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إعداد وتصميم فريق عمل مركز الدراسات االستراتيجية 1438 هـ 

/http://vision2030.gov.saموقع الرؤية ٢٠٣٠

٥-في� ييل بعض النقاط التي اشتملت عليها الرؤية، رتبها من ١ إىل ١٠ حسب أهميتها بالنسبة لك  ( ١ األك� األهمية 

١٠ األقل أهمية) 

نوًعا مانعم

٢- ما هي مصادر معلوماتك عن الرؤية؟

١- هل رؤية ٢٠٣٠ واضحة بالنسبة لك؟

٣- هل سبق لك زيارة املوقع اإللكرتو� للرؤية؟ *

٤- هل أنت متفائل ¦ستقبل اململكة يف ظل رؤية ٢٠٣٠؟ 

حديث الناسوسائل االعالم أخرى، اذكرها ......................اطالعي الذا±

ال، ولكن سأقوم بزيارته  ال

ال

نعم

ليس لدي أي معلومات

غ½ متفائلمتفائل ال أستطيع التحديد 

النوع/

الكلية/

املستوى الدرايس/

طالبةطالب

تطوير التعليم ومواÄة املخرجات
 مع سوق العمل. 

تخفيض معدل البطالة. 

رفع نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل. 

دعم ريادة األع�ل واملشاريع الصغ½ة واملتوسطة.

تحقيق مبدأ الشفافية يف القطاعات الحكومية.

 تطوير منظومة الخدمات االجت�عية والصحية 
(مشاريع اإلسكان ...).

تطوير القطاعات الصناعية 

تطوير قطاع السياحة والرتفية.

االهت�م بالجوانب الصحية والرياضية.

توسعة الحرمÍ وتقديم خدمات أفضل لضيوفها.

أخرى، 
اذكرها.................................................................

٦- هل تعتقد أن لك دور يف تحقيق رؤية ٢٠٣٠؟

النعم

النعم

دوري غ½ واضح بالنسبة يل 

ال أعرف كيف Ñكنني ذلك 

٧- هل بدأت التخطيط عىل املستوى الشخيص يف ظل الرؤية؟

نهدف يف هذا االستطالع إىل التعرف عىل آراء الطلبة في� يتعلق بالرؤية الوطنية ٢٠٣٠، ونؤكد أن جميع املعلومات الواردة تستخــــــدم 

ألغراض البحث العلمي فقط.
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٥-في� ييل بعض النقاط التي اشتملت عليها الرؤية، رتبها من ١ إىل ١٠ حسب أهميتها بالنسبة لك  ( ١ األك� األهمية 

١٠ األقل أهمية) 

نوًعا مانعم

٢- ما هي مصادر معلوماتك عن الرؤية؟

١- هل رؤية ٢٠٣٠ واضحة بالنسبة لك؟

٣- هل سبق لك زيارة املوقع اإللكرتو� للرؤية؟ *

٤- هل أنت متفائل ¦ستقبل اململكة يف ظل رؤية ٢٠٣٠؟

حديث الناسوسائل االعالم أخرى، اذكرها ......................اطالعي الذا±

ال، ولكن سأقوم بزيارته  ال

ال

نعم

ليس لدي أي معلومات

غ½ متفائلمتفائل ال أستطيع التحديد 

النوع/

سنة تحض½ي/ 

املستوى الدرايس/

طالبةطالب

تطوير التعليم ومواÄة املخرجات
 مع سوق العمل. 

تخفيض معدل البطالة. 

رفع نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل. 

دعم ريادة األع�ل واملشاريع الصغ½ة واملتوسطة.

تحقيق مبدأ الشفافية يف القطاعات الحكومية.

 تطوير منظومة الخدمات االجت�عية والصحية 
(مشاريع اإلسكان ...).

تطوير القطاعات الصناعية 

تطوير قطاع السياحة والرتفية.

االهت�م بالجوانب الصحية والرياضية.

توسعة الحرمÍ وتقديم خدمات أفضل لضيوفها.

أخرى، 
اذكرها.................................................................

٦- هل تعتقد أن لك دور يف تحقيق رؤية ٢٠٣٠؟

النعم

النعم

دوري غ½ واضح بالنسبة يل 

ال أعرف كيف Ñكنني ذلك 

٧- هل بدأت التخطيط عىل املستوى الشخيص يف ظل الرؤية؟

نهدف يف هذا االستطالع إىل التعرف عىل آراء الطلبة في� يتعلق بالرؤية الوطنية ٢٠٣٠، ونؤكد أن جميع املعلومات الواردة تستخــــــدم 

ألغراض البحث العلمي فقط.
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