
 

 ن الثقافيّة جبدة.وديوانّية سة مكتبة أان فوز اجلميل رّسامة ومعلمة فنون، مؤس   ، تقبل هللا طاعاتكم،مساء اخلري

كمواطن بشكل ، 2030سأحاول أن أقدم فيما سيأيت موجز خفيف وملخص ألهم ما عليك أن تعرفه عن رؤية اململكة 
 .وكموظف يف وزارة التعليم بشكل خاص ،عام

ألهنا لن ختلو من سؤال عن الرؤية كما عرفنا  ،هذا املوجز سيفيدك أيضا إبذن هللا يف املقابلة الشخصية لربانمج خربات
 مجيعا. 

 الورقة اليت سأقدمها اآلن تنقسم حملورين أساسيني : 

 ؟2030احملور األول: ماهي رؤية السعودية 

 ( 2020) برانمج التحول الوطين  يف قطاع التعليم 2030 احملور الثاين: رؤية السعودية



 

 

 

 

 ما هي الرؤية؟بداية علينا أن نعرف 

مت اإلعالن عنها ،  للمملكة العربية السعودية هي خطة ما بعد النفط 2030رؤية السعودية 
مشروعا حكوميا عمالقا،  80وتتزامن مع التاريخ احملدد إلعالن االنتهاء من تسليم  ، 2016إبريل 25 يف

  .رايلمليار  20مليار رايل وتصل إىل  3.7تبلغ كلفة الواحد منها ما ال يقل عن 

 
 ". حبيث تعرب عن طموحاتنا مجيعاً وتعكس قدرات بالدان رؤية احلاضر للمستقبل، اليت نريد أن نبدأ العمل هبا اليوم ل لغد،"

 :حسب تعبري ويل العهد حممد بن سلمان 2030ة اململكة عوامل ثالثة هي مرتكزات رؤي ناكوه .1
 .من مليار مسلموقبلة أكثر  ،ني الشريفنياحلرم: ويظهر يف وجود العريب واإلسالمي اململكة عمق -
أمثلة مما صرح به ويل العهد يف هذا  ) للبلد قتصاد وموردًا إضايفال، وستكون حمركا لاستثمارية ضخمةوة ق -

  العامل: يقول:
 ن حنول أرامكو من شركة إلنتاج النفط إىل عمالق صناعي يعمل يف أحناء العامل، وأ 
  ،حنّول صندوق االستثمارات العامة إىل أكرب صندوق سيادي يف العامل 
  عابرة للحدود والعبا أساسيا يف أسواق العاملوسنحفز كربايت شركاتنا السعودية لتكون.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016


  حريصون على أن يبقى تسليح جيشنا قواي، ويف نفس الوقت نريد أن نصّنع نصف احتياجاته العسكرية
على األقل حملياً، لنستثمر ثروتنا يف الداخل، وذلك من أجل إجياد املزيد من الفرص الوظيفية 

 (.واالقتصاديّة
فاململكة العربية السعودية هي أهم بوابة للعامل بصفتها مركز ربط للقارات الثالث،  سارايجيياإلرغراي اجلوق  امل -

  ائية أمهيةوحتيط هبا أكثر املعابر امل
 

 حممد بن سلمان
 فيديو يشرح إبجياز

 http://vision2030.gov.sa/ar/node/205 
 

 برانمج ستنفذها اململكة: 12هتدف ألن يتفرع منها  للرؤية ثالث حماور مستقبلجة .2
 وطن طموح -اقتصاد مزهر –جمتم  حجوي 

 كما سجبدو ي النموذج التايل:  يرمجت هذه احملاور اىل ست أهداف رئجسجة
  زايدة مدالت التوظجف 
 حتسني احلجاة الصحجة 
  ينوي  االقتصاد 
  زايدة فاعلجة احلكومة 

http://vision2030.gov.sa/ar/node/205


 
 

 عرفنا اآلن القسم األول من هذه الورقة وهو قسم معرفة ماهي الرؤية وعلى ماذا ترتكز وإىل ماذا هتدف وتطمح 
 
 



 
 
 
 
 

جهة حكومية  24حىت نستطيع الدخول للمحور الثاين من الورقة البد أن نعرف الربامج اليت تعاقدت الدولة مع 
 ألجل اطالقها

، برانمج حتقيق التوازن 2020برانمج وبدأ التنفيذ يف برانجمني، التحول الوطين  10برانمج أطلق منها  12للرؤية  .3
 :2020املايل 

 هذه الربامج هي كما سيبدو يف النموذج التايل ابختصار



 
 



 
 
 

اليت أطلقتها الرؤية وأحد الربامج اليت تشارك فيه وزارة  12من أصل  10برانمج التحول الوطين أحد الربامج ال
 التعليم كشريك أساسي، فماهو هذا الربانمج؟

جهة حكومية قائمة على القطاعات  24ق برانمج التحول الوطين على مستو  الظهرت احلاجة إىل إط
 االقتصادية والتنموية يف العام األول للربانمج. 

م، ومرحلة أوىل من  2020وحيتوي الربانمج على أهداف اسرتاتيجية مرتبطة مبستهدفات مرحلّية إىل العام 
م لتحقيق تلك األهداف واملستهدفات، على أن يلحقها  2016املبادرات اليت سيبدأ إطالقها ابتداء من عام 

  .مراحل تشمل جهات أخر  بشكل سنوي

تواجه وإدراك حتدايت اليت  ٢٠٣٠ؤية اململكة : برانمج تنفيذي للمسامهة يف حتقيق ر  ٢٠٢٠#برانمج_التحول_الوطين_
 اجلهات احلكومية

  
كانت   2016الربانمج حدد أهداف اسرتاتيجية هلذه اجلهات وطلب منها ترمجة هذه األهداف إىل مبادرات. يف إذن 

 مبادرة من مجيع هذه اجلهات . 543النتيجة 
 يف التصميم التايل اختصار تعريفي ألهداف هذا الربانمج بشكل عام 

https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A0?src=hash


 
 



 كجف يعمل الربانمج؟
 ومعاجلتها.صعوابت لكل جهة، املعوقات والحصر  -
 .2020ل  2016خلق أهداف مرحلية أقرب للواقع ميكن تنفذها من  -
 عمل دراسات جدو  ودراسات -
 عمل خطط تفصيلية لتنفيذ كل مبادرة -
 وضع مد  زمين -

-  
 



 أمهجة قطاع التعلجم وعالقته بتنمجة االقتصاد الوطين

  يسهم التعليم يف حتويل االقتصاد من االعتماد على مصدر واحد للدخل، إىل اقتصاد يعتمد على العقول ذات
 .املهارة العالية والطاقات البشرية املبدعة واملنتجة

 يسهم التعليم يف تطوير رأس املال البشري، واملسامهة يف حتقيق متطلبات وحاجات سوق العمل. 

http://vision2030.gov.sa/ar/node/188 

 

 برانمج التحول الوطين والتعلجم:

 ميكن يقسجم مشاركة وزارة التعلجم ي هذا الربانمج لثالث أقسام رئجسجة:

  2020أهداف اسرتاتيجية رئيسية تسعى لتحقيقها  8حتديد الوزارة ل -
  خدمات التعليم لكافة شرائح الطالبإاتحة 
 حتسني استقطاب املعلمني وأتهلهم وتدريبهم 
  حتسني البيئة التعليمية 
  تطوير املناهج 
  تنويع مصادر متويل التعليم 
  رفع مشاركة القطاع اخلاص 
 تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية 
 تعزيز القيم واملهارات للطلبة 

 
 االسرتاتيجية أبهداف الرؤيةارتباط االهداف  -

  تنمية مهارات الشباب واالستفادة منها 
 حتقيق التوازن املايل 
 التوسع يف خصخصة اخلدمات احلكومية 

 
 2020ابرز مستهدفات عام  -

http://vision2030.gov.sa/ar/node/188
http://vision2030.gov.sa/ar/node/188


  27إىل  %13رفع نسبة االطفال امللتحقني برايض األطفال من% 
  2.5إىل  %5خفض نسبة األمية بني الكبار من 
 43إىل  %28ملستفيدين من النقل املدرسي من رفع نسبة الطلبة ا% 
  ألف 200الف طالب إىل  28رفع نسبة الطلبة املستفيدين من برامج ذوي االحتياجات اخلاصة من 
  ساعة 18ساعات إىل  10رفع متوسط ساعات التطوير املهين للمعلمني من 
  65إىل  %48رفع نسبة املعلمني املتجاوزين لربانمج اختبار قياس من% 

-  
-  


