي،البحثمخرجاتعلىمبنياقتصاد•
فقط،امستهلكمجتمعاوليسمنتجمجتمععلىمبنياقتصاد•
لك،املستهالفردوليساملنتجالفردعلىيعتمداقتصاد•
مختلفة،أنشطةفيمتنوعاقتصاد•
.الحقول استثمارالالعقول استثمارعلىمبنياقتصاد•



املحور الثالث 

2030اإلطار العام لرؤية اململكة : أوال

وطن طموح

تدفعةاستراتيجيرؤيةلتحقيقنهارليليعملبإنجازاته•
التنميةبعجلة

الدخل،مصادرتنوع•
التعليم،فيطموحةبمخرجات•
الفذة،األكاديميةوكوادرهاملتميزينبأبنائه•
خرفمحلالوطنهذاليكون تسعىالتيالشابةبقيادته•

العربية،وأمتهأبنائه
وغيرها،والصناعيةوالصحيةالتعليميةمؤسساتهبمنجزات•

الواقعإلىاألحالميتخطىطموحوطن



مخرجاتهالبرنامج

برنامج تحقيق التوازن املالي
ترشايد )من خالل مراجعة اإلنفااق علاى املشاروعات % 30رفع اإليرادات غير النفطية بنحو 

(.وتعديل لوائح

برنامج إدارة املشاريع
صاحبه مركز تأسيس مكتب في مجلس الشؤون االقتصادية إلدارة املشاريع بمفهوم علمي ي

.لإلنجاز والتدخل السريع

برنامج مراجعة األنظمة
ضاااااء سااان أنظماااة جدياااادة، نظاااام الشاااركات، نظااااام الجمعياااات األهلياااة ورسااااوم األرا ااا ي البي

.ونظام الهيئة العامة لألوقاف ملالءمتها للمستقبل

برنامج قياس األداء
امااة وبناااء مباادأ العماال هااو األداء لااذا تاام تأساايس املركااز الااوطني لقياااس األداء فااي األجهاازة الع

.مؤشرات لقياس األداء بما يعزز املساءلة والشفافية

ة برنامج التحول االستراتيجي لشرك

أرامكو السعودية

عمااال غيار قدرة أرامكو السعودية على ريادة العالم في قطاعات غير النفط يجعلهاا تماارس أ

.املمارسات النفطية

برنامج إعادة هيكلة صندوق 

االستثمارات العامة
.إدارة األصول ليصبح أكبر صندوق سيادي في العالم

لتحول الوطني لهذه الرؤية يطرحا
ة مجموعة من البرامج التي تحقق رؤي

2030اململكة العربية السعودية 

البرامج واملخرجات ( 1)جدول 

2030الرئيسة لرؤية



2030أهمية رؤية اململكة : ثانيا

.اليةالحاالستثماراتدخلزيادةطريقعنالوطنيةثرواتهالتنويعاململكةتسعى-٣

اريفاملصرفعطريقعنللدولةالنفطيةغيرالعائداتتعزيزالخطةهذهتعتزم-١
يبيةالضر القاعدةزيادةتدريجيوبشكلالعامةالخدماتعلىالجمركيةوالتعريفة

.للمملكةالزوارعددزيادةطريقعنالدخلزيادةإلىإضافةللدولة

ياملالاالستقاللنحووالدفعالحكوميالدعمخفضطريقعناإلنفاقخفض-٢
.للدولةالعاماالستثماربرنامجفيالترشيدبعضوإجراءللجامعات



2030املنطلقات العملية لتجديد هوية الجامعات السعودية بما يتالئم مع رؤية : ثالثا

:فيالحريةالسعوديةالجامعاتمنح
هويتهاتحديد•
منغيرهاعنتميزهاالتيوأهدافهاورسالتهابهاالخاصةرؤيتهارسم•

األخرى،الجامعات
 خلق•

ً
 تنوعا

ً
 واختالفا

ً
بيئةقخلحيثمنالجامعاتبينوتنافسا

طلعاتهمتوتحققالفكرية،ميولهمتلبيلبةللطجاذبةأكاديمية
العلمي؛وطموحهم

ق كل جامعة ستحدد لوائحها وأنظمتها وستطل•
ترسخ برامجها األكاديمية التي تحقق بها أهدافها و 

يق رؤية فلسفتها التعليمية التي تتواءم مع تحق
2030 ،

هيل مخرجات التعليم، وتأتعزيزهدف أن يكون ال•
ئ العمل علميا وفنيا وثقافيا، وتعزيز مبادلبةالط

.لديهماإليجابية 
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علىالجامعاتتركيز
(Skills)املهارات

• 
ً
 تركزالتيالجامعاتسياساتفيجذرياتحوال

ً
ملعارفاعلىمناهجهافيحاليا

(Knowledge)وواضح،أساس يبشكل

وى قفييرغبالذيالعملسوق إليهيحتاجماوفقاملهاراتعلى2030رؤيةزيترك•
.ماهرةعاملة

 التحول هذايتطلبكما•
ً
...الجامعيةناهجاملفيالعمليةالتطبيقاتعلىأكبرتركيزا

2

2030املنطلقات العملية لتجديد هوية الجامعات السعودية بما يتالئم مع رؤية : ثالثا



فيالجامعاتدور تعظيم
األعمالريادةمجال

واالبتكار

فيهاجاءحيثالوطنيةالرؤيةعليهركزتماوهذاأكبرمستقبليةأهميةالجانبولهذا
"األعمالوريادةاملتطورةالتقنياتفياالبتكارعلىسنركز":نصهما

3

يالعلمالتواصلجسور مد
املعرفيوالتبادل

علوموالالعلميةالتخصصاتفيالرائدةالسعوديةوغيرالسعوديةالجامعاتبين
العامليةاتالجامعفياألكاديميةالكفاءاتببعضاالستعاالجامعاتنةعبراإلنسانية

.السعوديةفيأكاديميةدوراتلتقديم
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2030املنطلقات العملية لتجديد هوية الجامعات السعودية بما يتالئم مع رؤية : ثالثا



العلميةالحركةتنشيطأجلمندورهاوتفعيلبالترجمةاالهتمام 5

يفالجامعاتجهودتكثيف
فيعلميةمؤتمراتعقد
يةالعلمالتخصصاتكافة

تكون و العلياالدراساتعماداتوإدارةإشرافتحتتكون ونظريةتجريبيةعلوممن
خصيةشبلورةفيتؤثرالعلميةفاملؤتمراتالعامليةالجامعاتلكافةعامةالدعوة
 موتثريهممهاراتهفتصقلناألكاديميينالباحث

ً
.العلميةاتالحوار عبروذلكعلميا
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2030املنطلقات العملية لتجديد هوية الجامعات السعودية بما يتالئم مع رؤية : ثالثا



ليةاملااملواردتنمية
للجامعات

للجامعات،العلميالبحثمراكزتفعيل•
الخاص،القطاعمعشراكاتوبناء•
والخاصةالحكوميةالعامةللقطاعاتاملختلفةاالستشاراتوتقديم•
 تدرالتياألوقافمشروعاتتنفيذ•

ً
 دخال

ً
 ماليا

ً
تمويلمنهاتمكينفييساهمجيدا

العلمية،وأبحاثهاالتعليميةبرامجهاوتمويلميزانيتها
ديةالسعو الجامعاتجميعبهاحظيتالتيالواسعةاملساحاتتوافراستثمار•
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بمؤشراتاالرتقاء
الجامعةجودةقياس

ع،املجتموخدمةوالبحثيالتعليميبالدور تتعلقاستراتيجياتتفعيل•
املناهج،تطويرتتضمن•
املخرجات،مستوى وقياس•
،العملوسوق املخرجاتبينالفجوةوتقليص•
،األعمالريادةوتفعيل•
،القبول سياسةوتطوير•
،لرؤيةامتطلباتتحقيقيضمنبماولوائحهاالعلميةالبحوثسياسةومراجعة•
راكزوماالجتماعيبالتفاعلالعنايةخاللمناملجتمعيخدممابكلواالهتمام•

العامةوالثقافةواألسرةاالستشارات
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2030املنطلقات العملية لتجديد هوية الجامعات السعودية بما يتالئم مع رؤية : ثالثا



العمل اليدوي 

املجتمعات البسيطة

تطور العمل

التجميع و التصنيع

عىل المعرفةالقائممراحل التحول نحو االقتصاد 



Total revenue

for year

االنتاج

خدمات صناعية تقنية

التكنولوجيا القائمة على املعرفة
خدمات صناعية تقنية

االستثمار

خدمات صناعية



املحور الثاني 

املالمح العامة للجامعة املبتكرة



املنطلقات الرئيسة ملفهوم الجامعة املبتكرة: أوال

Biggerوأفضلأكبر:األول املنطلق and Better))بالتوسعيعنيالذياملتوازن النموإلىاملبتكرةالجامعةنظريةحسبتفسيرهايمكنوالتي
.الكيفيالتوسعحسابعلىذلكيكون أندون الكمي

1

والتعليموالتمويلإلدارةافيالجامعة،عناصرلكافةومتناسقمترابطتطويرهىاملبتكرةفالجامعةاملتكامل،الشاملالتغيير:الثانياملنطلق
العململنظومةليديةالتقالتركيبةتغييرأي"النوويالحمضتغيير"بأنهاالتعبيرجازإناملبتكرةالجامعةعلىُيطلقلذاالعلمي،والبحث

.الجديدةأهدافهاتحقيقفرصةلهايؤمنالذيوبالشكل،بالجامعة

2

 مالاألعوحاضناتبالصناعةالجامعاتربطخاللمنأهدافه،وتحقيقاملجتمعتنميةخدمةفيالجامعةتوظيف:الثالثاملنطلق
ً
تحديدا

التمويلحوكمةنحوالتوجهمعيتواكبفيماالحكوميةالدعممصادرعلىاالعتمادلتخفيفوذلك
3



استراتيجيات العمل طبقا ملفهوم الجامعة املبتكرة: ثانيا

:خاللمنالجودةمستوى رفعويتأتى:الجودةمستوى رفع•
.لبةالطلدىالخبراتلجميعالخبرةمستوى رفع•
.التكاليففيزيادةبدون لهتعليممنيمكنماأفضلتوفير•
العاليالجودةمستوى علىالحفاظفيرغبةولكناملصروفاتعلىكبيربشكلتعتمدالتعليمجودةدرجة•
.التدريسهيئةأعضاءكفاءةمستوى فحص•
.Advisingاإلرشادعمليةمستوى رفع•
الدراسيةالصفوفخارجالجودةمستوى رفع•

1



استراتيجيات العمل طبقا ملفهوم الجامعة املبتكرة: ثانيا

فيالعاليتعليمالتكاليفدفععلىقادرينغيرالطالبمنقليلةليستنسبةوجوديعنيماوهو:التكاليفخفض
جودته،رفعحال
حصولهمىعلاالقتصاديةخلفياتهموأثرتبالجامعةاللحاقمنيتمكنوالمالذينللطالبعاليماديدعموجود
الجامعية،للدراسةتؤهلهمدرجاتعلى

املتدنية،املستوياتذوي للطالبماديدعموجودذلكويعني

2



استراتيجيات العمل طبقا ملفهوم الجامعة املبتكرة: ثانيا

فوفوالصالتقنيةتوظيفخاللمنلبةالطمنممكنعددأكبرإلىالوصول وهو:ةالطلبمنعددأكبرخدمة
املقلوبة،

عددألكثرالتعليميوفركنموذجبعدعنالتعليمخاللمنالتعليميةاملحاضراتمنممكنعددأكبرتوفير•
لبةالطمنممكن
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استراتيجيات العمل طبقا ملفهوم الجامعة املبتكرة: ثانيا

علىاملبتكرةالجامعةمفهوميركز:التطبيقيةالنوعيةبالبحوثاالهتمام
أداءرلتطويواملهمالحيوي الجانبهذاعلىالجامعاتتركيزمنكبيرةمساحةوإعطاءهاالعلياالدراسات•

الجامعات،
الرصينة،العلميةبحاثاأل دعمخاللمنرسالتهاتحقيق•
واإلنتاجالصناعةقطاعاتتخدمالتياألبحاث•
تمويلهاوسبلالجامعةعلىومباشرةواضحةماديةعوائديضمنبمااالجتماعي،الجانبتخدمالتيالبحاث•
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استراتيجيات العمل طبقا ملفهوم الجامعة املبتكرة: ثانيا

عمليةأنلىعالباحثينبينإجماعهناكيكون ويكاد:بالجامعةالعملمنظومةتحكمعملكثافةاإلبتكارتبني
اإلجراءاتمنعدداالجامعةفياإلبتكارثقافةتحقيقويتطلباألركان،ومتعددةشاملة،عمليةاالبتكارإدارة

:منهاالتنفيذية
لصحيحااملسارإلىاملؤسسةتقودجديدة،بمنهجياتالتعريفإلىتقودجديدة،إداريةنماذجأومبادئطرح*

.املستهدف
.االبتكارأنشطةومراقبةتنسيق*
.االبتكارلدعماملطلوبةاملواردوتخصيصتجميع*

5



تجارب عاملية لحوكمة التعليم طبقا ملفهوم الجامعة املبتكرة: ثالثا 

، تليها "بليون دوالر "25بقيمة تزيد عنأوقاف جامعة هارفارد•
، ثّم "بليون دوالر "15بقيمة تزيد عنجامعة يال•
، ثّم "بليون دوالر "12جامعة ستانفورد بكاليفورنيا بقيمة تتجاوز •
، ثّم "بليون دوالر "11بقيمة تزيد عن)برينستون، نيو جيرس ي (جامعة برينستون •
بليون دوالر11" بقيمة تزيد عن )أوستين، تكساس (جامعة تكساس•



ر بالواليات املّتحدة األمريكية تجر •
ّ
في هيكلة مة بة هاتتوف

ي برامج األوقاف، وتقّدر قيمة اإليداعات الوقفّية ف
والرات جامعات الواليات املّتحدة األمريكية بمليارات الد

كلما زادت معها فرصالبحثية كلما زاد عدد الكراس ي •
.خاصةالالتمويل من قبل الجهات املانحة 

الجامعاتعدد
األمريكية

5أوقاف أكثر من 
مليار دوالر

2أوقاف أكثر من 
مليار دوالر

1أوقاف أكثر من 
مليار دوالر

50أكثر من جامعة26أكثر من جامعة7أكثر من 
جامعة

أوقاف الجامعات األمريكية

تجارب عاملية لحوكمة التعليم طبقا ملفهوم الجامعة املبتكرة: ثالثا 



م تتصدر الجامعات الكندية املرتبة األولى لجهة حج•
ها فاوقأ

اعدات تعتمد بالدرجة األولى على املسالكندية الجامعات •
اريف واملنح الحكومية في تمويل برامجها وتوفير املص

الجارية كرواتب هيئة التدريس

مليار ونصف املليار دوالرجامعة تورنتو 

مليون دوالر800جامعة ماك غيل 

مليون دوالر 700ارب يقماجامعة بريتش كولومبيا

تجارب عاملية لحوكمة التعليم طبقا ملفهوم الجامعة املبتكرة: ثالثا 



 Charitable)وقفيات الكليات التي تعتبر مؤسسات خيرية •
Institutions)وتتمتع باستقاللية في جمع وإنفاق ،

ويكون القسم األكبر من  .األموال، ووقفيات الجامعة
.الوقفيات عادة مخصصا للجامعة

 %70مقابل 30%وقفيات الكليات جامعة كامبريدج 
لوقفيات الجامعة

باليين دوالر 5تزيد عن أكسفورد

تجارب عاملية لحوكمة التعليم طبقا ملفهوم الجامعة املبتكرة: ثالثا 



تسعى عّدة جامعات أسترالية  كجامعة غرب استراليا 
وجامعة استراليا الوطنّية إلى إنشاء برامج أوقاف جامعّية

جديدة

قيمة األوقافالجامعة

مليون دوالر 900جامعة ملبورن األسترالية 

مليون دوالر 800يزيد عنجامعة سيدني بقيمة ت

تجارب عاملية لحوكمة التعليم طبقا ملفهوم الجامعة املبتكرة: ثالثا 



املحور الثالث 

التصور املقترح  لتطوير الجامعات 
السعودية في ضوء الرؤية الوطنية 

ومفهوم الجامعة املبتكرة2030



التصور املقترح

2030يهدف لتطوير الجامعات السعودية في ضوء الرؤية الوطنية 
ومفهوم الجامعة املبتكرة، 

الجامعات السعودية املكانة الدولية املرموقةتعزيز اكتساب
كجامعات فاعلة في النمو اإلقتصادي وذات إطار إبتكاري 

من 2030تحقق الجامعات السعودية مؤشرات فاعلة في إنجاز رؤية
ثية خالل إدارة مبتكرة ملوارد الجامعة وعملياتها األكاديمية والبح

وخدمة املجتمع



لسعودية ُيمكن االستفادة من املقترح وتطبيقه على الجامعات ا
.سواء الحكومية أو الخاصة



مجتمع حيوي 

م 2030أهداف التصور املقترح لخدمة رؤية اململكة 
على محور 

ومؤسساتالجامعةبيناملتبادلةالشراكةاستيعاب.1
.مستوياتهاوبكافةاملختلفةاملجتمع

نحوالجامعيةاإلدارةنظامقيادةبوصلةتوجيه.2
تطلباتبمتفيالتيالالمركزيةإلىوالتحول اإلستراتيجية
.السريعةالتغيراتواحتياجات

للتطوراتمسايرةوتحديثهاوتنميتهااملجتمعثقافةتعزيز.3
.املتجددة

الرأيلوتقبوالحوارالتفكيرمهاراتعلىينالخريجتدريب.4
.يةالعملحياتهمفيوتوظيفهااإلبداعيةواملهاراتاآلخر



اقتصاد مزدهر

األداءمستوياتبأعلىللقيامأدوارهامنالبشريةاملواردتمكين1.
.الفريقفياالندماجنحووتحفيزهم

يحققبماةاملستقطباألكاديميةالبشريةللموارداألمثلاالستثمار2.
ريبالتدفرصعلىالتركيزمعالكفاءةعاليةإنتاجمستويات
.الذاتيوالتعلم

.تحقيقهاومحاولةودراستهااملجتمعحاجاتعلىالتعرف3.

م 2030أهداف التصور املقترح لخدمة رؤية اململكة 
على محور 



اقتصاد مزدهر

املدربةةالبشريوالقياداتالكفاءاتمناملجتمعاحتياجاتتلبية4.
.املؤهلة

التدريسئةهيألعضاءالثريةالتعليميةالبيئةتوفيرفياملساهمة.5
.املتميزالفكري واإلبداعالعلمياإلنتاجعلىملساعدتهم

يبوأسالمعارفهموتجديدالتدريسهيئةأعضاءمهاراتتطوير.6
.مالتعليفيبفعاليةالتقنيةدمجعلىومساعدتهمتدريسهم

م 2030أهداف التصور املقترح لخدمة رؤية اململكة 
على محور 



وطن طموح

العملياتةكافومراقبةإلدارةعامكإطاراالبتكارثقافةتبني1.
.الجامعةفي

جياوتكنولو املعلوماتمجالفيالعلميالتطور مواكبة2.
.االتصال

.املواطنسلوكفيالعلميالتفكيرترسيخ3.

.بهواالرتقاءالعلميالبحثتعزيز4.

ويعهاوتطالحديثةالتقنياتتسخيرمنالخريجتمكين5.
املجتمعلخدمة

ياتهحفيوتوظيفهااملعرفةلتطبيقاتالخريجتهيئة6.

م 2030أهداف التصور املقترح لخدمة رؤية اململكة 
على محور 



ومفهوم الجامعة املبتكرة2030أبعاد التصور املقترح لتطوير منظومة العمل بالجامعات السعودية بحسب رؤية 



ة متطلبات التجديد نحو جامعة مبتكر 
نماإلفادةمعالرؤية،إطاروفقالحوكمة،ممارساتتعزيز2030وفق رؤية 

.العامليةاملمارساتأفضل
للعاملينو التدريسهيئةألعضاءاملهنيةللقواعدوثيقةوضع

وااللتزامقهالتطبيالفعالةاآللياتووضعالجامعاتفيوللطلبة
.بها

اإلداري التنظيمفي2030رؤيةملضامينانعكاسإيجاد
التنظيميةالهياكلذلكفيبماالسعوديةللجامعات

يميةالتعلاملجاالتفياألداءومؤشراتواملهاموالصالحيات
.واإلداريةوالبحثية

الجامعات هيكلةإعادة

ل املتطلب األو 



انياملتطلب الث

الجامعاتفياالستراتيجيةاإلدارةممارساتتعزيز•
جتمعيةواملالتنمويةأدوارهاتعزيزفييسهمبماالسعودية
.2030رؤيةتحقيقفيلإلسهام

أجلنمالسعوديةللجامعاتاالستراتيجيةالخططتطوير•
لضمانفعالةآلياتوضعمعالرؤية،معاملواءمةإحداث
.والتقييمواملتابعةالتنفيذ

اإلدارةلتطبيقاملناسبةالبيئةمقوماتتعزيز•
اراألفكوبلورةالسعوديةالجامعاتفياالستراتيجية

.الرؤيةتحقيقفييسهمبماالخالقة،

املواءمة بين الخطط 
ة االستراتيجية للجامعات ورؤي

2030

ة متطلبات التجديد نحو جامعة مبتكر 
2030وفق رؤية 



الثاملتطلب الث
اتالجامعفياملمارساتلتحسيناسترشاديإطاروضع•

دوليوالالوطنياألكاديمياالعتمادمساراتفيالسعودية
فيوسةملمنوعيةقفزاتيحققبماالعاملية؛والتصنيفات

.املجتمعيةوالخدماتوالبحثيةالتعليميةاملجاالت عات تعزيز التنافسية بين الجام
هاواالرتقاء بمعاييرها وتصنيف

ة متطلبات التجديد نحو جامعة مبتكر 
2030وفق رؤية 



الثاملتطلب الث

فيالجامعيالتطويروحداتبينوشراكاتاتفاقياتإبرام
نملالستفادةرائدة؛عامليةوجامعاتالسعوديةالجامعات

االعتمادمساراتفيالجيدةاملمارساتتعزيزمجالفيخبراتها
.العامليةوالتصنيفاتوالدوليالوطنياألكاديمي

التيديةالسعو الجامعاتفيالتطويريةالبرامجمناالستفادة
نيالوطاألكاديمياالعتمادبرامجفيمتقدمةمراتبحققت
جامعاتللتجربتهاوتعميمالعاملية،والتصنيفاتوالدولي
.محددةوآلياتفعالياتوفقاململكةفيالناشئة

عات تعزيز التنافسية بين الجام
هاواالرتقاء بمعاييرها وتصنيف

ة متطلبات التجديد نحو جامعة مبتكر 
2030وفق رؤية 



بعاملتطلب الرا

الجامعاتجهودتعزيزعلىاملؤثرةالعواملدراسة•
للجامعاتاملحليةاملجتمعاتخدمةحيالالسعودية
.ةاملناسبواآللياتاألفكارواقتراح،2030رؤيةومتطلبات

المجفيالسعوديةللجامعاتالجيدةاملمارساتتوثيق•
.املحليةاملجتمعاتخدمة

لتقديمخبرةبيوتتكوينعلىالسعوديةالجامعاتتشجيع•
العالقةذاتالحكوميةللقطاعاتاالستشاري العون 

مختلففيواالستثماريةواالقتصاديةالتنمويةبالبرامج
.السعوديةالعربيةاململكةمناطق

تقديم الخدمات التنموية 
واالقتصادية للمجتمع

ة متطلبات التجديد نحو جامعة مبتكر 
2030وفق رؤية 



املتطلب الخامس

مجالفيوالتعليماتواللوائحالنظاميةاألطرمراجعة•
لجامعاتلالذاتيةاملاليةاملواردوتنميةواألوقافاالستثمار
لياتواآلوالبرامجالخططوضععلىيعينهابماالسعودية

.وتنفيذهاالفعالة
عوديةالسالجامعاتفيالعاملينلكافةتحفيزي إطاروضع•

املوارديةلتنماملناسبةواملشاريعالخالقةاألفكارلتقديم
.للجامعاتالذاتيةاملالية

امعات تعزيز املوارد املالية الذاتية للج
افق مع رؤية  2030بما يتو

ة متطلبات التجديد نحو جامعة مبتكر 
2030وفق رؤية 



2030استراتيجيات التطوير نحو جامعة مبتكرة وفق رؤية 

:األولىاإلستراتيجية
التمويلحوكمة

:الثانيةاإلستراتيجية
املميزةاألكاديميةالبشريةاملوارداستقطاب

:الثالثةاإلستراتيجية
التطبيقيالدوليالعلميالنشر 

:الرابعةاإلستراتيجية
التقنيةعلىالقائمالتعليم



استراتيجيات التطوير نحو جامعة 
لوضعابهاالستئناسيمكنكثيرةاتجاهاتوجودالواضحمن2030مبتكرة وفق رؤية 

العربيةباململكةالتعليميةالنظملتمويلجديدةتصّورات
السعودية،

فيخبرةللتراكماتحصيلةالتمويلفيالتجاربهذهُوتعّد 
الحلول توفيرهدفهافكريةاجتهاداتأوالعريقة،الجامعات

.املطروحةللقضايااملالئمة

األخذلخالمنالتعليميةللمنظوماتاملاليةالقاعدةتوسيع
ومنمختلفة،يةتعليمبيئاتفيكفاءتهاثبتتالتيبالتوّجهات

:أهّمها

ولىاأل اإلستراتيجية

حوكمة التمويل



بنااى علااى الكفاااءة االقتصااادية•
ُ
ماان خااالل اعتماااد وضااع اسااتراتيجية للتعلاايم العااالي ت

.مبدأ الجامعة املنتجة وحساب التكلفة والعائد

الجاااامعي مثااال الصاااناديق التنافساااية والوقااافاساااتخدام بااادائل مالياااة غيااار نمطّياااة •

.والكراس ّي البحثّية

طاااااات رباااااط تمويااااال املؤسساااااات التعليمّياااااة بااااااألداء، أي بتحقياااااق نتاااااائج تخااااادم•
ّ
مخط

.التنمية االقتصادية واالجتماعية

مشااركة الضغط على الكلفة والبحث الجااّد عان ماوارد جديادة للتمويال تقاوم علاى•

.مختلف القطاعات االقتصادية والصناعية واملجتمع املدني

حوكمااة علااى الرفااع فااي الكفاااءة االقتصااادية للمؤّسسااة التعليمااة واعتماااد مبااادئ ال•

.أوسع نطاق

خرجاااااات التعامااااال ماااااع عملّياااااة التعلااااايم باعتبارهاااااا عملّياااااة إنتاجياااااة لهاااااا مااااادخالت وم•

.وعملّية تشغيل يحكمها املنطق االقتصادي

د استخدام املوارد ترشيضرورة زيادة فعالّية مؤّسسات التعليم العالي وكفاءتها في •

(;Mok,2010) Wamg,2010; Plans et al,2013(2015الدقي ،).املتاحة

ولىاإلستراتيجية األ 

حوكمة التمويل

استراتيجيات التطوير نحو جامعة 
2030مبتكرة وفق رؤية 



بيقتطفيالرئيسةاملنطلقاتمناالستقطابهذاوٌيعد
لهاملاية؛الرؤ لتفعيلالجامعاتواقعلتطويراملقترحالتصور 

وانبهجبكافةاملعرفياإلنتاجمعدالترفعفيكبيردور من
 ،عطفالتطبيقيةتخصصاتهمختلفوفيالبحثية

ً
علىا

عمليةماتحققتإذاواألكاديميةاالستشاريةالخدماتتحسين
املطلوبةالبشريةللطاقاتالنوعياالستقطاب

انيةاإلستراتيجية الث

استقطاب املوارد البشرية 
األكاديمية املميزة

استراتيجيات التطوير نحو جامعة 
2030مبتكرة وفق رؤية 



الثةالثاإلستراتيجية

يقيالنشر العلمي الدولي التطب

استراتيجيات التطوير نحو جامعة 
2030مبتكرة وفق رؤية 



الثةالثاإلستراتيجية

يقيالنشر العلمي الدولي التطب

استراتيجيات التطوير نحو جامعة 
2030مبتكرة وفق رؤية 



الثةالثاإلستراتيجية

يقيالنشر العلمي الدولي التطب

استراتيجيات التطوير نحو جامعة 
2030مبتكرة وفق رؤية 



الثةالثاإلستراتيجية

يقيالنشر العلمي الدولي التطب

استراتيجيات التطوير نحو جامعة 
2030مبتكرة وفق رؤية 



ةاتاحفإنالتعليمهوالجامعةأهدافأهمكاناذا
هوالطالبمنممكنعددألكبرالتعليمفرصة

داماستخخاللمناملبتكرةالجامعةإليهماتسعى
خاللمنفعالبشكلالتقنية

عنتعلموال|املفتوحوالتعليم|االلكترونيالتعلم
بعد

ابعةالر اإلستراتيجية

ة التعليم القائم على التقني

استراتيجيات التطوير نحو جامعة 
2030مبتكرة وفق رؤية 



ابعةاإلستراتيجية الر 

ة التعليم القائم على التقني

:خاللمننوعيالتعلموسيكون 

ذوي منفائقةبعنايةالتدريسهيئةأعضاءاختيار
إيجابيةرةخبلبةالطخبرةلجعلالتعليمفيواملهارةاالختصاص

استراتيجيات التطوير نحو جامعة 
2030مبتكرة وفق رؤية 



لهتواصخاللمنالطالبةحيافيتحول يحدثقد
وهوومبدعمفكرالتدريسهيئةعضومع

،بعدعنالتعليمفيمااليتاح

كبيربشكلتسهمأنيمكنالجديدةالتقنياتإن
تسهمتيالالخبراتوتبادلللتفاعلبيئةإيجادفي
امعاتالجلهماتهدفوهولبةالطشخصيةبناءفي

واملبتكرةاملتجددةالنموذجية

ابعةالر اإلستراتيجية

ة التعليم القائم على التقني
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التوصيات



ين دعم الشراكات بين القطاع الخاص والجامعات الخاصة والحكومية والتوأمة  ب•
دارية وريادة الجامعات الحكومية القوية والناشئة في املجاالت البحثية والعلمية واإل 

.األعمال 

جامعات 3توفير موارد مالية عالية عن طريق األوقاف والتي بدأت كتجربة في •
عة سعودية وهي جامعة امللك فهد للبترول واملعادن وجامعة امللك سعود وجام

.س أوقافامللك عبدالعزيز بشكل واضح وينتظر أن تبدأ الجامعات األخرى بتأسي

طبقا ملفهوم ,تجديد الجامعات وتطوير أداءها من خالل القياس املقارن املستمر•
.الجامعة املبتكرة

التوصيات



 
ً
ختاما

التعليم العالي السعودي تخطى مراحل مهمة جدا•
صاف البنية االتحتية القوية والدعم الحكومي الالمحدود جعله في م•

التعليم في أكبر الدول اقتصادا وأعرقها في التعليم العالي
(  فينمن الجامعات أو من بعثات خادم الحرمين الشري)أعداد املبتعثين •

ر لتوطين البد أن يستفاد منها بشكل أكبالتي استمرت عقود من الزمن 
العامليةالتعليم  العالي مع الحفاظ على نسبة من التنوع للكفاءات

املميزة  في تخصصات غير متوفرة من الكوادر الوطنية



املراجع العربية

حث العلمي في ورقة علمية مقدمة للمؤتمر الثاني عشر للمسؤولين عن التعليم العالي والبتطوير وتحديث خطط وبرامج التعليم العالي ملواكبة حاجات املجتمع ،(. 2009)إسماعيل ،علي ، وجدعون ،بيار،  وغمراوي،نورما 
.10/12-6،بيروت، " املوائمة بين مخرجات التعليم العالي وحاجات املجتمع في الوطن العربي"الوطن العربي 

.2/6-31/5قليمي،بيروت،،مكتب اليونسكو اإلورقة علمية مقدمة في املؤتمر اإلقليمي العربي حول التعليم العالي املؤتمر اإلقليمي العربي حول التعليم العالينماذج عاملية في الوقفيات الجامعية،( . 2009) األمين ،عدنان 

.12/1-11، جامعة القصيم ،2030ورقة علمية مقدمة ملؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية ، 2030التكامل بين الجامعات وشركات القطاع الخاص لدعم البحث العلمي في ظل رؤية (.2017)البراهيم ، خليل 

ربية للعلوم والتكنولوجيا ،األكاديمية العورقة علمية مقدمة للمؤتمر الخامس عشر للوزراء املسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي تمويل التعليم العالي في الوطن العربي ،(.2015) الدقي ، نور الدين 
.26/12-22والنقل البحري ،مصر ، االسكندرية 

.350–303، ( 52)14، مصر -مستقبل التربية العربية. الصراع القيمي في املجتمع السعودي ودور وسائط التربية في عالجه(. 2008)الذبياني ، محمد 

.44-11،(13)3،املجلة السعودية للتعليم العاليدراسة تحليلة مسحية ،:محددات الحرية األكاديمية في الجامعات السعودية في ضوء لوائح التعليم العالي (.2015)الذيباني،محمد 

http://www.ien.sa/node/3591ها ، متاح على الرابط  12/4/1438تم استرجاعه في .صحيفة عين االلكترونية .2030تصورا مقترحا لدور الجامعات في تحقيق رؤية (.2016)روقي ، مطلق 

http://vision2030.gov.sa/arها ، متاح على الرابط 13/4/1438تم استرجاعه في . 2030رؤية اململكة العربية السعودية 

 http://www.al jazirah.com/2016/20161221/ar9.htmها ،على الرابط 12/4/1438تم استرجاعه في .16155.جريدة الجزيرة .2030دور الجامعات في تحقيق أهداف رؤية اململكة (. 2016.)ساعاتي،عبداإلله 

http://www.ien.sa/node/3591
http://vision2030.gov.sa/ar
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