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البشرية

االسرتاتيجية ومؤشرات هداف األ
 لبشريةاالتنمية ربنامج قياس األداء ل
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لطفولة املبكرة وصوال إىل بناء وتنمية  املوارد البشرية جلميع أفراد اجملتمع مبراحل التعليم من مرحلة ا

بتكرة لصنع رأس املال  التعلم املستمر، وتهيئة بيئة تنموية متكاملة ومتنوعة تقدم جتارب تعليمية م

اجات احلالية واملستقبلية البشري من خالل توفري العديد من املسارات واخليارات اليت تتالءم مع االحتي

ني املؤسسات التعليمية  لسوق العمل، وتعزيز قيم املساواة والشمولية واملرونة، ورفع مستوى التكامل ب

.واجملتمع، والقطاعني اخلاص وغري الرحبي

وصف الربنامج
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حماور الربنامج

 املناهج والربامج•

 البيئة والبنية التحتية•

 التشريعات واألنظمة•

 املوارد البشرية•
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1

2030رؤية اململكة العربية السعودية أهداف

2

3

4 التوظيفزيادة معدالت •

5

6

 الوطنيةتعزيز القيم اإلسالمية و اهلوية •

 االقتصادتنمية و تنويع •

 احلكومةتعزيز فاعلية •

 االجتماعيةمتكني املسؤولية •

 متكني حياة عامرة وصحية•
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2030ارتباط الربنامج برؤية 

و انطالقًا من  . موحو وطن ط, اقتصاد مزدهر , على ثالثة حماور وهي جمتمع حيوي2030مت بناء رؤية اململكة •
 .اقتصاد مزدهر انبثق برنامج التنمية البشرية, هذه حمور جمتمع حيوي

 :أهداف رؤية اململكة األسرتاتيجية جاءت على ستة أهداف و هي•
 .تعزيز القيم اإلسالمية و اهلوية الوطنية•

 .متكني حياة عامرة و صحية•

 .تنمية و تنويع االقتصاد•

 .زيادة معدالت التوظيف•

 .تعزيز فاعلية احلكومة•

 .متكني املسؤولية األجتماعية•

 .  و الرابعةالثانية 2030أرتبطت بأهداف رؤية اململكة على عشرة أهداف برنامج التنمية البشرية أحتوى •
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10عدد األهداف للربنامج

51داءعدد مؤشرات قياس األ

 البشريةالتنمية أهداف برنامج 

ومؤشرات قياس األداء الرئيسة
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 بشريةالالتنمية ربنامج االسرتاتيجية لهداف األ

بناء رحلة تعليمية متكاملة

خمرجات التعليم األساسيةحتسني 

يمحتسني تكافؤ فرص احلصول على التعل

حتسني ترتيب املؤسسات التعليمية

ت اات األولويةتوفري معارف نوعية للمتميزين يف اجملاال

قبل أبنائهمتعزيز مشاركة األسرة يف التحضري ملست

حتسني جاهزية الشباب لدخول سوق العمل

وق العملاملواءمة بني خمرجات التعليم واحتياجات س

ياجات سوق العملالتوسع يف التدريب املهين لتلبية احت

لتعليميةحتسني استقطاب وتأهيل وتطوير الكوادر ا
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 لبشريةاالتنمية ربنامج االسرتاتيجية لهداف خصائص األ

اخلاصية األوىلاهلدف االسرتاتيجي

بناء رحلة تعليمية متكاملة

اخلاصية الثالثةاخلاصية الثانية

مشولية الرحلة التعلمية 

ن مثل التعليم يف س)

(مبكرة

اتساق املناهج يف مجيع 

أي )املستويات التعلمية 

ل  التوافق بني خمرجات ك

مستوى ومتطلبات الذي 

عليم يليه خصوصا بني الت

.العام والتعليم العالي

وضوح ومرونة مسارات  

مثل )التعلم الفردي 

التكامل بني الربامج  

واملرونة يف حال تغري 

(.الوظيفة

الرابعةاخلاصية 

نسب التحاق كافية يف

خمتلف مستويات  

.ومسارات التعليم
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اخلاصية األوىلاهلدف االسرتاتيجي

ةخمرجات التعليم األساسيحتسني 

اخلاصية الثالثةاخلاصية الثانية

املعارف التأسيسية  

احلساب والعلوم وحمو )

االمية، الثقافة املالية،

الثقافة األدبية والفنية،  

الثقافة الوطنية)

قدي التفكري الن)املهارات 

وحل املشكالت واإلبداع  

(.واالتصاالت والتعاون

اخلصائص الشخصية  

حب االستطالع واملبادرة  )

واملثابرة والقدرة على 

التكيف والقيادة  

والوعي االجتماعي  

(.والثقايف
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اخلاصية األوىلاهلدف االسرتاتيجي

لى حتسني تكافؤ فرص احلصول ع

التعليم

اخلاصية الثالثةاخلاصية الثانية

الفوارق بني اجلنسني يف

فرص احلصول على 

.التعليم

فرص احلصول على 

التعليم لذوي االحتياجات  

.اخلاصة

فرص احلصول على 

التعليم يف األسر املعرضة  

للتفكك أو الفقرية  

.للغاية
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اخلاصية األوىلاهلدف االسرتاتيجي

ليميةحتسني ترتيب املؤسسات التع
العاملي  حتسني التصنيف 

السعودية يف  للجامعات 

تشمل  )مهمةنواحي 

األكادميي  اجلانب 

ر  والتدريس والبحث والنش

.(العامليةوالسمعة والعمل 
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اخلاصية األوىلاهلدف االسرتاتيجي

توفري معارف نوعية للمتميزين يف

اجملاالت اات األولوية

اخلاصية الثالثةاخلاصية الثانية

تركيز املنح الدراسية 

على اجلامعات الدولية 

املرموقة واجملاالت اات  

.األولوية

توفر ومالئمة مسارات  

التدريب اليت  /التعليم

يف  )تستهدف املتفوقني 

التعليم العام والتعليم  

العالي والتدريب املهين  

.(والتقين 

توفر ومالءمة املسارات  

املهنية املخصصة  

.للمتميزين

الرابعةاخلاصية 

توفر ومالءمة الدعم املقدم  

للمبادرات اليت يقودها  

.املتميزون

الرابعةاخلاصية 

مساهمة املتميزين يف  

عودة )تنمية الوطن 

الطالب من اخلارج،  

وريادة القطاعني العام  

واخلاص، والتمثيل  

(.للمملكةكسفراء 
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اخلاصية األوىلاهلدف االسرتاتيجي

ر حتسني استقطاب وتأهيل الكواد

التعلمية

اخلاصية الثالثةاخلاصية الثانية

استقطاب الكوادر  

البشرية
تأهيل الكوادر البشرية 

حتفيز الكوادر  

البشرية 
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اخلاصية األوىلاهلدف االسرتاتيجي

ضري  تعزيز مشاركة األسرة يف التح

ملستقبل أبنائهم

اخلاصية الثالثةاخلاصية الثانية

ريممارسة التنظيم األس
اظ  دور األسرة يف احلف

على صحة األبناء

املشاركة األسرية يف

التعليم

اخلاصية الرابعة

شئة  دور األسرة يف التن

بناء  االجتماعية األولية لأل

يم، تقدير الذات، والق)

(لوالسلوكيات، والتواص

اخلاصية اخلامسة  

سرةالدعم العاطفي من األ
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اخلاصية األوىلاهلدف االسرتاتيجي

تياجات املواءمة بني خمرجات التعليم واح

سوق العمل

اخلاصية الثانية

ني التوافق والتناسب ب

ملتاحة  املخرجات التعليمية ا

لكل جمال واحتياجات  

كميا  )سوق العمل 

(.ونوعيا

جودة امللتحقني بسوق  

رضا صاحب  (العمل
العمل كمؤشر وعدد 

السعوديني املوظفني يف  

الشركات اليت فوق  

(.النطاق األخضر
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اخلاصية األوىلاهلدف االسرتاتيجي

وق حتسني جاهزية الشباب لدخول س

العمل

اخلاصية الثالثةاخلاصية الثانية

لشباب  معدل البطالة بني ا

وفرتة االنتظار قبل 

.يفةاحلصول على أول وظ

ة  إجادة املهارات الشخصي

لعملاليت يتطلبها سوق ا

(soft skills) .

االحتكاك مع بيئة 

ل العمل قبل شغل أو

.وظيفة

اخلاصية الرابعة

إدراك فرص العمل  

.وكيفية استثمارها

اخلاصية اخلامسة  

جهة عزم الشباب على موا

.التحديات املهنية
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اخلاصية األوىلاهلدف االسرتاتيجي

وفري التوسع يف التدريب املهين لت

احتياجات سوق العمل

اخلاصية الثالثةاخلاصية الثانية

سهولة احلصول على 

فرص التدريب املهين

.والتقين

ملهين  تنوع فرص التدريب ا

.والتقين

جودة التدريب املهين

.والتقين املقدم

اخلاصية الرابعة

تيار  رغبة الطالب يف اخ

.التقنيةاملسا رات املهنية و

اخلاصية اخلامسة

.ة الدعم العاطفي لألسر
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البشريةالتنميةأهداف برنامج 

بناء رحلة تعليمية متكاملة

مؤشرات قياس األداء الرئيسة

معدل االلتحاق باملدارس الثانوية

ة تقويم التعليممن هيئ" مقبول"املدارس اليت حتصل على تقيم عدد 

 (التعليم اإلبتدائي)التالميذ إىل املدرسني نسبة 

(التعليم الثانوي)التالميذ إىل املدرسني نسبة 

 (عات يف السنةمتوسط السا)التعليم يف التعليم العام اإللزامي وقت 

1 

الرئيسة  الربنامج ومؤشرات قياس األداء أهداف

 نسبة القيد األمجالية يف برامج رياض األطفال
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البشريةالتنميةأهداف برنامج 

ةخمرجات التعليم األساسيحتسني 

مؤشرات قياس األداء الرئيسة

PIPSيف مؤشر الدرجات معدل 

سنة15عمر –للرياضيات  PISAمعدل الدرجات يف مؤشر 

الثامناخلاص بالرياضيات للصف الرابع و TIMMSمعدل الدرجات يف مؤشر

الصف الرابع– PIRLSمعدل الدرجات يف مؤشر 

 سنة15عمر –للعلوم  PISAمعدل الدرجات يف مؤشر 

 سنة15عمر –ءةللقرا PISAمعدل الدرجات يف مؤشر 

منوالثااخلاص بالعلوم للصف الرابع  TIMMSمعدل الدرجات يف مؤشر

2 

الربنامج ومؤشرات قياس األداء الرئيسةأهداف
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البشريةالتنميةأهداف برنامج 

لى حتسني تكافؤ فرص احلصول ع

التعليم

مؤشرات قياس األداء الرئيسة

ليم املهين والتقينالفجوة بني الذكور واإلناث يف اإللتحاق مبؤسسات التع

ناطق النائيةالفرق يف نسبة خرجيي التعليم العالي يف املدن وامل

ناطق النائيةالفرق يف نسبة خرجيي املدارس الثانوية يف املدن وامل

 (الصف الثامن)للعلوم TIMMSالفجوة بني الذكور واإلناث يف مؤشر 

الرياضيات-PISAالفجوة بني الذكور واإلناث يف مؤشر

PIRLSالفجوة بني الذكور واإلناث يف مؤشر 

العلوم-PISAالفجوة بني الذكور واإلناث يف مؤشر

 (امنالصف الث)للرياضيات TIMMSالفجوة بني الذكور واإلناث يف مؤشر 

القراءة-PISAالفجوة بني الذكور واإلناث يف مؤشر

 

 (سنة18-6)الطلبة من اوي اإلعاقة سبة ن

 (ابعالصف الر)للرياضيات TIMMSالفجوة بني الذكور واإلناث يف مؤشر 

 (الصف الرابع)للعلوم TIMMSالفجوة بني الذكور واإلناث يف مؤشر 

3 

الربنامج ومؤشرات قياس األداء الرئيسةأهداف
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البشريةالتنميةأهداف برنامج 

ليميةحتسني ترتيب املؤسسات التع

مؤشرات قياس األداء الرئيسة

(لعاليالتعليم ا)النفقات السنوية  للبحث والتطوير لكل طالب 

جامعة٢٠٠عدد اجلامعات يف قائمة أفضل 

متوسط عدد برءات اإلخرتاع يف كل جامعة

ة التدريسئعدد املنشورات لكل عضو يف هي

(حمور التعليم)ترتيب اململكة يف مؤشر التنافسية العاملي 

الربنامج ومؤشرات قياس األداء الرئيسةأهداف

ولية واإلقليميةعدد امليداليات واألومسة اليت حصل عليها الطلبة يف املسابقات الد  

نسبة الكليات اجلامعية اليت تتوفر فيها دراسات عليا

4 
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مؤشرات قياس األداء الرئيسةالبشريةالتنميةأهداف برنامج 

توفري معارف نوعية للمتميزين يف

25و 15ح أعمارهم بني نسبة احلاصلني على شهادات ما بعد املرحلة الثانوية الذين ترتاواجملاالت اات األولوية

ألول مرةوسيرونسبة التالميذ الذين حيصلون على شهادة البكال

64و 25ح أعمارهم بني نسبة احلاصلني على شهادات ما بعد املرحلة الثانوية الذين ترتاو

الربنامج ومؤشرات قياس األداء الرئيسةأهداف

 عدد الطالب املستفيدين من الربامج اخلاصة باملوهوبني

5 
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البشريةالتنميةأهداف برنامج 

تحضري  تعزيز مشاركة األسرة يف ال

ملستقبل أبنائهم

مؤشرات قياس األداء الرئيسة

نسبة مشاركة األسر يف العملية التعليمية

همنسبة رضا املعلمني عن دور األسر يف دعم أبنائهم وحتفيز

نسبة األسر  املشاركة يف األنشطة غري الصفية

البرنامج ومؤشرات قياس األداء الرئيسةأهداف

وق حتسني جاهزية الشباب لدخول س

العمل

املواءمة بني خمرجات التعليم  

واحتياجات سوق العمل

نسبة رضا أصحاب العمل عن اخلرجني

معدل الوقت للحصول على وظيفة

(سنة34إىل 20)معدل توظيف خرجيي التعليم العالي 

6 

7 

8 



23

البشريةالتنميةأهداف برنامج 

تلبية التوسع يف التدريب املهين ل

احتياجات سوق العمل

مؤشرات قياس األداء الرئيسة

م العاممن خرجيي التعلياملهين والتقيندريب معدل االلتحاق يف الت

 عدد السعوديني املقيدين يف الربامج التدريبية التأهيلية

 ة اات األولويةالسعوديني املقيدين يف برامج دبلوم وبكالوريوس التقنيدد ع

الربنامج ومؤشرات قياس األداء الرئيسةأهداف

ير حتسني استقطاب وتأهيل وتطو

الكوادر التعليمية

يت استكملها قادة  متوسط عدد ساعات التطوير املهين يف القيادة التعليمية ال

 املدارس

مت توظيفهم يف مهنة ممن( قياس ) متوسط نتائج املعلمني اجملتازين الختبار 

 التعليم

 متوسط عدد ساعات التطوير املهين اليت استكملها املعلمني

 امعاتالساعات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف اجلمتوسط عدد 

 للقيادات اجلامعيةمتوسط عدد الساعات التدريبية 

 للموظفيني اإلدارينيمتوسط عدد الساعات التدريبية 
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