
 

 2020برنامج التحول الوطني جامعة جدة و

 

 كل للتجديد والمهيأة 2030 المملكة رؤية لتحقيق المعدة التنفيذية البرامج أحد هو 2020 الوطني التحول برنامج

 نفيذيالت البرنامج هذا يعتمد. المرحلية طبيعته بسبب للزيادة قابلة حكومية جهة 24 البرنامج يضم. سنوات خمس

 عموالد والمؤسساتية الشفافية: وهي العمل وانســـيابية االحترافية درجة لرفع رئيسة ممكنات ثالث على

 عزيزوت تنفيذها على والعمل المشاركة للجهات استراتيجية أهداف تحديد إلى البرنامج يهدف كما. التخصصي

 لجهاتا اعتمدت. الخاص القطاع مع الشراكة وتعزيز الوظائف توليد مثل األهداف هذه تحقيق حون المشترك العمل

 مةالداع المبادرات بتطوير مرورا التحديات بحصر تبدأ: المراحل من عدد إلى مقسمة موحدة آليه على المشاركة

 الشفافية زيزوتع المبادرات لهذه التنفيذية الخطط تطوير إلى ثم ومن سنوي بشكل االستراتيجية األهداف لتحقيق

 .افيةإض جهات وضم جديدة مبادرات وإطالق المستمر والتحسين بالمراجعة انتهاء   والنتائج المستهدفات بنشر

 

 اهداف 8 ب شاركت حيث الوطني، التحول برنامج في المشاركة الحكومية الجهات احدى التعليم وزارة تعد

 ينص البرنامج، وثيقة في ورد لما طبقا المثال، سبيل على. األهداف هذه أداء لقياس مؤشر 20 و استراتيجية

 ويرتبط. وتطويرهم وتأهيلهم وإعدادهم المعلمين استقطاب تحسين على التعليم لوزارة الثاني االستراتيجي الهدف

 المهاراتو بالمعارف المواطنين وتزويد الوطن ألبناء مستقلة شخصية وبناء اإليجابية القيم بترسيخ الهدف هذا

 الهدف هذا تحقيق نجاح مدى قياس ويتم. 2030 رؤية أهداف من المستقبلية العمل سوق احتياجات لموائمة الالزمة

 هدفت والذي المعلمين استكمله التي المهني التطوير ساعات عدد متوسط حساب منها األداء مؤشرات من بالعديد

 المعيار في ساعة 100و اإلقليمي المعيار في ساعة 25 ب مقارنة ساعة 18 الي ساعات 10 من لرفعة الوزارة

 امنظ قدرة تعزيز على التعليم وزارة أهداف من السادس االستراتيجي الهدف ينص ذلك، الي إضافة. العالمي

 بالمعارف طنينالموا تزويد في الرؤية بهدف يرتبط والذي العمل سوق واحتياجات التنمية متطلبات لتلبية التعليم

 بةنس بدراسة الهدف هذا تحقق مدى قياس ويتم. المستقبلية العمل سوق احتياجات لموائمة الالزمة والمهارات

 .%90 العالمي المعيار بنسبه ومقارنته التخرج تاريخ من أشهر 6 خال العمل بسوق الملتحقين الخريجين

 

 األهداف تحقيق إنجاح في فعال بشكل والمساهمة التغييرات هذه لمواكبة جدة جامعة تسعى المنطلق، هذا ومن

 بشكل هالمنسوبي التطويرية البرامج طرح خالل من األداء مؤشرات برفع وااللتزام التعليم لوزارة االستراتيجية

 السياسات جميع وسن البرنامج بهذا الجامعة أهداف لربط واضحة وخطط متعمقة دراسات وعمل ومستمر دوري

 والتعلم ليمالتع– األول التوجه في نجد كما. للدولة الكبير التطور هذا ظل في المرجوة النتائج إلى للوصول الالزمة

 حداثاست وهو ذكره السابق العمل لوزارة السادس الهدف مع يتماشى ما بالجامعة االستراتيجي التخطيط ألهداف -

 دليل يف ورد كما الحياة جودة وتحسين العمل سوق متطلبات لتلبية عالمية معايير وفق أكاديميا معتمدة برامج

 .الحصر ال المثال سبيل على وهذا جدة لجامعة التابعة االستراتيجي التخطيط إدارة



 

 العلمية“ Harvard Business School" مجلة تقارير أحد في 2020 الوطني التحول لبرنامج اإلشارة وجاءت

 واضحة تواريخ دديح البرنامج أن التقرير أوضح حيث للرؤية، الدقيقة التنفيذية التفاصيل يحتوي أساسي كبرنامج

 الخاص القطاع مشاركة معدل رفع بينها من ،2020 عام بنهاية تنفيذي مشروع 346 ب متعلقة أعمال إلنجاز

 2016 عام في ٪1.4 من ـ الرؤية قبل فيما ٪80 تشكل والتي - الحكومية اإليرادات على االعتماد نسبة بتخفيض

 القطاع مشاركة برفع يوصى فإنه المجلة في المرفق الرؤية أهداف لملحق ووقفا. 2017 عام في ٪0.5 لتصبح

 بحلول ٪65.0 إلى اإلجمالي المحلي الناتج من ٪40.0 من -التعليمية ضمنها من ـ المجاالت جميع في الخاص

 ـالتعليم األول التوجه تحت المدرجة اإلجرائية أهدافها بتفعيل التوصية في جدة جامعة دور يأتي أيضا وهنا. 2030

 منض العالقة، ذات الجهات مع مثمرة شراكات بعمل الجامعة لخريجي العمل فرص دعم على تنص والتي-والتعلم

 لمبادرةا إطار في بُعد عن للعمل تدريبية دورات لتقديم" تكامل" شركة مع تفاهم مذكرة الجامعة وقعت السياق هذا

 المملكة رؤية ضمن التعليم لوزارة 2020 الوطني التحول برنامج ضمن اعتمادها تم والتي جدة جامعة من المقدمة

 عداداإل في لإلسهام وذلك جدة؛ جامعة لخريجات بُعد عن للعمل للتدريب مركز تأسيس إلى تهدف والتي ،2030

 احلالمر في وتستهدف جدة، جامعة خريجات على األولى مرحلتها في المبادرة اقتصرت. العمل لسوق والتأهيل

 . المملكة مستوى على والخريجات الخريجين جميع لتالية

 مع تتماشى والتي جدة لجامعة الواعدة المبادرات إحدى األعمال رواد وتمكين إلعداد السعودي المركز ويمثل 

 جدة جامعة وطالبات طالب لدى األعمال ريادة ثقافة نشر إلى المركز ويهدف ،2020 الوطني التحول برنامج

 جهة من جدة جامعة وطالبات طالب من األعمال رواد بين وفعاال   متينا   جسرا   المركز يمثل كما فروعها، بجميع

 من %20 األولى مرحلته في المركز ويستهدف أخرى، جهة من السعودية العربية بالمملكة األعمال ومجتمع

 الجامعات في األعمال مسرعات توظيف إلى المركز ويسعى. للبرنامج لالنضمام جدة جامعة وطالبات طالب

 على اليةالت المراحل في المركز يعمل كما التجارية، بأنشطتها المتعلقة الجوانب أهم على التعرف بهدف الوطنية

 نالمالكي والطالبات الطالب نسبة واستهداف المملكة مستوى على والمتوسطة الصغيرة المؤسسات عدد زيادة

 . متوسطة أو صغيرة خاصة لمؤسسات

 المملكة يةرؤ مظلة تحت لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني التعليمية العملية في التوسع سيستمر وبذلك 

 بما تعليميال للنظام التحتية البنية وتحسين لدعم منظمة استراتيجية خطة ضمن سيكون التوسع هذا ولكن 2030

 .الوطنية األهداف يحقق

 

 

 


