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 مقدمة

 

ر التي تطرح تخصص تكنولوجيا المعلومات. تم تغييتحت مسمى كلية العلوم التطبيقية، حيث كانت من اوائل الكليات في المملكة  1997انشئت كلية العلوم منذ تأسيس الجامعة عام 

تم فصل الكلية إلى كليتين هما كلية العلوم وكلية االمير عبدهللا بن  2011إلى كلية االمير عبدهللا بن غازي لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وفي عام  2004مسمى الكلية عام 

العلوم أهدافها من األهداف العامة لجامعة البلقاء التطبيقية في مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي وتطويعه لخدمة المجتمع غازي لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. تستمد كلية 

عالمياً وتلبي احتياجات ماد محلياً ور الجودة واالعتاالردني. كما تسعى الكلية للتميز محلياً وعالمياً في مجال العلوم التطبيقية وذلك بتقديم برامج اكاديمية متنوعة ومتميزة تحقق معايي

ليل للتعامل دطر ووضع خاالمالدارة  طةخ إلعداد لى وضع تنظيم إجرائي مناسب المعلومات إ األمير عبدهللا بن غازي لالتصاالت وتكنولوجياتسعى كلية  سوق العمل الحالية والمستقبلية.

 والجامعة وتبين عمليات ادارة المخاطر واالخطار المحتمل مواجهتها وعناصر الوقاية ومعالمعالجة من الخطر حال حدوثه.كلية البإستراتيجية تالتبط خطة ادارة المخاطر معها. حيث 

 

 عمليات إدارة المخاطر

 

 

األهداف 
االستراتيجية 

للكلية

تقييم المخاطر

اعداد تقرير ادارة 
المخاطر

القرار

مواجهة ومعالجة 
المخاطر

تقييم اجراءات 
المعالجة
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 يد المخاطر التالية من خالل الخطة االستراتيجية:تم تحد

  .واجتماعيةضعف تنامي الخدمات المصاحبة للعملية التعليمية من أنشطة ثقافية ورياضية  .1

  . قلة الخدمات المقدمة للموظفين وأعضاء هيئة التدريس من صحية واجتماعية .2

 .مستوى مخرجات التعليم الثانوي لدى العديد من الطلبة ضعف .3

  . جذب الجامعات في الدول المجاورة، وكذلك الجامعات الخاصة ألعضاء هيئة التدريس .4

 .المشاريع الخاصة بالطلبة المميزينضعف العالقة مع القطاع الخاص بدعم االعمال و .5
 التحول إلى التعليم االلكتروني بالكامل  .6
 تدني عدد األبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس .7

 جودة البرامج األكاديمية مدى موائمتها مع سوق العمل  .8
 جودة الوسائل التعليمية وأساليب التدريس وجودة المخرجات التعليمية .9

 وتعطل البرامج واألجهزةاالصابة بالفايروسات  .10
 اختراق االمتحانات المحوسبة وسرقة البيانات .11

 

 

 

ض
خف

من قلة الخدمات •
المقدمة للموظفين

وأعضاء هيئة 
ة التدريس من صحي

واجتماعية

االصابة •
بالفايروسات 

وتعطل البرامج 
واألجهزة

اختراق االمتحانات•
المحوسبة وسرقة 

البيانات

ل
تد

مع ضعف تنامي •
الخدمات المصاحبة

ية من للعملية التعليم
أنشطة ثقافية 

ورياضية 
واجتماعية

تدني عدد األبحاث•
العلمية ألعضاء 

هيئة التدريس

جودة الوسائل •
ب التعليمية وأسالي

التدريس وجودة 
يةالمخرجات التعليم

ط
س
تو

م ضعف مستوى •
مخرجات التعليم 
د الثانوي لدى العدي

من الطلبة

ضعف العالقة مع •
القطاع الخاص 
بدعم االعمال 

ة والمشاريع الخاص
بالطلبة المميزين

جودة البرامج •
األكاديمية ومدى 

موائمتها مع سوق 
العمل 

ي
عال يم التحول إلى التعل•

امل االلكتروني بالك

جذب الجامعات في •
الدول المجاورة، 
وكذلك الجامعات 
الخاصة ألعضاء 

 .هيئة التدريس
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جهة وموقع  وصف الخطر المحتمل ت
 حدوث الخطر

 

احتمالية  ناصر معالجة الخطر حال وقوعهع عناصر الوقاية من الخطر
  الحدوث

 

التأثير على إنجاز 
 أهداف الخطة

قلة الخدمات المقدمة  1
للموظفين وأعضاء هيئة 

التدريس من صحية 
 واجتماعية

 

ات دجميع وح
 وأقسام الكلية

عضاء أومدى رضا الموظفين قياس 
 عن الخدمات المقدمة هيئة التدريس

 نقاطبشكل دوري والعمل على تحديد 
 الضعف ومعالجتها

عضاء ألشكوى الموظفين واالستماع 
 .هيئة التدريس ومساءلة المقصرين

لجان لمتابعة تقديم الخدمات تشكيل 
 .كد من توفرها للجميعأوالت

 متوسط 2%

االصابة بالفايروسات وتعطل  2
 البرامج واألجهزة

 

ات دجميع وح
 وأقسام الكلية

من ألاجراءات السالمة واتوافر 
 .الخاصة بالمعلومات

 ،جهزةبالصيانة الدورية لألالقيام 
تنصيب البرمجيات الخاصة باكتشاف 

 .الفايروسات وتحديثها بشكل دوري

 كبير 1%

اختراق االمتحانات المحوسبة  3
 وسرقة البيانات

 

ات دجميع وح
 وأقسام الكلية

توافر اجراءات السالمة واألمن 
 الخاصة بالمعلومات 

وضع اجراءات وسياسات ألمن 
 المعلومات تخضع للمعايير العالمية 

 

تعزيز التوعية بأمن المعلومات، وحفظ 
 كلمات السر، وطرق الحماية 

عمل اختبارات دورية ألمن الشبكة 
 وامكانية الدخول لغير المصرح به.

 كبير 1%

الخدمات ضعف تنامي  4
المصاحبة للعملية التعليمية 

ن أنشطة ثقافية ورياضية م
 .واجتماعي

ات دجميع وح
 وأقسام الكلية

نشطة رضا الطلبة عن األقياس 
 .الثقافية والرياضية واالجتماعية

نشطة لجنة لكل نوع من األديد حت
تتولى مسؤولية تنفيذ الخطة التي يتم 

 .وضعها باالتفاق مع ممثلي الطلبة
الطلبة على المشاركة بهذه تحفيز 

 .النشاطات

مسابقات للطلبة وبالتعاون مع تنظيم 
 .مؤسسات وطنية وعالمية

 نشطة رياضية وثقافيةأتنظيم 
واجتماعية يتم االعالن عنها واختيار 

 .وقت مناسب لها

 متوسط 10%

تدني عدد األبحاث العلمية  5
 ألعضاء هيئة التدريس

ات دجميع وح
 وأقسام الكلية

 تكوين مجموعات بحثية في األقسام 
استغالل المخصصات المالية 

 ألغراض البحث العلمي 
عقد دورات تدريبية متقدمة ألعضاء 

 هيئة التدريس

تكوين الشراكات البحثية والتقنية مع 
 قطاع تكنولوجيا المعلومات 

عقد االتفاقيات والشراكات مع 
مؤسسات القطاع العام والخاص بهدف 

 تنفيذ أبحاث علمية مشتركة 
توفير الحوافز والجوائز المالية 

 ألعضاء هيئة التدريس

 متوسط 10%

جودة الوسائل التعليمية  6
التدريس وجودة وأساليب 

 ةالمخرجات التعليمي

ات دجميع وح
 وأقسام الكلية

العمل على استيفاء معايير الجودة 
األكاديمية من خالل المراجعة 

 والتحسين المستمر
طلب التزويد بأحدث الوسائل التعليمية 

من أدوات عرض وأجهزة ذكية 
 ةالدراسيوتوفيرها في جميع القاعات 

تدريب أعضاء هيئة التدريس على 
أساليب حديثة وعالمية لتدريس وتقييم 

 الطلبة 
 

 متوسط 10%
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المحافظة على صيانة المختبرات 
 وتحديث البرامج بشكل مستمر

ضعف مستوى مخرجات  7
التعليم الثانوي لدى العديد من 

 الطلبة

ات دجميع وح
 وأقسام الكلية

 .التطبيقي لدى الطلبةالجانب تعزيز 
فضل وسائل التعليم والتعلم أتوفير 
 .للطلبة

 

رفع مستوى الطلبة من تقوية لبرامج 
للطلبة خالل توفير دورات مجانية 

 .خل قاعة صفيةو داأبشكل الكتروني 

 كبير 20%

مع القطاع ضعف العالقة  8
الخاص بدعم االعمال 

والمشاريع الخاصة بالطلبة 
 المميزين

ات دجميع وح
 وأقسام الكلية

في  ازات ومشاريع الطلبةانجابراز 
وسائل االعالم  الكلية من خالل 

 .المرئية والمسموعة
انجازات الطلبة من خالل تكريم 

 .رئاسة الجامعة

شركات مع القطاع الخاص نشاء إ
 .طلبةلل وتقديم الدعم الالزملتدريب 

 كبير 20%

جودة البرامج األكاديمية  9
ومدى موائمتها مع سوق 

 العمل 
 

ات دجميع وح
 وأقسام الكلية

مراجعة جودة البرامج والتأكد من 
 موائمتها لمتطلبات سوق العمل 

مؤسسات تكنولوجيا عقد شراكات مع 
المعلومات لتوفير التدريب للطلبة 

وأعضاء هيئة التدريس والحصول 
على التغذية الراجعة بخصوص 

 متطلبات البرامج األكاديمية.

تحديث الخطط الدراسية للبرامج ان 
دعت الحاجة وبما يتوائم مع متطلبات 

 سوق العمل 
تحديث وصف المادة العلمية أو طرق 

طة العملية حسب تدريسها أو االنش
 متطلبات سوق العمل

مراجعة االلتزام بتطبيق معايير الجودة 
 واالعتماد األكاديمي

 

 كبير 20%

التحول إلى التعليم االلكتروني  10
 بالكامل 

ات دجميع وح
 وأقسام الكلية

عضاء هيئة التدريس على أتدريب 
استخدام منصات التدريب االلكتروني 

 .فةالمختل
استخدام البريد االلكتروني فعيل ت

عضاء هيئة الخاص بالجامعة أل
 .التدريس والطلبة

قواعد البيانات الخاصة توفر 
قام التواصل معهم أبمعلومات الطلبة و

ومعرفة مدى توفر خدمة االنترنت في 
 .ماكن سكنهمأ

منصة الكترونية تقدم خدماتها توفير 
 .بدون انقطاع

االلكتروني وسائل التعليم توفير 
 ضاء هيئة التدريس عأل

حزم اتصال بشكبة االنترنت توفير 
 .لجميع الطلبة

 كبير 30%

جذب الجامعات في الدول  11
المجاورة، وكذلك الجامعات 

الخاصة ألعضاء هيئة 
 التدريس

ات دجميع وح
 وأقسام الكلية

المخصصات المالية استغالل  
 .غراض البحث العلميأل

عضاء هيئة التدريس من أتطوير 
 .خالل الدورات المتخصصة

الشركات البحثية والتقنية مع تكوين 
 .قطاع تكنولوجيا المعلومات

االتفاقيات والشركات مع مؤسسات عقد 
القطاع العام والخاص بهدف تنفيذ 

 .بحاث علمية مشتركةأ

 كبير 25%

 


