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كلمة المشرف على المكتب : 

تعــد رؤيــة اململكــة 2030 عمليــة تطويــر مســتمرة حيــث تعمــل عــى أن تكــون الســعودية: العمــق العــريب 

واإلســامي، قــوة اســتثامرية رائــدة، ومحــور ربــط القــارات الثــاث، وعــى هــذا املفهــوم تصبــح رؤيــة اململكــة 2030 

مبثابــة تحــول القــرن يف واقــع حيــاة املجتمــع الســعودي ومؤسســاته املختلفــة. 

وتعتمــد الرؤيــة عــى ثاثــة محــاور رئيســة، هــي املجتمــع الحيــوي، واالقتصــاد املزدهــر، والوطــن الطمــوح، 

وكل محــور منهــا ينــدرج تحتــه محــاور فرعيــة، وجميــع هــذه املحــاور تتكامــل مــع بعضهــا لاســتفادة مــن مرتكــزات 

هــذه الرؤيــة، والوصــول إىل تحقيــق األهــداف التــي تتبناهــا الرؤيــة . 

وباعتبــار الجامعــة إحــدى الجهــات املعنيــة باملســاهمة يف تحقيــق رؤيــة اململكــة 2030 نظــراً الختصاصهــا مبجــال عمــل 

الرؤيــة والــذي يتعلــق بالجانــب التنمــوي، وتفاعــاً مــع هــذا الــدور، ويف ســبيل تحقيــق األهــداف املنوطــة بهــا فقــد 

قامــت بتأســيس مكتــب لتحقيــق رؤيــة اململكــة 2030 يف الجامعــة، كــام عملــت عــى رفــع مســتوى هــذا املكتــب بربطــه 

مبكتــب معــايل رئيــس الجامعــة وإســناد اإلرشاف عليــه لوكيــل الجامعــة، كــام قامــت الجامعــة بتعيــن ضابــط اتصــال 

مــع مكتــب تحقيــق الرؤيــة بــوزارة التعليــم، وعملــت الجامعــة عــى تكويــن فريــق معنــي مبتابعــة دور الجامعــة يف 

اإلســهام يف تحقيــق رؤيــة اململكــة 2030 . إضافــة إىل مشــاركات الجامعــة مــن خــال هــذا فريــق املكتــب يف كل الربامــج 
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واألنشــطة والفعاليــات الخاصــة برؤيــة اململكــة 2030 واملنفــذة مــن قبــل الجهــات ذات العاقــة . 

كــام قامــت الجامعــة بإطــاق العديــد مــن الربامــج والفعاليــات والخــاص بالرؤيــة والتــي نفذتهــا الجامعــة اســتقاالً 

أو بالتعــاون مــع الجهــات ذات العاقــة . 

إن الجامعــة وهــي تدشــن بوابــة مكتــب تحقيــق الرؤيــة الخاصــة بهــا، لتأمــل أن تكــون هــذه البوابــة مبثابــة النافــذة 

التــي تســهم يف نــر جهــود الجامعــة يف مجــال الرؤيــة، كــام تأمــل أن تكــون إحــدى القنــوات التــي يتــم مــن خالهــا 

التواصــل مــع كل جهــات الجامعــة. 

وكيل الجامعة

املرف عى مكتب تحقيق الرؤية

أ.د. مسلم بن محمد الدورسي
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عن المكتب :

نبـذه عن المكتب: 

ــا  تعــد رؤيــة اململكــة 2030 مــن املجــاالت املهمــة للجامعــات وذلــك بحكــم طبيعــة عمــل الجامعــات وأهدافه

ــة .  ــة عــى الخطــط التنموي ــة املرتتب ــا التنمي ــا عــى دعــم قضاي ــات وقدرته ــر يف املجتمع ورســالتها ودورهــا املؤث

األمــر الــذي يحتــم  عليهــا إيجــاد جهــة ترتبــط تنظيميــا بــاإلدارة العليــا يف الجامعــة لتكــون مبثابــة الــذراع 

التــي تســتطيع الجامعــة مــن خالهــا القيــام بوظيفتهــا يف تفعيــل املهــام املطلوبــة منهــا يف مجــال رؤيــة اململكــة 2030 .

ومــن أجــل ذلــك عملــت الجامعــة عــى إنشــاء مكتــب لتحقيــق رؤيــة اململكــة 2030 ليكــون هــذا املكتــب هــو الجهــة 

التــي تتــوىل إدارة ملــف تحقيــق متطلبــات الرؤيــة يف الجامعــة ونطاقهــا الجغرايف . 
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الرؤية : 

- التميز يف برامج تحقيق رؤية اململكة 2030

الرسالة: 

ــة  ــاعدة الجامع ــهم يف مس ــي تس ــج الت ــم الربام ــذ وتقيي ــاء وتنفي ــط وبن - تخطي

لتحقيــق متطلبــات رؤيــة اململكــة 2030. يف نطاقهــا الداخــي والخارجــي . 

القيم :

- التعاون - التميز   

- التحسن املستمر - اإلبداع   

- املحاسبية - الراكات.   
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أهداف مكتب تحقيق الرؤية : 
- دعم خطة التحول الوطني وصوالً إىل تحقيق رؤية 2030.

- العمل عى توظيف التجهيزات التي متتلكها الجامعة يف تطوير مكونات املجتمع 

- اإلسهام يف قيام الجامعة بدورها يف دعم خطة التنمية الوطنية  .

- العمل عى إتاحة املعرفة لجميع طالبيها بسهولة ويرس .

- الوصول إىل أكرب قدر ممكن من املتعلمن بأقل جهد ووقت وتكلفة 

- اإلسهام يف تحديد أولويات الجامعة وفق متطلبات برنامج التحول الوطني.
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مهام المكتب :
- اقــرتاح املبــادرات التطويريــة التــي تســهم يف تحقيــق رؤيــة اململكــة 2030 اخــل وخــارج الجامعــة يف نطاقها 

الجغرايف.

- العمــل عــى تنفيــذ املبــادرات التطويريــة الخاصــة بالرؤيــة وذلــك بالتكامــل مــع جهــات الجامعــة , ووفــق 

رؤيتهــا االســرتاتيجية .

- رصــد أنشــطة وبرامــج رؤيــة اململكــة 2030 التــي تنفذهــا الجامعــة مــن أجــل إخضاعهــا للتقييــم املســتمر 

وفــق معايــر  محــددة بهــدف تطويرهــا.

- توثيق التجارب الناجحة وأفضل املامرسات يف مجال رؤية اململكة 2030 وذلك بهدف االستفادة منها .

- بنــاء أدلــة العمــل اإلرشــادية  املاليــة واإلداريــة والنظاميــة  لتســهيل  االســتفادة منهــا يف انشــطة رؤيــة 

امللكــة 2030.

- بنــاء وتفعيــل األنظمــة التقنيــة التــي تســاعد املكتــب عــى إدارة ملــف رؤيــة اململكــة 2030، وذلــك بالتعــاون 

مــع الجهــات ذات العاقــة يف الجامعة. 

- أي مهام أخرى يكلف بها املرصد يف مجال اختصاصه .
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الهيكل التنظيمي:

المشرف على مكتب  تحقيق الرؤية

السكرتارية

إدارة التواصل إدارة التغيير إدارة الخدمات المسانده إدارة برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠

وحدة التقاريروحدة التغييروحدة مبادرات الرؤية

وحدة التواصل 

نظام التعريف بالرؤية

وحدة التعامل 
مع مخاطر التغيير وحدة الموارد البشرية

وحدة الشؤون االدارية

وحدة االتصاالت

وحدة المواءمة مع الرؤية

إدارة األداء

وحدة قياس األداء

وحدة نظام المؤشرات

وحدة طلب احتياج 
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الوحدات التنظيمية للمكتب:

إدارة األداء. 

تعنــى هــذه اإلدارة مبتابعــة مــا يتعلــق بــاألداء يف الجامعــة بالتنســيق مــع الجهــات املختصــة، وتضــم هــذه 

اإلدارة ثــاث وحــدات هــي وحــدة قيــاس األداء، ووحــدة نظــام املــؤرشات، ووحــدة طلــب االحتيــاج. 

إدارة برامج رؤية المملكة 2030

ــذه اإلدارة  ــم ه ــة 2030، وتض ــة اململك ــة برؤي ــة املتعلق ــج الجامع ــة برام ــذ ومتابع ــذه اإلدارة بتنفي ــى ه تعن

ــة. ــع الرؤي ــة م ــة، ووحــدة املواءم ــادرات الرؤي ــن هــام، وحــدة مب وحدت

إدارة الخدمات المساندة.

تعنــى هــذه اإلدارة مبتابعــة شــؤون املكتــب اإلداريــة، واملاليــة، وشــؤون املوظفــن، وتضــم هــذه اإلدارة ثــاث 

وحــدات هــي وحــدة الشــؤون االداريــة، ووحــدة  املــوارد البريــة، ووحــدة االتصــاالت.
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إدارة التغيير.

تعنــى هــذه الوحــدة مبعالجــة اإلجــراءات املتعلقــة بتنفيــذ خطــط تغيــر تســهم يف توافــق برامــج الجامعــة 

مــع رؤيــة 2030، مــن حيــث إدارة التغيــر والتعامــل مــع املخاطــر املرتتبــة عــى التغيــر، وتضــم هــذه اإلدارة وحدتــن 

هــام، وحــدة التغيــر، ووحــدة التعامــل مــع مخاطــر التغيــر. 

إدارة التواصل

تعنــى هــذه اإلدارة بــكل مــا يتعلــق بتواصــل املكتــب مــع الجهــات األخــرى، ســواء داخــل الجامعــة أو خارجهــا، 

وفــق اآلليــات املتبعــة يف نظــام الجامعــة، وتضــم هــذه اإلدارة ثــاث وحــدات هــي، وحــدة التقاريــر، ووحــدة التواصل، 

ونظــام التعريــف بالرؤية. 
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التواصل مع الكتب: 

هاتف: 4042070 016

vao@mu.edu.sa : اإليميل


