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 التحديات ومقرتحات التحسني

 

 تواجهها وكالة اجلامعة إىل نوعني:ميكن تصنيف التحديات اليت     

األول: التحديات الداخلية وهي تلك التحديات الصادرة من الوكالة نفسها واليت تؤثر يف تنفيذها ملهامها     

 ومسؤولياتها.

الثاني: التحديات اخلارجية وهي تلك التحديات النامجة عن طبيعة عمل الوكالة والقضايا واملوضوعات    

نضع هنا خمتصرًا ألهم التحديات الداخلية واخلارجية اليت تواجهها الوكالة واحللول  تتناوهلا، وسوف

 املقرتحة لتجاوزها.

 

 التحديات الداخلية 

: بالرغم من تشعب عمل الوكالة فإنها تعاني من وكالة اجلامعةحمدودية الكادر اإلداري يف  (1

أعمال الوكالة خالل السنوات نقص يف الكوادر البشرية املناسبة للعمل، وذلك بسبب جتميد 

 إىل الوكالة املاضية، وانتقال معظم منسوبيها إىل جهات أخرى يف اجلامعة .. ولذلك ستسعى

أو  الوظيفية املسابقات خالل من املتخصص اإلداري الكادر عدد ورفع املتميزين استقطاب

 خارجها. من أو اجلامعة منسوبي من الكفاءات استقطاب

 قيادة تتوىل قيادية مؤهلة كوادر وجود عدم : بسببالوكالة ووحدات إدارات بعض تفعيل تأخر (2

 وإدارة احمللية والتنمية االجتماعية املسؤولية إدارة والوحدات يف الوكالة، مثل بعض اإلدارات

والتقييم، نتج عن ذلك التأخر يف تفعيل هذه اإلدارة  التنظيم وإدارة اإللكرتونية التعامالت

 من الفنيني أو األكادمييني من املتخصصني املتميزين استقطاب إىل الوكالة تسعى اهلامة.. وسوف

 خالل من احلالي الوقت يف ذلك مع تعويض اإلدارات، هذه أعمال قيادة لتولي اجلامعة منسوبي

 اجلامعة. يف الدائمة املتخصصة اللجان أعمال

: إن عدم اكتمال املستقبلي والتوسع الوكالة إلدارات اإلدارية املقرات ومالئمة كفاية عدم (3

البنية االنشائية ملباني اجلامعة بسبب تركيزها على اجلانب األكادميي وتهيئة البيئة األكادميية 

املالئمة ال زال هناك نقص يف املباني اإلدارية للجامعة وحتتاج الوكالة العديد من املباني 
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 مناسبة إضافية مقرات عن ليًا البحثلوحداتها وإداراتها وتوسعها املستقبلي.. ويتم حا

 اجلامعة. يف املرافق إدارة مع التنسيق خالل الحتياجات الوكالة من

: بالقراءة السريعة الختصاص ومهام الوكالة اختصاصاتها وتنوع بالوكالة املناطة املهام تعدد (4

األداء..  يعطي مؤشرًا حبجم العمل وتنوعه، وتشعب املهام، مما قد يؤدي إىل اخنفاض مستوى

 أعمال يف للمساندة وفنيًا أكادمييًا املؤهلة الكفاءات لذلك حترص الوكالة حاليًا على استقطاب

 ومتابعة إدارة لتولي الوكيل، مكتب على عام مشرف منصب استحداث على الوكالة، والعمل

 مع اخلاصة الطبيعة ذات املهام بعض متابعة يف اجلامعة وكيل ومتثيل األهمية، ذات األعمال

 .الوكالة بأعمال واالرتباط العالقة ذات اجلهات

 

 اخلارجية التحديات

اجلامعة ومن  تحيث أن من اختصاص الوكالة توفري احتياجا :املتميزين استقطاب صعوبة (1

اهمها االحتياجات البشرية، تعاني وكالة اجلامعة يف استقطاب الكوادر الفنية واإلدارية والتقنية 

الكفاءات.. لذلك سوف  على التنافس ظل يف اجلامعة هلا تطمح اليت املعايري حيققون الذين

والوظيفية يف حتسني  واملسابقات اإلداري واالستقطاب املوظفني تستفيد الوكالة من جلنة ترقيات

 شروط االستقطاب وتقديم العروض األنسب يف ذلك.

 معة ملتزمة بتحقيق الوظيفةحيث أن وكالة اجلا :اجملتمع خدمة برامج واجلودة يف التميز (2

اجملتمع، يربز أمام الوكالة حتدي كبري يتمثل يف سعيها لتحقيق  خدمة الثالثة للجامعة وهي

اجلودة يف هذه الربامج مع ضعف الكادر األكادميي يف اجلامعة وانتشارها على مساحة جغرافية 

املقدمة للمجتمع بالتعاون مع كبرية .. سوف تضع الوكالة خطة لضبط اجلودة يف برامج اجلامعة 

 عمادة اجلودة وإشراف الوكالة مع احلرص على االستفادة من الكادر األكادميي املناسب.

ألن قوة املؤسسات التعليمية وتقدمها تقاس مبا متلكه وتوظفه من التحول جملتمع املعرفة:  (3

لبنية التحتية كأحد معرفة، وملسئولية الوكالة على مستوى اجلامعة عن البعد التكنولوجي وا

األبعاد احملققة جملتمع املعرفة يقع عليها عبء كبري لتحقيق هذا البعد خاصة يف ضوء حداثة 

اجلامعة وتوزعها على مساحة جغرافية كبرية.. لذا تستعد الوكالة من خالل العناية بإيصال 

اإللكرتوني  اخلدمات اإللكرتونية جلميع جهات اجلامعة واإلسراع بتهيئة اجلامعة للتحول

  واالستفادة من اخلدمات التعليمية اإللكرتونية وأنظمة التعلم اإللكرتوني.
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