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)1/9( تطوير الموقع اإللكتروني لمكتب تحقيق الرؤية

أطلقــت الجامعــة البوابــة األلكرتونيــة ملكتــب تحقيــق الرؤيــة بالجامعــة وضمنتــه العديــد مــن املعلومــات التــي توضــح جهــود الجامعــة يف 

التفاعــل مــع رؤيــة اململكــة 2030 حيــث تضمــن املوقــع تســليط الضــوء عــى  مأسســة الجامعــة لهــذا النشــاط وذلــك عــى النحــو التــايل:

• كلمة املرشف عى مكتب تحقيق الرؤية
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• عن مكتب تحقيق الرؤية

وتضمن نبـذه عن املكتب، وأهدافه، والرؤية، والرسالة، والقيم، ومهامه.

• الهيكل التنظيمي

ويتمثل يف ماييل:
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• مـبادرات الرؤية

وقــد تضمنــت بوابــة مكتــب تحقيــق الرؤيــة تفصيــاً للمبــادرات املنضويــة تحــت املكتــب بأقســامها واملتمثلــة يف املبــادرات املعتمــدة واملبــادرات 

التــي ال تــزال تحــت اإلعتــاد.

• األنظمة التي أطلقها املكتب

وتتمثل هذه األنظمة فيا ييل:
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)2/9( متابعة تفعيل المنصة اإللكترونية لقياس المؤشرات  

تــم يف عــام التقريــر متابعــة املكتــب إلجــراء القيــاس األول ملــؤرشات قيــاس األداء يف الجامعــة مــن خــال منصــة قيــاس األداء اإللكرتونيــة 

وجمــع البيانــات وتحليلهــا واســتخراج النتائــج وإعــداد التوصيــات التطويريــة بنــاًء عــى هــذه النتائــج، وتبــن الصــورة التاليــة واجهــة هــذه 

املنصــة.

)٣/9( تطوير عدد من األنظمة الداعمة لمستهدفات رؤية المملكة 2٠٣٠

)1/3/9( منصة التعريف برؤية اململكة

متاشــياً مــع سياســة الجامعــة يف التفاعــل التــام مــع رؤيــة اململكــة 2030، والتعريــف بهــا وأهدافهــا والربامــج التــي تخدمهــا، صــدرت توجيهــات 
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ســعادة رئيــس الجامعــة، بــأن تعمــل الجامعــة عــى بنــاء نظــام تفاعــيل لنــرش ثقافــة الرؤيــة، وانطاقــاً مــن هــذا التوجيــه قــام مكتــب تحقيــق 

رؤيــة اململكــة 2030 بالجامعــة،  وبدعــم مشــكور مــن اإلدارة العامــة للشــؤون اإلداريــة واملاليــة، والتعــاون مــع مكتــب إدارة املشــاريع، وعــادة 

تقنيــة املعلومــات، واإلدارة العامــة للتشــغيل والصيانــة، واإلدارة العامــة ألمــن الجامعــي عــى بنــاء هــذا النظــام، وتوزيــع املنصــات التفاعليــة يف 

كافــة مرافــق الجامعــة، هــو نظــام تقنــي تفاعــيل يعمــل عــى توفــر معلومــات وأخبــار ووســائط عــن برامــج ومبــادرات رؤيــة اململكــة 2030، 

ســواًء التــي تقــوم بهــا الجامعــة أو الجهــات األخــرى يف اململكــة، ويتيــح للجميــع االطــاع عــى ذلــك مــن خــال تصفــح املنصــات اإللكرتونيــة 

املوزعــة عــى جهــات الجامعــة، والتــي يبلــغ عددهــا 26 منصــة، والتــي روعــي فيهــا أن تكــون يف مــكان بــارز يف كل جهــة مــن جهــات الجامعــة 

بحيــث يســهل الوصــول إليهــا مــن منســويب الجامعــة ومرتاديهــا مــن غــر منســوبيها. وميكــن الدخــول عــى هــذه املنصــة مــن خــال الباركــود 

التــايل:

)2/3/9( منصة احتياج

يف إطــار تحقيــق رؤيــة اململكــة 2030، وضمــن ســعي جامعــة املجمعــة إىل حوكمــة املنظومــة املاليــة لديهــا، وتحقيــق السياســة العامــة لرتشــيد 

اإلنفــاق، عملــت الجامعــة ممثلــة يف مكتــب تحقيــق الرؤيــة ومــن خــال تعــاون املكتــب مــع اإلدارة العامــة للشــؤون اإلداريــة واملاليــة، وعــادة 

ــذه  ــن ه ــا ضم ــع احتياجاته ــة لرف ــة اإلمكاني ــات الجامع ــر لجه ــة توف ــة إلكرتوني ــاء بواب ــى بن ــاريع، ع ــب إدارة املش ــات، ومكت ــة املعلوم تقني

البوابــة، بحيــث يتــم مــن خــال هــذه البوابــة رفــع احتياجــات الجهــات ســواء كانــت مشــاريع، أو توفــر خدمــات، أو توريــد منتجــات مــن 

خــال مورديــن مــن خــارج الجامعــة، أو التأمــن مــن مســتودعات الجامعــة، ويتــم دراســة هــذه الطلبــات مــن مكتــب تحقيــق الرؤيــة، للتأكــد 

مــن تحقيقهــا ملعايــر كفــاءة االنفــاق بالتزامهــا باولويــات الخطــة االســرتاتيحية وأهــداف الخطــط التنمويــة .

وميكن الدخول لهذه املنصة من خال الباركود التايل:
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)3/3/9( منصة قياس املؤرشات

هــو نظــام إلكــرتوين لضبــط وأمتتــة إجــراءات الخطــة االســرتاتيجية ومــؤرشات األداء مــن خــال بوابــة إلكرتونيــة موحــدة ميكــن الوصــول 

إليهــا مــن أي مــكان، حيــث ميكــن مــن خالــه بنــاء الخطــة االســرتاتيجية، وإدارة مــؤرشات األداء، والتخطيــط لهــا بوضــع القيــم املســتهدفة 

عــى حســب القيــاس، وحفــظ جميــع قياســات مــؤرشات األداء بقاعــدة بيانــات موحــدة، واســتعراضها يف لوحــة املعلومــات، وعــرض بطاقــات 

األهــداف ومــؤرشات األداء بشــكل ســهل وبســيط ميكــن للمســتخدم قــراءة البيانــات بســهوله ويــر، مــع توفــر كل التقاريــر الازمــة ألعــال 

مــؤرشات األداء. وميكــن الدخــول  عــى هــذه املنصــة مــن خــال الباركــود التــايل: 

)4/3/9( منصة مناذج املقررات والربامج

يف ظــل ســعي جامعــة املجمعــة حوكمــة املنظومــة التعليميــة، واالســتمرار يف املحافظــة عــى مكتســبات االعتــاد األكادميــي، واالرتقــاء بجــودة 

ــارات، وبدعــم  ــر امله ــاون مــع عــادة الجــودة وتطوي ــة ،والتع ــق الرؤي ــة مبكتــب تحقي ــة ممثل ــت الجامع ــة، عمل ــة التعليمي مخرجــات العملي

مــن اإلدارة العامــة للشــؤون اإلداريــة واملاليــة، عــى بنــاء بوابــة إلكرتونيــة ألمتتــة منــاذج توصيــف الربامــج األكادمييــة واملقــررات، ومنــاذج 

التقاريــر الســنوية للربامــج األكادمييــة واملقــررات، حملــت اســم منصــة جــودة، حيــث تــم تطويــر هــذه النــاذج بحيــث تكــون منــاذج تفاعليــة 

متكاملــة قيــا بينهــا، مــا يضمــن  ضبــط هــذه النــاذج، ورفــع مســتوى جودتهــا، وميكــن الدخــول  عــى هــذه املنصــة مــن خــال الباركــود 

التــايل:  
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)4/9( متابعة تفعيل مبادرات الجامعة في مجال الرؤية

)1/4/9( املبادرات املعتمدة

)1/1/4/9( مبادرة التنمية الرقمية

ــة:  ــة التالي ــاالت املعرف ــة مبج ــة املتعلق ــارات التقني ــاك امله ــم يف امت ــن وتأهيله ــن املواطن ــرشي م ــال الب ــن رأس امل ــادرة يف متك ــل املب تتمث

الشــبكات واالنرتنــت, أمــن املعلومــات, النطبيقــات التقنيــة، الجرائــم االلكرتونيــة، املعامــات االلكرتونيــة، التواصــل االجتاعي، واملســتحدثات 

التقنيــة. وذلــك بالطــرق غــر التقليديــة القامئــة عــى التدريــب العمــيل واملحــاكاة التقنيــة التطبيقيــة.

لإلطاع عى املبادرة  من خال الباركود التايل: 

)2/1/4/9( مبادرة املقررات املفتوحة

ــة  ــال الســنوات القليل ــرت خ ــي ظه ــدر والت ــة املص ــررات مفتوح ــط باملق ــم املرتب ــوم التعلي ــي مفه ــك إىل تبن ــال ذل ــن خ ــة م ــدف الجامع ته

املاضيــة عــى مســتوى العــامل كأداة فاعلــة لنــرش العلــوم واملعــارف لكافــة رشائــح املجتمــع الراغبــن يف تطويــر أنفســهم يف كافــة املجــاالت ذات 

االهتــام رفــداَ للتعليــم النظامــي والتحــول نحــو التعلــم املســتمر مــدى الحيــاة.

لإلطاع عى املبادرة من خال الباركود التايل: 
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)2/4/9( املبادرات تحت االعتاد

هي مبادراتت مقرتحة من الجامعة واستكملت إجراءات الرفع إىل مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة، وتتمثل يف املبادرات التالية:

)1/2/4/9( مبادرة مركز الدعم واملساندة

هــي مبــادرة تتــوىل  تقديــم الدعــم اللوجســتي والتنفيــذي للمهــام املختلفــة والخاصــة بالخصخصــة، مثــل إعــادة هيكلــة الجهــات املســتهدفة يف 

برامــج التخصيــص ومبــارشة األعــال التنفيذيــة وميكــن الدخــول عــى هــذه املبــادرة مــن خــال الباركــود التــايل:

)2/2/4/9( مبادرة برنامج صناعة السياحة السعودية

هــي مبــادرة تهــدف إىل اإلســهام يف بنــاء املنظومــة الســياحية املســتدامة يف اململكــة العربيــة الســعودية والتــي تضــم كل املكونــات املحليــة 

واإلقليميــة والدوليــة عــى أســاس االبتــكار ومتيــز الخدمــة وبنــاء الــرشاكات و تقديــم مشــاركات ذات قيمــة مضافــة وميكــن الدخــول لهــا مــن 

خــال الباركــود التــايل:
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)3/2/4/9( مبادرة الحدائق الوطنية

ــي  ــادي واالجتاع ــب االقتص ــا للجان ــال دعمه ــن خ ــة 2030 م ــة اململك ــق رؤي ــة لتحقي ــرتاتيجية الوطني ــم االس ــدف إىل دع ــادرة ته ــي مب ه

ــايل: ــط الت ــال الراب ــن خ ــادرة م ــذه املب ــى ه ــول ع ــن الدخ ــي وميك ــايض والرتفيه ــياحي والري والس

)4/2/4/9( مبادرة األكادميية السعودية للروبوتات

هــي مبــادة تعمــل عــى تخريــج مدربــن مؤهلــن يف الروبوتــات واالبتــكار ذات قيمــة مضافــة للوطــن ملواكبــة وتدريــب النشــئ املهتمــن يف 

مجــال الروبوتــات، مــا يســهم يف تخريــج أجيــال مــن املبتكريــن والــرواد يف مجــال الروبوتــات قــادرة عــى املنافســة عامليــا وميكــن الدخــول 

عــى هــذه املبــادرة مــن خــال الباركــود التــايل:
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إضاءة

تنــاول هــذا الفصــل مايتعلــق بنشــاط مركــز 

تحقيــق الرؤيــة بالجامعــة متضمنــاً تطويــر 

املوقــع اإللكــرتوين للمركــز، وتفعيــل منصــة 

األنشــطة  مــن  عــدد  وتطويــر  قيــاس، 

ــة 2030 . ــة اململك ــتهدفات رؤي ــة ملس الداعم


