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Issue
Type
نوع
المؤثر

Context of the University Statement
بٌان سٌاق الجامعة

Issue
المؤثر

Factor
Effect
)(-) / (+
نوع التأثٌر

-

االلتزام بتطبٌق اللوائح والقوانٌن ذات العالقة
بخدمات الجامعة

-

-

التأثر المباشر من سٌاسات وأنظمة وزارة التعلٌم

-

-

التسارع فً التطور التقنً

-

-

العقد االطاري بٌن شركة تطوٌر القابضة وشركاتها
التابعة مع مشروع تطوٌر

+

Issue Source
)(Issue generated from
مصدر المؤثر

قانونى Legal

Control / Utilization
التحكم  /االستفادة
-

تكنولوجً Technological

التنافسٌة Competitive
خارجً External

السوق Market

-

ثقافً Cultural

-

إدارة االستشارات
القانونٌة
إدارة االستشارات
القانونٌة
قطاع الخدمات
والحلول اإللكترونٌة

إدارة االستشارات القانونٌة لضمان
االلتزام بتطبٌق اللوائح والقوانٌن
المرونة فً تعدٌل أطر العمل
والتنظٌمات وفق المتغٌرات
تطوٌر نظم التقنٌة الحالٌة لتلبى
احتجاجات وتوقعات المستفٌدٌن
عقد شراكات استراتٌجٌة مع
الشركات العالمٌة فً التقنٌة
زٌادة حجم الشراكة  /المشارٌع مع سعادة مدٌر الجامعة
وزارة التعلٌم

-

-

-

Responsibility
المسئولٌة

+

مبادرات التحول الوطنً

سعادة مدٌر الجامعة
-

-

النظر الى الجامعة على انها جزء من هٌكل الوزارة

-

-

الضغط المجتمعً

-

-

توجه المستفٌدٌن للخبرات األجنبٌة

-

اجتماعً Social



-

استمرارٌة التوضٌح لعالقة الجامعة
مع الوزارة ودورها فً الدعم
وتقدٌم حلول تعلٌمٌة لتطوٌر التعلٌم
االعالم بإنجازات الجامعة و
منتجاتها
عقد شراكات مع جهات عالمٌة

القطاعات واإلدارات
التشغٌلٌة
االعالم
-

1

سعادة مدٌر
الجامعة
تطوٌر األعمال
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Control / Utilization
التحكم  /االستفادة

Responsibility
المسئولٌة
والتسوٌق

البٌئة االقتصادٌة
Economic Environment

انخفاض موارد ومخصصات الجامعة من قبل وزارة
التعلٌم
-

القٌم Values
داخلً Internal

الثقافة Culture

-

االنكماش االقتصادي/التحول االقتصادي

-

التكامل  /اإلتقان  /العناٌة  /التف ُّرد  /الرٌادة  /رضا
العمالء

-

ثقافات العمل المتباٌنة للموظفٌن المنتقلٌن للشركة

المعرفة Knowledge
األداء Performance

-

-

 تنوٌع موارد الجامعة من خاللزٌادة حجم الشراكة مع القطاع
الخاص والقطاع الثالث.
خفض المصروفات والنفقات
-

وجود خبرات تمتلكها الجامعة

+

عدم وجود منظومة مؤشرات أداء

-

2

نشر ودعم مفاهٌم القٌم داخل
الجامعة

 صٌاغة ثقافة للشركة واضحة وفققٌمها و سٌاساتها وأهدافها
االستراتٌجٌة
 تحسٌن بٌئة العمل الداخلٌة بالجامعة إنشاء منظومة مؤشرات األداءلمتابعة تحقٌق األهداف
االستراتٌجٌة

سعادة مدٌر الجامعة
المالٌة
الموارد البشرٌة-
االعالم الداخلً
-

الموارد
البشرٌة

الموارد البشرٌة
االستراتٌجٌة وإدارة
األداء
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