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هيئة تقويم التعليم العام  



األهداف

Oمينها على التعريف بالمتغيرات المستقبلية في العالم ومضا

التعليم

Oيم عرض التوجهات المستقبلية لوزارة التربية والتعل.

Oفي التعريف بمضون بعض البحوث العلمية في المملكة

.السنوات االخيرة في مجال التعليم العام 

Oليم العام تقديم مقترحات للباحثين والباحثات في مجال التع  .
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م2020مهارات العمل المستقبلية 

O (العابر للتخصصات-عبر المناهج) المجاالت البينية

Oتصورالمعنى  لما وراء الخبرات :

O التفكير االبتكاري

Oالذكاء االجتماعي

Oمحو امية االعالم الجديد

Oالتفكير الحاسوبي

Oإدارة العبء المعرفي

Oكفاية الثقافة المتعددة والمتبادلة

Oالتشاركية االفتراضية

Oتصميم الذهنية



مضامين مهارات العمل المستقبلية 

يينبغيم الجامع المؤسسات التعليمية في المرحلتين االبتدائية والثانوية، والتعلي
.  كنولوجياإن تعيد النظر في كيفية التكيف السريع استجابة لتطورات الت

:  ويمكن أن تشمل بعض اتجاهات التغيير

Oاالستبصار، التركيز على تطوير مهارات إضافية مثل قدرات التفكير الناقد، و
وتحليل  القدرات

O محو األمية  في اإلعالم الجديد بدمجه في برامج التعليم

Oالتعاون إدراج التعلم التجريبي الذي يعطي األولية للمهارات مثل القدرة على
فةوالعمل في مجموعات، وقراءة اإلشارات االجتماعية، واالستجابة المتكي

Oينتوسيع دائرة التعلم بحيث تتعدى المراهقين والشباب  إلى البالغ-

Oت دمج التدريب متعدد التخصصات الذي يتيح للطالب تطوير المهارا
.والمعرفة في موضوعات متنوعة

(FITF,2011,p13)



استشراف المستقبل في المملكة العربية السعودية
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المعلنة

العمل 
الجماعي

الرؤية 
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Oرؤية الملك

Oخطط التنمية

Oاالستراتيجية بعيدة المدى لالقتصاد الوطني

Oاالستراتيجية الوطنية للشباب

O  الرؤية المستقبلية للتعليم

Oالتطورات المعرفية  والتجارب العالمية الناجحة

Oالشراكة المجتمعية

Oاحتياجات الميدان التربوي



ية توقعات الخطة اإلستراتيج

بعيدة المدى لالقتصاد الوطني 

م2025
عة الخطة التنموية التاس

المؤشرات الدولية في

التعليم 

ية اإلستراتيجية الوطن

للشباب 

استراتيجية وخطة الموهبة 

ودعم االبتكار
الخطة الوطنية الشاملة 

للعلوم والتقنية 

الخطة الوطنية 
لالتصاالت وتقنية 

المعلومات 

ية الوطناالستراتيجية

للصناعة 
المدن االقتصادية



 (  بلية للتعليم الرؤية املستق)اسرتاتيجية تطوير التعليم العام 



بلية األسس اإلستراتيجية الرؤية المستق

هـ1444لتطوير التعليم العام حتى عام 
Oتمكين الطالب

Oمالياً وإدارياً ممارسة إدارة التربية والتعليم استقالالً تربوياً و
أكبر،

Oعلى تطوير قيام وزارة التربية والتعليم بالتركيز بشكل أساس
السياسات والتخطيط

Oيمية، والمعايير والمناهج الدراسية، وتحسين البيئة التعل
وإعداد قيادات

Oة مشاركة حقيقية وفق مهام محددة من قطاعات المجتمع كاف
بأفراده ومؤسساته،



Oوجيههاتمكين المدارس وإدارات التربية والتعليم من إدارة عملية التطوير وت.

Oكس إيجاباً تحسين المناهج الدراسية وطرق التدريس وعمليات التقويم بما ينع
.على تعلم الطالب

Oإتاحة فرص التعلم المتكافئة ونظم الدعم لجميع الطالب

Oتوفير تعليم رياض األطفال للجميع.

Oوالعشرينتهيئة بيئة تعليمية تتالءم مع متطلبات التعلم في القرن الحادي.

O تعزيز صحة الطالب وبناء شخصياتهم وانضباطهم ورعايتهم

Oالتعلمتعزيز مجاالت التعاون مع األسر والمجتمعات المحلية في دعم ثقافة.

O وظيفة التعليملتمهينتطوير نظام.

Oزيادة فعالية التقنية في رفع مستويات األداء وتحسينه

O وذج، والقيادة، والحوافز، والسياسة التعليمية إلدامة نمالحوكمةتحسين

Oتطوير المدارس



المهارات الحياتية 

:والوظيفية

المرونة والتكيف،

المبادرة ، 

التفاعل االجتماعي ،

اإلنتاجية 

والمحاسبية ،

القيادة والمسؤولية

الثقافة 

األساسية،العلمية،

االقتصادية، التقنية

التعددية ،الوعي 

العالمي 



قيادة المدرسة 
وكوادرها 

اإلدارية

المعلم  الطالب





مسيرة إنجاز 



عدد املتدرباتعدد الربامج التدريبيةالعام الدراسي

179897هـ1402

12614295075هـ1432/1433



مراحل التطور 

التأسيس

التوسع
الجودة



مراحل التطور 

تدريب 

تطوير مهني شامل



المفهوم الشامل

O مجتمع تعلم

Oشراكة معرفية

Oتعلم ذاتي

Oتعلم مدى الحياة



ةالتنمي مالتعلي



تحديات



;  عدد املعلمني 

222,575  ;

47%  

;  عدد املعلمات 

249,517  ;

53%  

 عدد املعلمني  

 عدد املعلمات 

472092



22%

22%

7%6%

13%

10%

3%
3%

1%
6% 2% 3% 2% الريا 

م ة امل رمة

املدي ة امل ور  

الق يم

ال ر ية 

عس 

تبو 

 ا  

ا د د ال مالية 

 ا ا 

 را 

البا ة 

ا و  











ونيتور م. الرياض.الموارد البشرية والمهارات الصناعية-المحور الخامس. اإلستراتيجية الوطنية للصناعة(.2009.) وزارة التجارة والصناعة:المصدر

.  غروب
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ترة استطالع توجهات البحوث التربوية خالل الف

من

هـ1430-1434



وراهاقتصراالستطالع على الرسائل العلمية ماجستيرودكت

رق مسجلة في مكتبة الملك فهد الوطنية في مجال المناهج وط

رسالة 24رسالة منها 151التدريس،  وبلغ العدد الكلي 

.  رسالة ماجستير127دكتوراه و



منهج البحث

O31 %منها اتبعت المنهج شبه التجريبي

O69 %المنهج الوصفي.

O من المنهج الوصفي كان تحليال لمحتوى%  7و.



عينة البحث

النسبة العينة

%45.8معلم

%11.8مشرف تربوي

%10.4مدير مدرسة

%4.1مرشد طالبي

%1.38مدرب

%0.7مصادر تعلماخصائي

%25.7طالب

%1.1أخرى

100المجموع



المرحلة 
النسبةالمرحلة

%9.9اطفالرياض 

%7.3االبتدائية

%12.6المتوسطة

%19.2الثانوية

%51اخرى

%100المجموع



نوع البرنامج

النسبةالبرامج نوع

%12.6التربية الخاصة



الموضوعات

النسبةالموضوع

%48، صعوباتكفاياتواقع ممارسات ، 

%10تدريبيةرصد احتياجات

%16فاعلية برامج تدريبية

%19فاعلية طرق تدريس

%7...(محتوى ،معايير)تطوير

100المجموع



توصيات



ملستقبلية تو ه البحوث حنو الربامج ا امعية تتواكب  اال تيا ات ا

 .بدر ة الب الوريوس   الدبلوم  املا ست   الدكتوراه

لعلمية من خالل التأكيد على  ياد  التعا   يف جمال البحث العلمي  الدراسات ا

رق حبثية م رتكة  الدراسات العملية  تقدميها من خالل فاال را يةتقديم البحوث 

. 



 التأهي إلعدادا  طاعات اخلاصالعامالقطاعبنيم رتكةهيئةأ  ا إجياد

 ا ات سدالب ريةملواردابت ميةيتعلقفيماالقطاعاتبنيالت سيقخالهلامنتتوىل

.العم سوق

العم ممارسوتفعيلهافيهاي رت ا امعاتداخ تربويةعلوم اض اتجتهيز

يف استثمارهادهاتولي املعرفةل ق املعلمإعدادبرامجعلى القا مو الرتبوي

 .الرتبوية البحوثالرتبويالعم مستجدات



 ار  الرتبية  التعليم  تفعي  د ر ا معيات العلمية الرتبوية املتخ  ة مع  
. توسيع ن اطاتها 

  برامج البحوث العلمية تفعي  د ر املسؤ لية اجملتمعية للقطاع األهلي يف متوي
.بني ا امعات    ار  الرتبية  التعليم 



االحتياجات

Oلمستقبليةبحوث تتناول القضايا التي استشرفتها الدراسات ا



شكراً  لكم 




