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ة اململكة العر�ية السعودية تنو�ع مصادر تمول التعليم �� ض : م2030ؤوء توج!ات ر
اسة تحليلية   .رد

  فيصل عياد سليم ا0/.-

ة ال78بوة، 9لية ال78بية، جامعة طيبة   .، اململكة العر�ية السعوديةرقسم ;دا

  goood1400@hotmail.com: ال7Bيد @لك78و<ي

  : مQRص

	ـة اململكـة  اسة للتعرف ع�ـ� أ�عـاد ر ؤ�دفت الد ة للتوجـھ نحـو تنو'ـع مـصادر تمو	ـل م ا2030ر زملعـز
اقع >نفاق ع�� التعليم العا78 باململكة العر5ية السعودية، والتعرف ع�� املصادر  والتعليم العا78 و

	ــة اململكـة  اعتمــدت . 2030ؤاملقBCحـة لتمو	ـل التعلــيم العـا78 باململكــة العر5يـة الـسعودية @ــ7 ضـوء ر
اسـة ع�ــ� املــنJK الوصـفي القــائم ع�ــ اســات رالد ر� جمـع وتحليــل املعلومــات الPـO تــضمنLMا أدبيــات الد

ؤ	ــة اململكــة   ونظــام 2030رالــسابقة املتعلقــة بتمو	ــل التعلــيم العــا78 باململكــة العر5يــة الــسعودية، و
يواشـــتمل البحـــث ع�ـــ� >طـــار النظـــر والــــذي . اRSامعـــات اRSديـــد واملـــواد املتعلقـــة بتمو	ـــل التعلــــيم

	ـــة ا  و_ــــسليط الـــضوء ع�ـــ� [نظمـــة الPـــO تخـــص تمو	ــــل 2030ململكـــة ؤاقتـــصر اZSـــديث فيـــھ ع�ـــ� ر
اسـات املتعلقـة باملوضـوع  رالتعليم العا78 باململكة العر5ية الـسعودية، حيـث قـام الباحـث بمـab الد
اســــات الــــسابقة @ــــ7  اســــة تتفــــق مــــع جميــــع الد اســــات، و5ــــeن أن الد رمــــن خــــالل اســــتعراض عــــشر د ر ر

ة مZoة، ومن الصعب تأكيد�ا ع�� أ�مية التنوع @7 مصادر تمو	 ورل التعليم العاq 78ونھ أصبح ضر
اسـة اZSاليــة . rسـتمرار @ـr 7عتمـاد ع�ـ� نمـط تمو	ـل أحــادي مـن قبـل الدولـة رواقتـصرت حـدود الد

كمـا . ع�� اقBCاح بدائل متنوعة لتمو	ل التعليم @7 اRSامعات اsZSومية باململكة العر5ية الـسعودية
�ــاذكــر الباحــث العديــد مــن التوصــيات  ع�ــ� اRSامعــات الــسعودية اsZSوميــة التــدرج : زqــان مــن أبر

اسية لsي يتعود الطالب وأولياء [مو ع�� املشاركة بتحمل جزء من qلفة التعلـيم  سوم د ربفرض  ر ر
ـــن النمــــاذج  ـــتفادة مـ ـــة وrسـ @ــــq 7ــــل مراحــــل التعلــــيم العــــا78، وكــــذلك علLzــــا تنميــــة [وقــــاف اRSامعيـ

جال [وقاف اRSامعية، وع�� اRSامعات السعودية اsZSومية تحو	ل العاملية والوطنية الرائدة @7 م
ــــصرف م{Lـــــا للطـــــالب  ـــك يـــــتم rســـــ�ثمار فLzـــــا لتعز	ـــــز تمو	ـــــل اRSامعـــــة والـ املsافـــــآت الطالبيـــــة إ8ـــــ� بنــ

ة التعلـــيم _ـــ�Rيع . املـــستحقeن حـــسب اZSاجـــة حPـــ� نـــضمن تsـــافؤ الفـــرص بـــeن الطـــالب ا روع�ـــ� و ز
5حيـة ذات تخصــصات حديثـة و	تطل�Lــا القطـاع ا�Sـاص للمــشاركة @ـ7 إ�ــشاء ج  Bــeليـات غqرامعـات و

ـــات ســـــليمان الراج�ــــ7 ـــل . قســــو العمــــل ع�ــــ� غــــرار qليـ ـــام بخ��ــــصة �عــــض القطاعــــات داخــ والقيـ
اRSامعــات وخــصوصا ا�Sدميــة و_ــسليم�ا إ8ــ� شــرqات القطــاع ا�Sــاص بحيــث تCــBك إ8ــ� تنــافس تلــك 

ً

اســة عـدد مــن املقBCحــات و�ــ7 وقــدمت .الـشرqات @ــ7 تنفيــذ�ا مقابــل qلفــة ماليـة تــدفع ل�ــا ع�ــ� : رالد
اسة شاملة لل�ياqل واللوائح وسياسـات اختيـار الsـوادر الوظيفيـة . راRSامعات السعودية القيام بد

اسة تقييمية ل�Bامج�ا اZSالية وتـوفBe بـرامج _عليميـة حديثـة ذات جـودة عاليـة ت�ناسـب  روالقيام بد
رمــع ســو العمــل، وع�ــ� اRSامعــات الــسعودية إجـــراء د اســة معمقــة الســتقطاب طــالب دوليــeن مـــن ق

  . داخل وخارج اململكة بمقابل ما78

اسية،  ،مصادر تمو	ل التعليمتمو	ل التعليم، : الUلمات املفتاحية 	ة رالرسوم الد ؤ توج�ات ر
   ،م2030اململكة العر5ية السعودية 
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ABSTRACT: 

The study aimed to identify the dimensions of the vision of Kingdom 2030 
which enhance trends towards diversifying higher education funding sources 
and the status-quo of spending on higher education in Kingdom of Saudi 
Arabia. It also identified the proposed sources of financing higher education 
in Kingdom of Saudi Arabia. The study depended on the descriptive 
approach based on collection and analysis of information included in the 
literature of previous studies related to financing of higher education in 
Kingdom of Saudi Arabia. The research included theoretical framework, in 
which the discussion was limited to Kingdom’s vision 2030 and shed light on 
regulations related to financing higher education in the Kingdom of Saudi 
Arabia. The researcher surveyed studies related to the subject by reviewing 
ten studies, and indicated that the study agrees with all previous studies in its 
emphasis on the importance of diversity in higher education funding sources 
as it has become an urgent necessity. It is difficult to continue relying on a 
unilateral state funding model. The current study was limited to suggesting 
various alternatives for financing education in public universities in Kingdom 
of Saudi Arabia. The researcher also developed a number of 
recommendations, the most prominent of which were: Saudi public 
universities should gradually impose tuition fees so that students and parents 
get used to participating in bearing part of the cost of education in all levels 
of higher education, as well as developing university endowments and 
benefiting from leading global and national models in field of endowments 
undergraduate, Saudi public universities should transfer student rewards to a 
bank that is invested in to enhance university’s funding and disbursement of 
it as needed in order to ensure equal opportunities for students. Ministry of 
Education should encourage the private sector to participate in the 
establishment of non-profit universities and colleges with modern 
specializations and required by labor market, similar to the colleges of 
Sulaiman Al-Rajhi. Privatizing some sectors within universities, especially 
services, and handing them over to private sector companies, leaving them to 
compete in implementing them in return for a financial cost to be paid to 
them. The study made a number of suggestions: Saudi universities should 
conduct a comprehensive study of structures, regulations and policies for 
selecting job cadres. And carrying out an evaluation study of its current 
programs, providing modern educational programs of high quality 
commensurate with labor market, and Saudi universities should conduct an 
in-depth study to attract international students from inside and outside 
Kingdom for a fee.    

Keywords: education financing, education financing sources, tuition fees, 
directions of the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030. 
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: املقدمة                                                                                                   

تـــــم لقــــد أصــــبح التعلـــــيم �Rــــر [ســــاس لالنطـــــالق نحــــو التقــــدم والر�ـــــ7 ألي مجتمــــع، إذا 
	�Lم بطر	قــة سـليمة، وrسـتفادة مــ{Lم  د الsافيـة إلعــداد خر	جيـھ وتـد ر�rتمـام بـھ وتخــصيص املـوا ر
ـــبeن، فـــــالتعليم يتحقـــــق مـــــن خاللـــــھ التنميـــــة �ـــــش�P جوان�Lـــــا rقتـــــصادية  ــــان واملsـــــان املناســ @ـــــ7 الزمـ

مة بــــل أضــــ�� عمليــــة �امــــة تحتم�ــــا ســــ. وrجتماعيــــة والثقافيــــة والــــسياسية والتكنولوجيــــة وغ�Beــــا
  .التنافسية الOP يتصف �Lا عصرنا اZSا78

اجـــب مـــن واجبـــات  وولقـــد qانـــت النظـــرة الـــسابقة أن التعلـــيم حـــق مـــن حقـــو >�ـــسان و ق
اsZSومـات وعلLzــا القيــام بــھ وتحمــل نفقاتــھ وت�ــسBeه لsــل فــرد لتحقيــق التsــافؤ بــeن أفــراد ا�Rتمــع، 

ا شـsل تحـدي لRoامعـات @ـ7 اسـ�يعاب لكن مع تزايد الطلب ع�� التعليم العا78 من قبل ا�Rتمع مم
[عـــداد امل�ولـــة وكيفيـــة اRSمـــع بـــeن الكـــم والكيـــف، �ـــذا التحـــدي ¡ـــستد 7 عمليـــة تمو	ـــل مـــستمرة 
اسـة باRSامعـات، إال أنـھ أصـبح مـن الـصعب ع�ـ�  رومتنامية ت�سق مع أعـداد الطـالب املتقـدمeن للد

ـــن املe¢انيــــــة العامـــــة ل ــــات rســـــتمرار @ـــــ7 تمو	ــــــل التعلـــــيم مــ ــــة خــــــصوصا @ـــــ7 ظـــــل الرqــــــود اsZSومـ لدولـ
ً

لrقتـصادي اZSــا78 وانخفـاض أســعار الــنفط عامليـا الــذي ¡عـد املــصدر الــرئ�س الـذي يمــو املe¢انيــة  ً

ق متخـــذي القـــرار وامل�تمـــeن @ـــ7 التعلـــيم العـــا78، و�ـــو مـــا  رالعامـــة للدولـــة، و�ـــو [مـــر الـــذي بـــات يـــؤ
يــة متنوعـة لتخفيــف العـبء ع�ــ� ¡ـستد 7 الوقــوف اRSـاد والتخطــيط الـدقيق إليجــاد مـصادر تمو	ل

ســالLMا  راملe¢انيــة العامــة واســتقرار rنفــاق @ــ7 اRSامعــات مــن مــصادر متعــددة حPــ� تــتمكن مــن أداء 
  .ىباملستو املطلوب

@ـــ7 تمو	ـــل التعلـــيم العـــا78 ل�ـــست مـــشsلة ع�ـــ� املـــستو ا��Zـــ7 فقـــط، بـــل ع�ـــ�  ىوالتحـــدي 
إن تمو	ــل التعلــيم يأخــذ النـــص�ب ) Verstegen. 2011(فرســ�يجن ىاملــستو العــال¤O، حيــث أشــار 

ال القلــق مـــستمر مــن قبــل املــشرعeن واملـــرe5ن  ز[ك�ــB مــن مe¢انيــات الدولــة واsZSومـــات ا�Zليــة ومــا
  . رواRSم�و حيال تمو	ل التعليم

ديـاد الطلـب  زواRSامعات @7 مختلف دو العالم تواجھ ضغوطا مجتمعية كبeـBة ن�يجـة ال ل
نـــاقص ا��صـــصات املاليـــة، أو عـــدم كفايLMـــا ملواكبـــة rحتياجـــات ع�ـــ� التعلـــيم العـــا78، @ـــ7 مقابـــل ت

ومــن . التعليميــة وا�Sدميــة ل�ــذه اRSامعــات، وســعLzا لتحقيــق _علــيم حــديث ومنــافس وغeــB تقليــدي
ة باتخـاذ  دياد مشsلة تمو	ل اRSامعات @7 املستقبل املنظو والبعيـد، و�ـو مـا يحـتم املبـاد راملتوقع ا رز

ـــة �ـــــذا ــــدخالت خطـــــوات عمليـــــة ملواج�ــ ر التحـــــدي وذلـــــك لـــــصعو5ة إحـــــداث تطـــــو نـــــو 7 وك¤ـــــO @ـــــ7 مـ
ــــددة مقBCنــــــة  ـــاب سياســــــات وا±ــــــZة ومحــ ـــل غيـــ ـــات ومخرجــــــات نظــــــام التعلــــــيم العــــــا78 @ــــــ7 ظـــ وعمليـــ

د الذاتية لRoامعات  سات وأساليب عملية L²دف إ�8 تنمية املوا ربمما  ).2015اZSر³ي،(ر

 ¡ــش�د ضــغوطا مجتمعيــة ونحــن باململكــة العر5يــة الــسعودية جــزء مــن �ــذا العــالم الــذي
ً

جھ كبBeة ع�� >نفاق اsZSومي، مع  ركبBeة ع�� التعليم العا78، إال أن جامعاتنا _عتمد @7 تمو	ل�ا بد
ـــالغ ماليـــــة شــــ�ر	ة مــــن مe¢انيـــــات  وجــــود �عــــض املـــــصادر الPــــO ال تsــــاد تـــــذكر، بــــل إنــــھ يـــــتم صــــرف مبـ

أ�ميLMــا، حيـث يــصرف لsــل ناRSامعـات كمsافــآت RSميــع الطـالب بــدو أي تحــديث ع�ـ� _ــشر'عاL²ا و
	ـال للتخصـصات  	ال للتخصصات العلمية وثمانمائة وخمسو  �ا ألف  رطالب مsافأة ش�ر	ة قد ر نر

	ة اململكـة   لتـضع [طـر rسـBCاتيجية نحـو اقتـصاد مزد�ـر قـائم ع�ـ� 2030ؤ[دبية، لذلك جاءت ر
د اZSيو	ــة و_عــاو اRSميـع، وrلCــ¢ام بكفـاءة >نفــ نا�Zافظـة ع�ــ� املـوا ناق والتــواز املـا78، و�ــو [مــر ر

الـذي ¡ــشsل لنـا منطلقــات �ــس·� مـن خالل�ــا إ8ـ� تنــوع مــصادر تمو	ـل للتعلــيم مـستديمة قائمــة ع�ــ� 
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اسة ل�سد واقعا ملموسا @7 تنو'ـع مـصادر تمو	ـل التعلـيم العـا78  مشاركة اRSميع، وجاءت �ذه الد
ً ً

ر
	ة اململكة   . 2030ؤباململكة العر5ية السعودية @7 ضوء ر

اسة   :رمشUلة الد

@7 ظل التغBeات rقتصادية املتقلبة @7 أسعار النفط الذي ¡عد املصدر الرئ�س للـدخل 
ه ع�� مe¢انية الدولة �شsل عـام والتعلـيم �ـشsل خـاص حيـث يالحـظ  رباململكة، والذي ا�عكس بدو

 @ـ7 186 و2019 مليـار @ـ7 عـام 193 إ8ـ� 2018 مليار @7 عام 220تراجع وا±a @7 مe¢انية التعليم من 
ة بeن بقية القطاعات و	حتل املرتبة [و�8 2021العام اZSا78  ال يحتل الصدا رم، إال أن التعليم ما ز

ة املالية،(لإلنفاق  ا رو   ).2021ز

 و	الحظ الباحث من خـالل عملـھ باRSامعـة انخفـاض املe¢انيـة العامـة لRoامعـة واقتـصار 
الــصرف ع�ــ� بنــود محــددة؛ نظــرا العتمــاد اRSامعــات 

ً
باململكــة ع�ــ� التمو	ــل اsZSــومي املBCاجــع، وإن 

	ـة اململكـة  قمـا م�مـا، لـذلك جـاءت ر ؤوجـدت �عـض املـصادر [خـر إال أ¾Lـا ال _ـشsل 
ً ً

ر  لتـضع 2030ى
[طــر العامــة لتنو'ـــع مــصادر الــدخل �ـــشsل عــام وقطــاع التعلـــيم العــا78 �ــشsل خـــاص حيــث صـــدر 

مؤخرا نظام اRSامعات اRSديد الذي يحث اRSامعات ع
ً

�� تنو'ع مصادر تمو	ل�ا وعدم rكتفاء بما 
  .يقدم من اsZSومة

اسة   :رأسئلة الد

اسة لإلجابة ع�� ال�ساؤالت التالية   :ر جاءت �ذه الد

	ة اململكة  - ة للتوجھ نحو تنو'ع مصادر تمو	ل التعليم العا78؟2030ؤما أ�عاد ر   زم املعز

ـــ� التعلــــــيم العــــــا78 باململكــــــة العر5يــــــة ا - ــــاق ع�ـــ ـــا واقــــــع >نفــ لــــــسعودية كمــــــا تكــــــشف عنــــــھ مـــ
  [دبيات؟

	ــة  - ؤمـا�7 املـصادر املقBCحــة لتمو	ـل التعلـيم العــا78 باململكـة العر5يـة الــسعودية @ـ7 ضـوء ر
  ؟2030اململكة 

اسة   :رأ]دف الد

اسة اZSالية للتعرف ع��   :رL²دف الد

	ة اململكة  - ة للتوجھ نحو تنو'ع مصادر تمو	ل التعليم العا203078ؤأ�عاد ر   .زم املعز

  . >نفاق ع�� التعليم العا78 باململكة العر5ية السعوديةواقع -

	ة اململكة  - ؤاملصادر املقBCحة لتمو	ل التعليم العا78 باململكة العر5ية السعودية @7 ضوء ر
2030.  

اسة   :رأ]مية الد

ه البار الذي يقـود إ8ـ� تطـو ا�Rتمـع  اسة اZSالية من أ�مية التعليم العا78، ودو رتكمن أ�مية الد ز ر ر
sامعات ع�� أكمل وجھ�شRoلھ من تحقيق الغايات املرسومة ل	تب ع�� تموBCل عام، وما ي.  
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ة التعلـيم والعــاملeن باRSامعـات الــسعودية @ــ7  ا اســة اZSاليـة القــائمeن ع�ــ� و ر   قـد تفيــد نتـائج الد زر
 وفقا _عر	ف�م باملصادر املتنوعة للتمو	ل والOP يمكن من خالل�ا _عز	ز >يرادات الذاتية لRoامعات

ً

	ــة اململكــة  ، والتعــرف ع�ــ� جوانــب القــوة واRSوانــب الPــO بحاجــة إ8ــ� تحــسeن فيمــا يخــص 2030ؤلر
ـــنقص ومعاRSــــة املالحظـــــات الPــــO ت�Bز�ـــــا نتـــــائج  ك الــ ـــن ثـــــم العمــــل ع�ـــــ� تــــدا رتمو	ــــل اRSامعـــــات، ومـ

اسة اZSالية   .رالد

اسة   :رمصطR\ات الد

اسة اZSالية املصطZoات التالية   :رتتضمن الد

مة لRoامعات لتصل إ�8  :ل التعليممصادر تمو د الال زيقصد �Lا ا�RSات الOP _ع�À بتوفBe املوا ر
  ).2018املنقاش والسالم، (تحقيق أ�داف�ا 

اسة اZSالية مجموعة ا�RSات الOP يتم من خالل�ا تمو	ل التعليم العا78 سواء من  رو	قصد �Lا @7 الد
اسية أو من خارج اRSامعة   . qال�باترداخل اRSامعة qالرسوم الد

اســة مــع _عر	ـف اZSر³ــي  :تموـل التعلــيم العـا^� لتمو	ـل التعلــيم العــا78 ). 2015(رتتفــق �ـذه الد
ـــة والعيÃيـــــة ا��صــــصة لـــــدعم بـــــرامج وأ�ـــــشطة اRSامعــــات، والعمـــــل ع�ـــــ� تنو'ـــــع : "بأنــــھ د املاليــ راملـــــوا

�ا بمــا ¡ـس�م @ــ7 تحقيــق غايــات وأ�ـداف سياســة التعلــيم العـا78 بــأك� �ا، واســ�ثما رمـصاد B قــدر مــن ر
  ".نالكفاءة والفاعلية والتواز والعدالة

اسة   :رحدود الد

	ة :ا0\دود املوضوعية    .م2030ؤ تنو'ع مصادر تمو	ل التعليم العا78 @7 ضوء ر

  . اRSامعات السعودية اsZSومية:ا0\دود املUانية

اOÄÅ :ا0\دود الزمنية   .م2021ر العام الد

  : ي;طار النظر

ا شــ�د التعلـــيم العـــا78 باململكــ ًرة العر5يـــة الـــسعودية قفــزات نوعيـــة خـــالل الــسنوات املاضـــية، وتطـــو
ت العديد من التحديات  ات بر ا شمل جميع جوانب العملية التعليمية، ولكن مع �ذه التطو ِبار ز ر

ً
ز

ديـــاد : الPــO تواجـــھ نظـــام التعلـــيم @ـــ7 اململكــة، ومـــن أ�م�ـــا زعمليـــة تمو	ـــل التعلــيم خـــصوصا @ـــ7 ظـــل ا
ً

ىلتغBeات rقتصادية ع�� املستو ا�7�Z والعال¤O، وأحاديـة تمو	ـل التعلـيم الطلب ع�� التعليم، وا
@ـ7 اململكـة لsونـھ ¡عتمـد ع�ـ� املـصدر اsZSـومي الـذي ¡عتمـد ع�ـ� املـصدر [ك�ـB لـھ و�ـو الــنفط، إال 

	ة اململكة  لم الL² OPدف إ�8 التحو من مجتمع ¡عتمد ع�� 2030ؤأنھ @7 ظل �ذه التحديات جاءت ر
	ـة النفط إ�8  ة بخطـوات جـادة ملواكبـة ر ا ؤمجتمع مزد�ر قو يقوم ع�� سواعد أبنـاءه قامـت الـو رز ي

ضع [�داف rسBCاتيجية ملواج�ة التحديات، م{Lا   .تنو'ع مصادر تمو	ل التعليم: واململكة و

ة اململكة    2030ؤر

جـب لعـام  اء جلستھ الOP عقد�ا يـوم rثنـeن الثـامن عـشر مـن شـ�ر  رخصص مجلس الو �ــ 1437زر
 -م برئاسة خادم اZSرمeن الشر	فeن امللك سلمان بن عبـدالعز	ز آل سـعود 2016 أبر	ل 25املوافق 

	ة اململكـة العر5يـة الـسعودية  ع ر ؤحفظھ هللا ـ للنظر @7 مشر  الـصادر @ـ7 شـأنھ قـرار مجلـس 2030و
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قم ن rقتصادية والتنمية  رالشؤ 	خ  )ق / 37 / 31 ـ 3 (  و  تضمنھ خطاب �ـ، وما1437 / 7 / 12ر وتا
ئـ�س مجلـس  رصاحب السمو امللsـي [مeـB دمحم بـن سـلمان بـن عبـدالعز	ز آل سـعود و8ـ7 الع�ـد نائـب 

قــــم  ن rقتــــصادية والتنميــــة  ئــــ�س مجلــــس الــــشؤ 	ــــر الــــدفاع  اء و رالــــو ر ور 	خ ) 2719(زز ـــا  / 7 / 18روتـ
	ة، وقد قر ا�Rلس حيال ذلك ما ي�14377 ع الر ر�ـ @7 شأن مشر ؤ   : و

أوال
ً

	ــة اململكــة العر5يــة الــسعودية املوافقـ:  ن 2030ؤة ع�ــ� ر و، الـصادر @ــ7 شــأ¾Lا قــرار مجلــس الــشؤ
قــــم  	خ ) ق  / 37 / 31 -3( رrقتـــصادية والتنميــــة  �ـــــ، بحــــسب الــــصيغة املرفقــــة 1437 / 7 / 12روتــــا

  . ل�ذا القرار

ثانيـــا
ً

مـــة لتن:  ن rقتـــصادية والتنميـــة بوضـــع Ïليـــات والBCت�بـــات الال زقيـــام مجلـــس الـــشؤ فيـــذ �ـــذه و
	ة ومتا�عة ذلك   . ؤالر

ثالثـــا
ً

ات و[ج�ـــزة اsZSوميـــة [خـــر :  ا ىقيـــام الـــو ر  باتخـــاذ مـــا يلـــزم لتنفيـــذ �ـــذه - qـــل فيمـــا يخـــصھ -ز
ـــــــــد  ـــــ7 البنــــــ ــــــــا @ـــــــــ ـــ ــــــــــشار إلLzــــ ـــات املـــــ ــــــــ ــــــــــات والBCت�بــــ ــــــــــا لآلليـــــ ــــة، وفقـــــ ــــــــ 	ــ الر

ً
ـــــا(ؤ ــــــــ ثانيــ

ً
ــــــرار)  ــــــذا القـــــــــ ــــن �ـــــــــ ـــــ ـــ . مـــ

)https://cutt.us/Fsahb.(  

ة حلو مبتكرة ومتنوعة لتمو	ل التعليم العا78 باململكـة العر5يـة الـسعودية، انطالقـا  ا وقدمت الو
ً ل ر ز

لة ع�ــــ� التعلــــيم بإصــــدار نظــــام جديــــد  	ــــة وأ�ــــداف�ا، حيــــث قامــــت ا�RSــــات املــــسؤ ومــــن محــــاو الر ؤ ر
قم  اء  رلRoامعات السعودية أصدر بموجب قرار مجلس الو 	خ  ) 183(زر  والذي �ـ،1441 / 3/ 1ربتا

ســيخلص اRSامعــات مــن كثeـــB مــن >جــراءات البBeوقراطيـــة الPــO تكبل�ــا مـــن rنطــالق نحــو تطـــو	ر 
د�ا املاليـة  اء،(رالعملية التعليمية والبحثية وتنمية موا زوأبـر مـا ).  1442ز�يئـة ا��SـBاء بمجلـس الـو

  :جاء @7 �ذا النظام اRSديد ما ي�7

dعـو eناملـادة الثامنـة و ة-أن تÃــÚÄÛ ل�ـا زيجـو لRoامعـة  :ر ن أوقافـا يsــو -ر بإشـراف مجلـس النظـا ً

ن  L²ــا وفــق القواعــد املنظمــة الPــO يقر�ــا مجلــس شــؤ ول�ــا ال��ــصية املعنو	ــة املــستقلة، وتsــو إدا ر ن
ط الــــواقفeن، و	جـــو لRoامعـــة وألوقاف�ــــا تأســـ�س الــــشرqات أو  ض مـــع شـــر زاRSامعـــات بمـــا ال يتعــــا و ر

املشاركة @7 تأس�س�ا أو الدخو فLzا شر	sا
ً  أو مسا�ما وذلك وفقا لإلجراءات النظاميةل

ً
.  

dعو eناملادة التاسعة و   :نتتsو إيرادات اRSامعة من Ï_ي :ر

  .>عانة الOP تخصص�ا الدولة ل�ا وفق القواعد املنظمة ل�Bنامج تمو	ل اRSامعات - 

ات وا�Sدمات الOP تقدم�ا -  اسية والدبلومات والدو راملقابل املا78 لل�Bامج الد   . ر

 - Bا، وأوقاف�ا. عات، وال�بات، واملنح، والوصايا، و[وقافالت�L²ا ر'ع أمالك�ا، واس�ثما   .ر

ض مــــع أ�ــــداف �ــــشاط  -  ـــة [خــــر الPــــO يقر�ــــا مجلــــس [منــــاء، ع�ــــ� أال تتعــــا د املاليـ راملــــوا ىر
ًوتفتح اRSامعة حسابا ل�ا @7 مؤسسة النقد العر³ي السعودي، وتفتح . اRSامعة وطبيعتھ

حـــسابا خاصـــا ألوقـــاف ا
ً ً

RSّامعـــة، ول�ـــا وألوقاف�ـــا فـــتح حـــسابات أخـــر @ـــ7 أي مـــن البنـــوك  ى
املرخص ل�ا بالعمل @7 اململكة، وتودع فLzا إيراداL²ـا و	ـصرف مـن اZSـساب وفـق القواعـد 

ن اRSامعات   .واملنظمة الOP يقر�ا مجلس شؤ
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لRoامعة أن تتقا�ÄÞ مقابال ماليا لتنمية إيراداL²ا الذاتية، وم{Lا  :ناملادة اQ0مسو
ً ً

  :ما يأ_ي

- O¤اسات العليا، و5ما ال يخل بجودة املنتج العل اسية ل�Bامج الد رسوم د ر   . ٌر

	àيــة، وذلـــك وفقــا للقواعـــد  -  ات التعليميــة والتد اســية ل�ـــBامج الــدبلومات والـــدو ًســوم د
ر ر رر ٌ

ن اRSامعات   . والعامة الOP يضع�ا مجلس شؤ

اســية مـــن الطلبــة غeـــB الــسعوديeن، و'ــس�ث�À مـــن ذلــك املـــن -  رســوم د اســية ا�Rانيـــة ٌر رح الد
  .وفق القواعد املنظمة لذلك

	ة، �RSات أخر داخلية أو  -  ىمبالغ مالية مقابل القيام ببحوث علمية، أو خدمات اس�شا ر
سالLMا جية، و5ما ال يخل بأ�داف اRSامعة و رخا   .ر

ـــ�ثمار >يــــرادات املاليـــــة النقديــــة والعيÃيــــة وتنميLMــــا وفقــــا للـــــوائح  -  ًمبــــالغ ماليــــة ن�يجــــة اسـ

ة [وقاف @7 اRSامعةاملن   .رظمة لالس�ثمار و>يرادات الذاتية وإدا

مبالغ مالية مقابل التعاقد مع ا�RSات اsZSومية وغ�Beا لتأمeن ما تحتاجـھ تلـك ا�RSـات  -
'س ألداء م�مـــات تحــدد وفقــا لعقــد عمـــل  ًمــن الكفايــات الوطنيــة مـــن أعــضاء �يئــة التــد ّ ُ

ر
  .¡عتمد من ا�RSتeن

'س وا�Rــالس ا��تـصة، مــع مراعــاة اسـتمرار عــضو �يئــة �عـد موافقــة عــضو �يئـة ا -  رلتــد
'س و>شراف العل¤O وحـضو  'س @7 أداء اZSد [د�ى من أعمالھ [qاديمية qالتد رالتد ر ر

 .ا�Rالس العلمية

ات ل�Roـات اsZSوميـة وغ�Beـا  -  اسات أو خدمات أو اس�شا ر مبالغ مالية مقابل القيام بد ر
نــــد اZSاجـــة للكفايــــات الوطنيــــة مــــن أعــــضاء �يئــــة بموجـــب عقــــد ¡عتمــــد مــــن ا�RSتــــeن، ع

'س، وتدرج تلك العائدات @7 حساب مستقل لإلنفاق منھ وفقا للوائح املعتمدة من  ًالتد ر
اء،. (مجلس [مناء   ).1442ز�يئة اB��Sاء بمجلس الو

اسات السابقة   :رالد

اسات املتعلقة باملوضوع و�h 9التا^�   :رلقد قام الباحث بمjk الد

اســـ كـــزت د رو ئـــ�س ع�ـــ� املـــصادر أو البـــدائل ا��تلفـــة لتمو	ـــل التعلـــيم، ). 2013املـــالsي،(ة ر ر�ـــشsل 
د املاليـة للتعلـيم، وخـصوصا التعلـيم العـا78 اsZSـومي @ـ7 اململكـة  وذلك من أجل >فادة لز	ـادة املـوا

ً
ر

مة تمو	ل التعليم وأ�ـم مؤشـرات تمو	ـل  اسة أ زالعر5ية السعودية، و@7 سàيل ذلك استعرضت الد ر
ت إ�8 الوضع @7 اململكة العر5ية السعودية الذي يدل ع�� أن >نفاق ع�� التعليم @7 ال رتعليم، وأشا

ة [خـذ ببـدائل مختلفـة لتمو	ـل التعلـيم @ـ7  اسـة إ8ـ� ضـر تفاع مستمر �شsل عـام، وخلـصت الد را ر ور
القــدر اململكــة بجانــب املــصدر الــرئ�س و�ــو اsZSومــة، وذلــك كمــشاركة [فــراد @ــ7 تمو	ــل _علــيم�م ب

الــذي ال يــؤثر ع�ــ� معــدالت rلتحــاق وتsــافؤ الفــرص، ومــشاركة القطــاع ا�Sــاص ممــثال @ــ7 شــرqاتھ 
ً

ض أو الـــدعم والت�ــــBع وغeـــB ذلــــك،  وومؤســـساتھ ا��تلفـــة مــــن خـــالل الـــضرائب ال�ــــ�Rيعية أو القـــر
ات وال د الطبيعية والàشر	ة املتاحة للمؤسسات التعليمية، كتقديم rس�شا رواس�ثمار املوا بحوث ر

، مـــــع rســـــتفادة  مـــــن املرافـــــق و[ج�ـــــزة التعليميـــــة @ـــــ7 الفCـــــBات املـــــسائية  ىا��تلفـــــة ل�Roـــــات [خـــــر
ات واملواسم، وتأجBe العقار غBe املس�ثمر وغBeه   .زو>جا
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بتحليـــل نمـــاذج تمو	ـــل التعلـــيم العــــاJana and Ingars,2014 ( 78(زوقـــام جانـــا وانجـــار 
و5ا الوسطى والش روخصائص�ا @7 دو أو 	ة ال�شيك، ق�Bص، إستونيا، ا�Rر، (رقية ل 	ا، جم�و ربلغا ر

مانيـــا وســـلوفاكيا وســلوفيÃيا لوللوصـــو إ8ـــ� نتـــائج البحـــث، قـــام ) والتفيــا، ليتوانيـــا، مالطـــا، بولنـــدا، ر
و5ــــا الوســــطى والــــشرقية،  رالبــــاحثو بتحليــــل نمــــاذج تمو	ــــل التعلــــيم العــــا78 لsــــل بلــــد مــــن بلــــدان أو ن

و5ـــا الوســـطى ومعرفــة rختالفـــات اZSاليــة @ـــ7 ر نمــاذج تمو	ـــل مؤســسات التعلـــيم العــا78 @ـــ7 بلــدان أو
ا يتعلـــق بالتمو	ـــل ومـــن خـــالل تقيـــيم نمـــاذج التمو	ـــل @ـــ7 تلـــك البلـــدان �ـــشsل عـــام، : والـــشرقية فيمـــ

ًخلــصت املقالـــة إ8ــ� أن جميـــع البلــدان الPـــO حللــت �ـــذه النمــاذج أساســـا مــن عـــدة أوضــاع تمو	ليـــة، 

باشـــر، والتمو	ـــل مــن قبـــل مختلـــف الــصناديق ال�يsليـــة لالتحـــاد فsــان �نالـــك التمو	ـــل اsZSــومي امل
ـــيم العـــــا78  و³ــــي، و>يـــــرادات ا�Sاصـــــة ملؤســــسات التعلــ 	ـــــد -ر[و 'ع، وتو اســـــية، املـــــشا ر الرســــوم الد ر ر

اسية، والPـO يمكـن _غطيLMـا إمـا مـن  را�Sدمات، و5راءات rخBCاع، واملنح، وغBe ذلك من الرسوم الد
وع�ــ� الــرغم مــن rختالفــات @ــ7 املــصادر املباشــرة . 	ــق قــرض مــصر@7قبــل عائلــة الطالــب أو عــن طر

و5ــا الوســطى والــشرقية، تــم تحديــد العديــد مــن امل�ــام املــشBCكة  روالتمو	ــل غeــB املباشــر @ــ7 بلــدان أو
د املالية، : متوسطة [جل مثل ة املوا ر	ادة تمو	ل الدولة للتعليم العا78، منح استقاللية أك�B @7 إدا ر ز

ــــر تبـــــاط بـــــeن نتـــــائج [داء والتمو	ـــــل ا��ـــــصص، _ـــــ�Rيع تنو'ـــــع مـــــصادر التمو	ـــــلضـــــمان مباشـ r ر .
وأوصــت املقالــة أنــھ يجــب ع�ــ� . نوكـذلك إقامــة _عــاو بــeن املؤســسات البحثيــة والـشرqات والبلــديات

ة املاليـة و[نظمـة  و5ا الوسطى والشرقية تحسeن كفاءة >دا رمؤسسات التعليم العا78 @7 بلدان أو ر
و5ية والعاملية الرائدة @r 7قتصاد املعولم�شsل �ادف ر بطر	قة تقBCب من مستو اRSامعات [و   .ى

اســـة اZSر³ـــي  إ8ـــ� التعــــرف ع�ـــ� مـــصادر تمو	ـــل اRSامعـــات اsZSوميــــة ). 2015(رو�ـــدفت د
ب العامليـة لتمو	ـل اRSامعـات، واقCـBح بـدائل  رباململكة العر5ية السعودية، والوقوف ع�� أبر التجـا ز

ـــــسعودية، وجامعــــــة امللــــــك ســــــعود ع�ــــــ� نحــــــو خــــــاصلتمو	ــــــل التعلــــــ ــــات اsZSوميــــــة الـ . يم @ــــــ7 اRSامعــ
اســة أســلوب املــنJK الوصــفي التحلي�ــ7 ملــا تــضمنتھ أدبيــات تمو	ــل التعلــيم العــا78،  رواســتخدمت الد
اســـة الـــسابقة  ب العامليـــة @ـــ7 �ـــذا ا�Rـــال باإلضـــافة إ8ـــ� rســـتفادة مـــن نتـــائج وتوصـــيات الد روالتجـــا ر

اســـة رحـــو موضـــوع الد اســـة إ8ـــ� أن مـــصادر تمو	ـــل اRSامعـــات اsZSوميـــة . ل روقـــد توصـــلت نتـــائج الد
ســـوم  رالـــسعودية �ـــ7 م�ـــشا�Lة �ـــشsل عـــام، تتمثـــل @ـــ7 مخصـــصاL²ا الـــسنو	ة مـــن مe¢انيـــة الدولـــة، و
اســــية  ســــوم ال�ــــBامج الد 	ة مــــع املؤســــسات اsZSوميــــة، و[�ليــــة، باإلضــــافة إ8ــــ�  رالعقــــود rس�ــــشا ر ر

	àيــة ئج بــأن عــددا مـــن اRSامعــات أقــرت خططــا لتنو'ــع مــصادر دخل�ــا عـــن كمــا أظ�ــرت النتــا. روالتد
ب الرائـــــــدة  ــــستفيدة مـــــــن التجـــــــا ـ ـــاث، مــ ــــز [بحــــ ـــاف، ومراكـــ ــــOÄ البحـــــــث العل¤ـــــــO، و[وقــــ ــــق كراÅـــ رطر	ـــ

ـــدة بــــدائل لتمو	ــــل اRSامعــــات . لRoامعــــات ال�Bيطانيــــة، و[ملانيــــة، و[مر	كيــــة اســــة عـ رواقBCحــــت الد
ــــال، وا: الـــــــسعودية، وم{Lـــــــا ـــــر	جeن، حاضـــــــنات [عمـــ 	ب ا�Sــ رلـــــــشراكة مـــــــع املؤســـــــسات [�ليـــــــة لتـــــــد

والت�Bعات املالية والعيÃية، والتوسع @7 كراOÄÅ البحث و[وقاف اBe�Sية، إضافة إ�8 ترشيد >نفاق 
د اRSامعـــة، وتحديـــد أولو	اتـــھ اســـة بمـــنح اRSامعـــة صـــالحيات . روrســـ�ثمار [مثـــل ملـــوا روأوصـــت الد

	ة qافيـة السـ�ثمار موا رمالية وإدا تبـاط بـاإلجراءات الرسـمية املعقـدة، ر r ة مباشـرة دو رد�ـا بـصو ن ر
وال�ـسو	ق الفعـال ل�ـBامج اRSامعـة وأ�ـشطLMا . و_�Rيع [بحاث التطبيقية ذات املردود املا78 الsـا@7

عايـة الــشرqات والبنـوك واملـصا�ع ماليــا �عقـود ســنو	ة مجز	ـة ربمـا ¡ـس�م @ــ7 اZSـصو ع�ــ�  وتفعيــل . ل
د [وقــــاف أ�ـــشطة كراÅــــOÄ البحــــث ال 	ــــادة أعــــداد�ا @ــــ7 اRSامعـــات، وتوظيــــف مــــوا رقائمــــة حاليـــا، و ز

ئ�سة لتمو	ل اRSامعات ع�� املدى الطو	ل راBe�Sية لتsو مصادر    .ن
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اســـة  ملعرفـــة مـــدى مـــشاركة القطـــاع العـــام أو ). Alper and Gonca,2015(رو�ـــدفت د
نضاء @ـــ7 منظمـــة التعـــاو ا�Sـــاص @ـــ7 تمو	ـــل التعلـــيم العـــا78 @ـــ7 مجموعـــة مـــن البلـــدان املتقدمـــة [عـــ

و³ــــي، وتــــم تحليـــل البيانــــات >حــــصائية مـــن مختلــــف البلــــدان  رrقتـــصادي والتنميــــة أو rتحـــاد [و
وتحديد أوجھ التباين وال�شابھ بي{Lما @7 مشاركة القطاع العام أو ا�Sاص @7 تمو	ل التعليم العا78؟ 

ى ع�ــ� مــستو العــالم؟  وتحديــد qــل مــن ومــا �ــو rتجــاه العــام @ــ7 تsلفــة املــشاركة @ــ7 التعلــيم العــا78
اســة حقيقــة أن املــشاركeن @ــ7  رمــستو	ات مــسا�مة qــل ج�ــة @ــ7 تمو	ــل التعلــيم العــا78؟ وكــشفت الد
لتمو	ل التعليم العاq 7@ 78ل بلد يختلفو عن �عض�م البعض، وأن �عض الدو لدLëا أنظمة تمو	ل  ن

�Sــــاص @ــــ7 الواليــــات املتحــــدة [مر	كيــــة وقــــد تبــــeن أن مــــشاركة القطــــاع ا. متمeـــ¢ة @ــــ7 التعلــــيم العــــا78
	ـــا أكìـــB أ�ميـــة مـــن مـــشاركة القطـــاع العـــام، والقطـــاع العـــام أكìـــB �يمنـــة @ـــ7  رواململكـــة املتحـــدة وqو

و5ية   . رمعظم البلدان [و

اسة  بالتعرف ع�� واقع تمو	ـل اRSامعـات الـسعودية، ومـن ).  2019الد�مش،(روقامت د
	ـــة اململكـــة العر5يـــة الـــسعودية رثـــم وضـــع التـــصو املقCـــBح لتمو	ـــل اRSامعـــ ؤات الـــسعودية @ـــ7 ضـــوء ر

ه املــنJK العل¤ـO [كìــB مناســبة لطبيعــة 2030 ر، واسـتخدم الباحــث املــنJK الوصـفي التحلي�ــ7 باعتبــا
اسة اZSالية، وتوصلت إ�8 نتائج م{Lا أن اRSامعات الـسعودية _عتمـد اعتمـادا qليـا ع�ـ� مe¢انيـة  الد

ً ً
ر

مة _سمح لRoامعات @ـ7 تنو'ـع مـصادر تمو	ل�ـا qاسـ�ثمار أمـالك اRSامعـة الدولة، وأن اللوائح و[نظ
'ع البحثية و[وقاف   .رواملشا

اســة  روضــع تــصو مقCــBح لتطــو	ر نظــام ). 2019الــدمخ، والعتيîــO، والبــار�7،(ر   وتناولــت د
رتــم بنــاء تــصو مقCـــBح ) SWOT(تمو	ــل التعلــيم @ــ7 اململكـــة العر5يــة الــسعودية، و5اســتخدام تحليـــل 

وخلــصت النتـــائج لتؤكــد ع�ــ� اقتــصار �ـــشاط . طــو	ر نظــام تمو	ــل التعلــيم وفـــق املنRKيــة العلميــةلت
سـالLMا @ـ7  راملؤسسات التعليمية باململكة ع�� اRSانب التعلي¤O و[qادي¤O @ـ7 خلـق فجـوة كبeـBة بـeن 
ـــل ة إيجـــــاد بـــــدائل لتمو	ــ  ورخدمــــة ا�Rتمـــــع وطاقاL²ـــــا املعرفيـــــة غeـــــB املـــــس�ثمرة، و�ـــــذا ¡ـــــستد 7 ضـــــر

التعلـــيم والتقليـــل مـــن rعتمـــاد ع�ـــ� الـــدعم اsZSـــومي، مـــن خـــالل تبÀـــO اســـBCاتيجيات جديـــدة لـــسد 
دياد الطلب ا�Rتم·7  	ادة النمو السsا�ي، وا د املالية، خصوصا مع  ات واملوا زالنقص @r 7س�ثما ز ر ر

ً

ات مقBCحـة إليجـاد بـدائ و�ذا ما تم تقديمھ. ع�� التعليم العا78 ركتصو مقBCح وفـق مـسا ل لتمو	ـل ر
	ة    .2030ؤالتعليم @7 اململكة العر5ية السعودية وفق ر

اســــة البــــابطeن  ـــل ). 2019(رأمــــا د ـــع مــــصادر نظــــام تمو	ــ ـــ� كيفيــــة تنو'ـ جــــاءت للتعــــرف ع�ــ
، @7 ضوء التجر5ة [مر	كية، واقBCاح بـدائل 2030	ة ؤالتعليم باململكة العر5ية السعودية ملواكبة ر

اســة أن مــصادر تمو	ـــل  ، وخلــصت نتــائج الد رلتمو	ــل التعلــيم باململكــة، واســتخدمت املــنJK املقـــار ن
 OــPيلة جــدا، وأن مــن أبــر التحــديات الóــاص ضــ�Sوميــة وأن مــشاركة القطــاع اsزالتعلـيم باململكــة ح

ً

تفاع  فض �عض القيـادات رتواجھ تمو	ل التعليم باململكة ا ر�سبة rنفاق اsZSومي ع�� التعليم، و
ة �ـــشر ثقافـــة املــــشاركة @ـــq 7لفـــة التعلــــيم  اســـة بــــضر رالـــشراكة مـــع القطـــاع ا�Sــــاص، وأوصـــت الد ور
ض البنكيـــة،  ووالتوجــھ نحـــو اRSامعــة املنتجـــة وتقــديم املـــنح واملـــساعدات الطالبيــة مـــن خــالل القـــر

ÄÅجال [عمال للمسا�مة @7 الكرا   . O البحثية والت�Bع و[وقافرو_�Rيع 

اسة  ، (رلقد �دفت د B�RS5ة، وا يآل د لللوصو إ�8 أفضل بدائل لتمو	ل التعليم ).2020ر
ب العاملية، وذلك من خالل استعراض  راRSام·7 @7 اململكة العر5ية السعودية @7 ضوء �عض التجا

ب العر5يـــة والعامليـــة ذات العالقـــة بطـــر تمو	ـــل التعلـــيم اRSـــ ق�عـــض التجـــا ام·7 لالســـتفادة م{Lـــا @ـــ7 ر
اسـة  رايجاد البدائل التمو	لية بما ي�ناسب مـع خـصائص اململكـة العر5يـة الـسعودية، واعتمـدت الد
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ع�ـــ� أســـلوب املـــنJK الوصـــفي التحلي�ـــ7 القـــائم ع�ـــ� جمـــع وتحليـــل املعلومـــات الPـــO تـــضمنLMا أدبيـــات 
ـــة لتمو	ــــل التعلـــــيم ا ب العامليـ ـــا رتمو	ــــل التعلــــيم اRSـــــام·7، وكــــذلك التجـــــا RSــــام·7، باإلضـــــافة إ8ــــ� مــ

اســة  اسـات الـسابقة مــن نتـائج وتوصـيات حــو املوضـوع، واستعرضـت الد رتوصـلت إليـھ �عــض الد لر
ـــا بالــــسعودية، وقــــد أوصـــــت  نLMــ رنمــــاذج مــــن بــــدائل التمو	ـــــل @ــــ7 أمر	sــــا وكنـــــدا و�ولنــــدا ومــــصر ومقا

اسة بالعديد مـن التوصـيات، مـن أ�م�ـا جـال [عمـال لالسـ�ثمار @ـ7 : رالد التعلـيم ، وإتاحـة ر_ـ�Rيع 
ىالفرصة للشرqات الك�B بأن تتو�8 فتح مؤسسات _عليمية، وتفعيل شراكة ا�Rتمع مع اRSامعـات 

  . و_�Rيع التطوع

اســــة الغامــــدي  ـــل ). 2020(روجــــاءت د جــــة أ�ميــــة م�ــــBرات تنو'ــــع مــــصادر تمو	ـ رلقيــــاس د
جــة فاعليــة Ïليــات امل تبعــة مــن أجــل تحقيــق رالتعلـيم العــا78 @ــ7 ضــوء فلــسفة اRSامعــة املنتجــة، ود

تباطي، وrس�بانة qـأداة للبحـث r الوصفي JKكمـا تـم تطبيق�ـا ع�ـ� عينـة . رذلك، وتم استخدام املن
كالء qليات جامعة أم القر ممن ¡شsلو ما �سàتھ  نمن عمداء و ى . ًتقر	با من مجتمع البحث % 36و

 فلــسفة اRSامعــة املنتجـــة وخلــصت النتــائج وم�ــBرات تنو'ـــع مــصادر تمو	ــل التعلـــيم العــا78 @ــ7 ضـــوء
ىوالفقــــرات التا�عــــة ل�ــــا مــــن وج�ــــة نظــــر القــــادة [qــــاديميeن @ــــ7 جامعــــة أم القــــر قــــد جــــاءت ضــــمن 
ىمــستو مرتفــع و5اتجــاه إيجــا³ي @ــ7 حــeن جــاءت نتــائج آليــات تنو'ــع مــصادر تمو	ــل التعلــيم اRSــام·7 

Oîفلـسفة ا. ىضمن مستو متوسط و5اتجـاه سـل OـÀة تب اسـة إ8ـ� ضـر روأوصـت الد RSامعـة املنتجـة، ور
مـن خــالل وضـع اســBCاتيجية للتمو	ـل الــذا_ي املعتمـد ع�ــ� مـا تقدمــھ اRSامعـات مــن منتجـات علميــة 
و5حثية، وإعادة النظر @7 آليـات إنفـاق املe¢انيـات ا��صـصة ملؤسـسات التعلـيم العـا78 وذلـك �Lـدف 

  .ن واحدتحسي{Lا وابتsار بدائل أفضل _عمل ع�� ترشيد >نفاق وتحديث آلياتھ @7 آ

اسة  إ�8 التعرف ع�� التحـديات الPـO تواجـھ تمو	ـل التعلـيم ). 2020الفراج،(ر   و�دفت د
لالعـا78 @ـ7 اململكـة العر5يـة الـسعودية واZSلــو املقBCحـة للتمو	ـل، واسـتخدم املـنJK الوصـفي املــس�7 

عــــت ع�ــــ� العمــــداء والــــوكالء RSميــــع الsليــــات بجامعــــة شــــقراء، واشــــتملت  ع�ــــ� وزوأداة rســــ�بانة، و
	ن �ــ7 لالتحــديات الPــO تواجــھ تمو	ــل التعلــيم العــا78 @ــ7 اململكــة العر5يــة الــسعودية، واZSلــو : رمحــو

املقBCحــة للتمو	ــل، وqانـــت النتــائج أن أ�ـــم التحــديات الPـــO تواجــھ تمو	ـــل التعلــيم العـــا78 @ــ7 اململكـــة 
تبــــاط: العر5يــــة الــــسعودية �ــــ7  ال�ــــBامج راعتمــــاد اRSامعــــات ع�ــــ� الــــدعم اsZSــــومي فقــــط، وضــــعف ا

نــة باعتمــاد  	ة مقا رالبحثيـة باملؤســسات >نتاجيــة بـا�Rتمع، وضــعف اعتمــادات النفقـات rســ�ثما ر
	ة، وأن أ�م اZSلو للتمو	ل �7 لالنفقات اRSا يتطو	ر النظـام املـا78 وrدار @ـ7 مؤسـسات التعلـيم : ر

ــــــسو ـــة و_ـ 	ج البحـــــــوث العلميــــ ـــــة باRSامعـــــــات وتـــــــر ــــــصناديق املاليــ ــــ�Rيع والعـــــــا78 واســـــــ�ثمار الـ 	ق�ا و_ـــ
ات و[�ــشطة وا�Sــدمات اRSامعيــة وتÃــشيط �rتمــام باألوقــاف اRSامعيــة وإ�ــشاء عالقــات  رrبتsــا
اســــــة بمــــــنح اRSامعــــــات  ـــد أوصــــــت الد ــــة بــــــeن اRSامعــــــات ومؤســــــسات ا�Rتمــــــع >نتاجيــــــة وقـــ ر_عاونيــ

ــــو ـــ7 سياســـــة التمو	ـــــل اsZSـ ـــر @ــ مي يrســـــتقالل >دار وتبÀـــــO صـــــيغة اRSامعـــــة املنتجـــــة وإعـــــادة النظــ
  .لRoامعات

اسات السابقة   :رالتعليق عmn الد

اسـات الـسابقة مـن حيـث الب�ئـة الPـO أجر	ـت فLzـا  اسة اZSالية مع جميـع الد راتفقت الد ر
اســة كـــال مـــن جانــا وانجـــار  زو�ــ7 اململكـــة العر5يـــة الــسعودية، إال أ¾Lـــا اختلفـــت مـــع د  Jana and(ر

Ingars,2014(و5ا الوسـطى والـشر ر، والq OPانت @7 دو أو اسـة ل ، )Alper and Gonca,2015(رقية ود
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نوالPـq Oانـت @ـ7 مجموعـة مــن البلـدان املتقدمـة [عـضاء @ــ7 منظمـة التعـاو rقتـصادي والتنميــة أو 
اســات الــسابقة @ــ7 تأكيــد�ا ع�ــ� أ�ميــة  اســة اZSاليــة مــع جميــع الد و³ــي، واتفقــت الد رrتحــاد [و ر ر

ة مZoــــة، ومــــن الــــصعب rســــتمرار @ــــ7 التنــــوع @ــــ7 مــــصادر تمو	ــــل التعلــــيم العــــاq 78ونــــھ أصــــبح ور ضــــر
اســـات . rعتمـــاد ع�ـــ� نمـــط تمو	ـــل أحـــادي مـــن قبـــل الدولـــة اســـة اZSاليـــة مـــع جميـــع الد روتتفـــق الد ر

  .السابقة ع�� أن نمط التمو	ل اsZSومي �و السائد باململكة العر5ية السعودية

ـــي  ـــة اZSر³ــ اســ ـــة عـــــن د اســـــة اZSاليــ ــــ¢ت الد روتمeـ ر و[�عــــــاد qو¾Lـــــا تناولـــــت ا�Zـــــاو) 2015(ر
	ة    .م لتنو'ع مصادر التمو	ل التعليم العا78 من خالل�ا2030ؤوال�Bامج واللوائح الOP جاءت �Lا ر

اسة   :رمنpq الد

 OـــــPــــائم ع�ـــــ� جمـــــع وتحليـــــل املعلومـــــات ال اســـــة ع�ـــــ� املـــــنJK الوصـــــفي القـ ر     اعتمـــــدت الد
اســات الــسابقة املتعلقــة بتمو	ــل التعلــيم العــا78 بامل ملكــة العر5يــة الـــسعودية، رتــضمنLMا أدبيــات الد

ؤ	ة اململكة    . ونظام اRSامعات اRSديد واملواد املتعلقة بتمو	ل التعليم2030رو

	ــــة اململكــــة  ل وال�ــــBامج الPــــO ت�نــــاو تنو'ــــع تمو	ــــل 2030ؤومــــن خــــالل العــــرض والتحليــــل لر
ـــm الــــسؤال eوالتعلــــيم و[دبيــــات الــــسابقة  اســــة عnـ لســــوف تجيــــب الد 	ــــة اململكــــة: ر  ؤمــــا أ�عــــاد ر

ة للتوجھ نحو تنو'ع مصادر تمو	ل التعليم العا78؟ 2030   زم املعز

ـــة اململكــــة  	ــ ئ�ــــسية و�ـــــ20307ؤوضــــعت ر رم ل�ـــــا ثالثــــة محـــــاو  ، اقتـــــصاد : ر يمجتمــــع حيـــــو
 �ــدف اســBCاتي7õ، يــتم تحقيق�ــا عــن طر	ــق بــرامج 96رمزد�ــر، وطــن طمــوح، يتفــرع مــن �ــذه ا�Zــاو 

rســـBCاتيجية لتنو'ـــع مـــصادر تمو	ـــل التعلـــيم محـــددة ومـــن ضـــمن �ـــذه ال�ـــBامج الPـــO وضـــعت [طـــر 
ربرنــامج التخــصيص الــذي ينــدرج تحــت محــو اقتــصاد مزد�ــر، والــذي Lëــدف إ8ــ� _عز	ــز دو القطــاع  ر
لا�Sـــاص @ـــ7 تقـــديم ا�Sـــدمات وإتاحـــة [صـــو اsZSوميـــة أمامـــھ، ممـــا يحـــسن مـــن جـــودة ا�Sــــدمات 

ادي و_عز	ـــز التنميـــة rقتـــصادية املقدمـــة و'ـــس�م @ـــ7 تقليـــل تsلفLMـــا، كمـــا يحفـــز مـــن التنـــوع rقتـــص
ة التنافــسية ملواج�ــة التحــديات واملنافــسة >قليميــة والدوليــة عــالوة ع�ــ� ذلــك ¡ــس·�  	ــادة القــد رو ز

ات [جنàيــة املباشـــرة، وتحــسeن مeــ¢ان املـــدفوعات وقــد أطلــق برنـــامج . رال�Bنــامج إ8ــ� جـــذب rســ�ثما
ُ

 اsZSوميـــة القابلـــة للتخـــصيص @ـــ7 ل، وســـ·� لتحديـــد [صـــو وا�Sـــدمات2018التخـــصيص @ـــ7 عـــام 
ـــات ومـــــن ضــــم{Lا القطاعـــــات التعليميــــة، وتطـــــو	ر منظومــــة وآليـــــات التخـــــصيص،  ـــدد مـــــن القطاعـ عـ
وتحديد أطر الشراكة بeن القطاعeن العام وا�Sاص لتعز	ز جودة وكفـاءة ا�Sـدمات العامـة، ودعـم 

	ة اململكة (املسا�مة @7 التنمية rقتصادية    ).2021، 2030ؤموقع ر

اء ع�ــ� مــا سـبق يتــaö للباحــث أن النظـام اRSديــد لRoامعــات جـاء ليعطــي اRSامعــات و5نـ
د�ــــا املاليــــة بالطر	قــــة الPــــO ترا�ــــا مناســــبة  ة وتنميــــة موا راZSر	ــــة املنــــضبطة @ــــ7 إعــــداد برامج�ــــا وإدا ر
وفتحت ا�Rال أمـام اRSامعـات لتأسـ�س الـشرqات أو املـشاركة @ـ7 تأس�ـس�ا أو الـدخو فLzـا شـر	sا 
ً ل

اL²ا املاليةأو مسا�م را وذلك وفقا لإلجراءات النظامية لتعز	ز قد
ً

.  

اســات الــسابقة الPــO تــم عرضــ�ا ومــا تمخــض  رومــن خــالل القــراءة الناقــدة والتحليليــة للد
	ة اململكـة  مـا واقـع : يمكـن ;جابـة عnـm الـسؤال الثـا<ي والـذي يـنص مـن نظـام ولـوائح 2030ؤعن ر

  عر5ية السعودية؟>نفاق ع�� التعليم العا78 باململكة ال

ِيـر الباحـث أن التعلـيم العــا78 باململكـة العر5يـة الـسعودية يحظــى با�تمـام بـالغ مـن قبــل  ى
�ــا وتقــدم�ا العل¤ـO، وملــا لـھ مــن دو م�ــم @ـ7 تخــر	ج qــوادر  قLzـا وتطو رالدولـة، ملــا لـھ مــن أثــر بـالغ @ــ7  ر ّ ُر
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 العامة للدولـة، حيـث بلغـت �شر	ة من أجل التنمية، لذلك تخصص لھ املبالغ الطائلة من املe¢انية
ـــيم  ـــ7 عــــام )  مليــــار193( و2018 مليـــــار @ــــ7 عـــــام 220مe¢انيــــة التعلـ @ـــــ7 العــــام اZSـــــا78 ) 186( و2019@ــ

ة بـــeن بقيـــة القطاعـــات و	حتـــل املرتبـــة [و8ـــ� لإلنفــــاق 2021 ة (رم، حيـــث يحتـــل التعلـــيم الـــصدا ا رو ز
نفـــاق ع�ـــ� التعلـــيم باململكـــة و	الحـــظ أن نمـــط التمو	ـــل اsZSـــومي �ـــو الـــسائد @ـــr 7). 2021املاليـــة،

اسة اZSر³ي  اسة البابطeن ). 2015(رالعر5ية السعودية، و�و ما تناولتھ د اسة ) 2019(روأكدتھ د رود
الت ضóيلة جدا). 2019الد�مش،( وأن مشاركة القطاع ا�Sاص ما

ً
  .ز

ب ولكن مع شدة >قبال ع�� التعلـيم العـا78 وتزايـد [عـداد ال�ائلـة مـن الطـالب ع�ـ� أبـوا
اد مــــن الــــضغوط ع�ـــ� الدولــــة @ــــ7 تــــوفBe فرصــــا متsافئـــة @ــــ7 حــــصو مــــن ¡ــــستحق  لاRSامعـــات، ممــــا 

ً
ز

لالوصـــو لRoامعـــة ع�ـــ� نوعيـــة متمeـــ¢ة للتعلـــيم اRSـــام·7، ســـعت اRSامعـــات لتبÀـــO مف�ـــوم اRSامعـــة 
ات للقطـاعeن ا�Sـاص والعـام،  اسـات وrس�ـشا راملنتجة من خـالل إنجـاز العديـد مـن [بحـاث والد ر

	ب بمقابـــــل مـــــا78و5ـــــرامج خ ـــة ا�Rتمـــــع والتعلـــــيم املـــــستمر والتـــــد ـــو الت�Bعــــــات . ردمــ لوالتوســـــع @ـــــ7 قبــ
و[وقـــاف لتمو	ـــل �عـــض [�ـــشطة التعليميـــة واملراكـــز البحثيــــة، و	ـــدخل @ـــ7 �ـــذا >طـــار مـــا تقدمــــھ 
 OÄــــÅــــل لعـــدد مــــن الكرا	ة، أو تمو	عـــات ســــنوBــــو وســـابك مــــن ت�sام ر�عـــض الــــشرqات الك�ـــB مثــــل، أ ى

رغم من النجاح اRSز÷ي لتجر5ة اRSامعات اsZSومية السعودية @7 إيجاد بدائل غBe وع�� ال. العلمية
ــــنح والت�Bعـــــــات، و[بحـــــــاث  ـــــن طر	ــــــق املـــ ــــادة إيراداL²ـــــــا عــ 	ـــ ــــا، و ـــل أ�ـــــــشطLMا و5رامج�ــ زحsوميــــــة لتمو	ــــ
نــة بمــا  	ة؛ إال أن �ــذه >يــرادات _عت�ــB �امــشية وضــóيلة جــدا مقا اســات rس�ــشا رالتطبيقيــة والد ر ر

ً

فقط %) 2(عات من مe¢انية الدولة، حيث تصل �سبة إجما78 �ذه >يرادات حوا78 يخصص لRoام
  ).2015اZSر³ي، (من مe¢انية �عض اRSامعات @7 أحسن [حوال 

ـــو الـــــسائد @ــــ7 اململكـــــة  ال �ـ ـــا زو	الحــــظ الباحــــث ممـــــا ســــبق أن نمـــــط التمو	ــــل اsZSــــومي مــ
الــت املــصادر [خــر محــدودة وال تsــاد  ىالعر5يــة الــسعودية وما نتــھ بمــا يخــصص للتعلــيم ز رتــذكر مقا

وأن بـــــــدائل تمو	ــــــل اRSامعــــــات الـــــــسعودية عــــــن طر	ــــــق املـــــــنح . العــــــا78 مــــــن املe¢انيـــــــة العامــــــة للدولــــــة
الت ضعيفة جدا اسات ما والت�Bعات، و[بحاث التطبيقية والد
ً

ز   .ر

ت نماذج ناZøة @7 تنو'ع مصادر الدخل يمكن rستفادة من تجرLM5ا كجامعة  زإال أ¾Lا بر
	ـة وقفيـة تتجـاو املليـار دوالر و_ـس·� للوصـو إ8ـ� املل 	ة عقا لك سعود الOP تمتلك محفظـة اسـ�ثما ز ر ر
  ). 2021موقع جامعة امللك سعود،  (2040ل مليار دوالر بحلو 25

و	الحـظ أيــضا أن �نــاك �ــشاط مC¢ايــد لRoامعـات [�ليــة غeــB الر5حيــة كجامعــة ســليمان 
ً

ع مد 'ع والراج�ــــ7 الPــــO _عــــد إحــــدى مsونــــات مــــشر رينــــة ســــليمان الراج�ــــ7 اRSامعيــــة وإحــــدى املــــشا
وL²ـدف اRSامعـة إ8ـ� . التنمو	ة النوعية غBe ال�ادفة للر5ح والتا�عة ملنظومة وقـف سـليمان الراج�ـ7

استقطاب الكفاءات [qاديمية املتمe¢ة محليا وعامليا وتوطeن خ�BاL²م @7 الـوطن
ً ً

و	مكـن دعـم مثـل . 
  ).https://cutt.us/DychQ(التعليم العا78 �ذه القطاعات للمسا�مة @7 تمو	ل 

 مـــا�7 املــــصادر املقBCحــــة لتمو	ـــل التعلــــيم العــــا78 :ولإلجابـــة عnــــm الــــسؤال الثالـــث والــــذي يــــنص
	ة اململكة    ؟2030ؤباململكة العر5ية السعودية @7 ضوء ر

عر5ية السعودية فإننا نجد أنھ ¡عتمد �شsل  بالنظر إ�8 واقع تمو	ل التعليم @7 اململكة ال
ه شـــبھ qليـــة ع�ـــ� الـــنفط كìـــBوة أساســــية  رئ�ـــOÄü ع�ـــ� املe¢انيـــة العامـــة للدولـــة، والPـــO _عتمـــد بـــصو ر
	ة rنفـاق اsZSـومي ع�ـ� التعلـيم ممــا  رطبيعيـة غeـB دائمـة، و�ـذا سـيؤثر حتمـا بالــسلب ع�ـ� اسـتمرا



تنويع مصادر تمويل التعليم في ضوء توجهات رؤية المملكة العربية السعودية 
 .دراسة تحليلية: م2030

  فيصل عياد سليم الجهني/ أ

 

 

638 

	LMـا ىيتطلب إيجاد بدائل أخر لتمو	لھ، لذا أدركت امل  الPـL² Oـدف ا8ـ� ٢٠٣٠ؤملكة ذلك مـن خـالل ر
لتنمية وتنو'ـع rقتـصاد، مـن خـالل فـتح ا�Rـال ملـسا�مة القطـاع ا�Sـاص عـن طر	ـق تحر	ـر [صـو 

	ــة الــسعودية (اململوكــة للدولــة، وخ��ــصة خــدمات حsوميــة محــددة  مــن ضــم{Lا قطــاع ) ٢٠٣٠ؤر
  ).2019الدمخ، العتيOî، والبار�7،. (التعليم

وأخeــBا 
ً

	ــة اململكــة نظــام جديــد لRoامعــات الــسعودية، وqانــت أبــر مالمــح  زتمخــض عــن ر ؤ
	ـة : �ذا النظام رتحقيـق rسـتقاللية املنـضبطة لRoامعـات @ـ7 بنـاء لوائح�ـا [qاديميـة واملاليـة و>دا

وفــق [نظمــة العامــة للدولــة، و	مكــن اRSامعــات مــن إقــرار تخصــصاL²ا و5رامج�ــا وفــق rحتياجــات 
رص العمــل @ــ7 املنطقــة الPــO تخــدم�ا، وتخفــيض الsلفــة ال�ــشغيلية لRoامعــات ودفع�ــا التنمو	ــة وفــ

	ة  رإليجاد مصادر تمو	ـل جديـدة ك�ـBامج [وقـاف والـسماح لRoامعـات بتأسـ�س الـشرqات rسـ�ثما
د�ا املالية   ).2021الصاaS،. (رلتنمية موا

 بنـاء ع�ـ� توج�ـات ى    وعليـھ يـر الباحـث أنـھ يمكـن اقCـBاح مجموعـة مـن مـصادر التمو	ـل
	ة اململكة   وما جاءت بھ من لوائح وأنظمة للتعليم العا78، و�ذه املصادر معمـو �Lـا عامليـا 2030ؤر

ً ل
د�ا وديمومLMا من أجل تحقيق أ�داف�ا، ولـذلك بـات  روعر5يا، حيث تRoأ إلLzا اRSامعات لتنمية موا

ً

ر ع�ـــ� اRSامعـــات الـــسعودية أن _عمـــل جا�ـــدة ع�ـــ� تنـــوع  يمـــن الـــضر مـــة و �ا التمو	ليـــة الال زمـــصاد ر
د الPـــO تقـــدم�ا  رلتحقيـــق أ�ـــداف�ا بطـــر qـــل الـــسبل املمكنـــة باإلضـــافة إ8ـــ� rســـتغالل [مثـــل للمـــوا ق

َ

  :الدولة ومن �ذه املصادر ما ي�7

أوال
ً

ت :  د املالية، حيث أشـا ة املوا جة عالية من rحBCافية إلدا ر_عيeن qوادر وطنية مؤ�لة وع�� د ر ر ر
اســـة  د املاليـــة _ـــس�م @ـــ7 تحقيـــق rكتفـــاء ). 2015اZSر³ـــي،(رد رأن القيـــادة املناســـبة للمـــوا

  .الذا_ي لRoامعات، وتقلل من معدالت ال�در

ثانيا
ً

اسـية لsـي يتعـود الطـالب وأوليـاء :  سـوم د رع�� اRSامعات الـسعودية اsZSوميـة التـدرج بفـرض  ر
م العــا78، و�ــذا ر[مـو ع�ــ� املــشاركة بتحمــل جــزء مــن qلفــة التعلـيم @ــq 7ــل مراحــل التعلــي

الـسياسة سـائدة عامليـا 
ً

) ، ة ). 2006ياRSــابر رحيـث أن كثeـB مـن أوليــاء [مـو لـدLëم املقــد ر
  .املالية ع�� تحمل نفقات _عليم أبناء�م

ثالثا
ً

ع�� اRSامعات السعودية اsZSومية تنمية [وقاف اRSامعية وrستفادة من النماذج العاملية : 
د بالواليــات املتحــدة الPـــO والوطنيــة الرائــدة @ــ7 مجــال [ فــا روقــاف اRSامعيـــة كجامعــة �ا ر

م، ونموذج أوقاف جامعة امللك سعود الOP 2008مليار دوالر @7 العام ) 36(بلغت أوقاف�ا 
7õلي�Sوا OÀو نموذج لألوقاف ع�� املستو الوطsا مؤخرا لت� ىتم اختيا ن ً

  .ر

ا�عــا
ً

لطالبيــة إ8ــ� بنــك يــتم rســ�ثمار فLzـــا ع�ــ� اRSامعــات الــسعودية اsZSوميــة تحو	ــل املsافـــآت ا: ر
لتعز	ـــز تمو	ـــل اRSامعــــة والـــصرف م{Lـــا لطــــالب املـــستحقeن حـــسب اZSاجــــة حPـــ� نــــضمن 

  .تsافؤ الفرص بeن الطالب

خامسا
ً

اسـة باRSامعـات الـسعودية :  راستقطاب الطالب املقيمeن باململكة وإتاحة ا�Rال أمـا�م للد
ـــا78 حيـــــث يوجــــد باململكـــــة عــــشرة مليــــو ـــيم وأغلــــب أبنـــــا�Lم يــــذ�ب ل�oـــــارج نبمقابــــل مـ  مقــ

اسات اRSامعية   .رللد

سادسا
ً

5حيـة :   Beليات غqاص للمشاركة @7 إ�شاء جامعات و�Sيع القطاع اR�ة التعليم _ ا رع�� و ر ز
قذات تخصصات حديثة و	تطل�Lا سو العمل ع�� غرار qليات سليمان الراج�7 وجامعة 

  .عفت
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سا�عا
ً

  . قوسو العمل ا�7�Z والدو78 بمقابل ما78فتح وإقرار برامج _عليمية ت�ناسب : 

ثامنــــا
ً

القيــــام بخ��ــــصة �عــــض القطاعــــات داخــــل اRSامعــــات وخــــصوصا ا�Sدميــــة و_ــــسليم�ا إ8ــــ� : 
ً

شــرqات القطــاع ا�Sــاص بحيــث تCــBك إ8ــ� تنــافس تلــك الــشرqات @ــ7 تنفيــذ�ا مقابــل qلفــة 
  .مالية تدفع ل�ا

تاســــعا
ً

ات العلميــــة والفنيــــة تحو	ــــل �عــــض قطاعــــات اRSامعــــة قطاعــــات منتجــــة لتقــــ:  رديم rس�ــــشا
اسات مقابل عوائد مالية   .رل�Roات اsZSومية ومؤسسات القطاع ا�Sاص وعمل الد

عاشرا
ً

ة ال�بات والت�Bعات:  رتأس�س صندو ذات لوائح وإجراءات وا±Zة الستقبال وإدا   .ق

عامـة والـذي ¡عـد يفتح برامج التعليم املواز للطالب الذين لم يتم قبول�م بـال�Bامج ال: اZSادي عشر
ب ناZøة @7 كثBe من دو العالم العر³ي لمن القطاعات الواعدة حيث �ناك تجا   .ر

	اضـــية ومالعـــب وغ�Beـــا : الثـــا�ي عـــشر رrســـتغالل [مثـــل لقطاعـــات اRSامعـــة مـــن معامـــل وصـــاالت 
  .واتاحLMا ل�Roات بمقابل ما78

اسة   :رمق78حات الد

اســة شــاملة -   لل�ياqــل واللــوائح وسياســات اختيــار الsــوادر ر ع�ــ� اRSامعــات الــسعودية القيــام بد
  .الوظيفية

ـــة وتــــوفBe بــــرامج _عليميــــة  -  ـــا اZSاليـ اســــة تقييميــــة ل�Bامج�ـ رع�ــــ� اRSامعــــات الــــسعودية القيــــام بد
  . قحديثة ذات جودة عالية ت�ناسب مع سو العمل

اســـة معمقـــة الســـتقطاب طـــالب دوليـــeن مـــن داخـــل وخـــارج  -  رع�ـــ� اRSامعـــات الـــسعودية إجـــراء د
  . كة بمقابل ما78اململ
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