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المقدمة
تسعى كلية تكنولوجيا المعلومات إلى وضع تنظيم إجرائي مناسب إلدعااا طةة إلاارة المطاةر ووضع اليل للتعامل معها .حيث يمكن تعريف إاارة
المطاةر بأنها اإلجراءات التي تتبعها المؤسسة بشكل منظم لمواجهة األطةار المصاحبة ألنشةتها بهاف تحقيق المزايا المستاامة من كل نشاة و الحفاظ
دعلى نجاح كل األنشةة .ويكون هافها هو إضافة أقصى قيمة إيجابية مستاامه لكل أنشةة ال مؤسسة .فهي تزيا من إحتمال النجاح وتطفض كل من
إحتمال الفشل ودعام التأكا من تحقيق الألهااف العامة للمؤسسة .ويجب أن تكون أنشةة إاارة المطاةر مستمرة واائمة التةور وترتبة بإستراتيجية
المؤسسة .والتالي يبين دعمليات ااارة المطاةر واألطةار المحتملة وجهة وموقع حاوث الطةر و دعناصر الوقاية من الطةر و دعناصر معالجة الطةر
حال وقودعه.

عمليات إدارة المخاطر

األهااف اإلستراتيجية للكلية

تقييم المطاةر

إدعااا تقارير المطاةر

مواجهة ومعالجة الطةر

تقاريير تقييم معالجة الطةر

األخطار المحتملة

التغذية الراجعة

القرار

تم تقسيم المطاةر المحتملة الى دعاة محاور:

 مخاطر إستراتيجية:
 .0مخاطر التخطيط اإلستراتيجي:
 .0.0وصف الخطر المحتمل:
 دعام ودعي أدعضاء هيئة التاريس والموظفين والةالب بالمنظومة اإلستراتيجية للكلية
 دعام القارة دعلى تحقيق بعض األهااف اإلستراتيجية
 .0.6جهة وموقع حدوث الخطر:
 جميع وحاات وأقسام الكلية
 .0.1عناصر الوقاية من الخطر:
 اإلدعالن دعن المنظومة اإلستراتيجية بشتى الوسائل المتاحة في الكلية
 قياس ماى إنجاز األهااف التنفيذية لكل هاف إستراتيجي
 .0.1عناصر معالجة الخطر حال وقوعه:
 دعمل لقاءات وورش دعمل للتعريف بالمنظومة اإلستراتيجية للكلية
 البحث دعن أسباب دعام تحقيق األهااف المرجوة ومعالجتها
 العمل دعلى تعايل األهااف التي يصعب تحقيقها لضمان إنجازها
0.1

احتمالية الحدوث:
%2

0.2

التأثير على إنجاز أهداف الخطة:
كبير

 .6مخاطر تدني أعداد الطلبة:
 .6.0وصف الخطر المحتمل:
 تاني أدعااا الةلبة الملتحقين بالكلية
 .6.6جهة وموقع حدوث الخطر:
 جميع أقسام الكلية
 .6.1عناصر الوقاية من الخطر:
 دعمل اراسة فصلية لمعرفة دعاا الةلبة المسجلين
 دعمل برامج تحفيزية الستقةاب الةلبة من طالل منح طصومات دعلى الرسوم الجامعية
 .6.1عناصر معالجة الخطر حال وقوعه:
 تنفيذ طةة تسويقية محليا وطارجيا للتعريف بالمزايا التي تقام للةلبة
 استحااث تطصصات جاياة وتحليل وضع حاجة السوق للشهااات المهنية
6.1

احتمالية الحدوث:
%6

6.2

التأثير على إنجاز أهداف الخطة:
كبير

 .1مخاطر ضعف العالقات الداخلية والخارجية:
 .1.0وصف الخطر المحتمل:
 ضعف دعالقة الكلية بباقي وحاات الجامعة وبمؤسسات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية
 .1.6جهة وموقع حدوث الخطر:
 دعمااة وأقسام الكلية
 .1.1عناصر الوقاية من الخطر:
 مراجعة وتةوير الهيكل التنظيمي
 تنظيم نشاةات طامية للمجتمع ،كمسابقات البرمجة والفعاليات الطيرية
 توقيع مذكرات تفاهم مع قةادعات تكنولوجيا المعلومات لتكوين شراكات وةنية واولية
 توقيع اتفاقيات مع الجهات الاادعمة لتوفير فرص مبكرة للةلبة
 .1.1عناصر معالجة الخطر حال وقوعه:
 مشاركة ومساهمة شركات ومؤسسات المجتمع المحلي في المؤتمرات العلمية التي تعقاها الكلية
 مشاركة ممثلي ومؤسسات المجتمع المحلي في لجان الكلية
 1.1احتمالية الحدوث:
%1
1.2

التأثير على إنجاز أهداف الخطة:
متوسة

 مخاطر داخلية:
 .0مخاطر ضعف المخرجات التعليمية.
0.0

وصف الخطر المحتمل:
 ضعف الجانب العملي او التةبيقي لاى الةلبة
 دعام قارة الطريجين دعلى المنافسة في السوق المحلي و العالمي

0.6

جهة وموقع حدوث الخطر:
 جميع أقسام الكلية

0.1

عناصر الوقاية من الخطر:
 تعزيز الجانب التةبيقي لاى الةلبة باستطاام مطتبرات الكلية
 اطضاع الةلبة الى اطتبارات اورية تقيس مستوى المطرجات
 توفير أفضل وسائل التعليم والتعلم للةلبة
 إنشاء شركه التةوير االفتراضي ااطل الكلية لتنمية الجانب العملي لاى الةلبة
 نظم الكلية مسابقة برمجية فصلية لةلبة الكلية (كأس التةبيقية للبرمجة)

0.1

عناصر معالجة الخطر حال وقوعه:
 تعميق الجانب العملي والتةبيقي لاى ةلبة الكلية
 السعي لضمان جواة البرامج األكاايمية التي تقامها الكلية اليصالها إلى التنافسية المحلية والعالمية
 استقةاب أدعضاء هيئة تاريسية ذوي كفاءات دعالية والسعي المستمر لتةويرهم واستمراريتهم
 تحايث الطةة الاراسية بما يتالءم مع التغيرات واحتياجات سوق العمل
 مبنى الكلية حسب المعايير العالمية الحايثة – صايق للبيئة

0.1

احتمالية الحدوث:
%3
التأثير على إنجاز أهداف الخطة:
متوسة  -كبير

0.2

 .6مخاطر تدني البحث العلمي:
6.0

وصف الخطر المحتمل:
 تاني دعاا االبحاث العلمية او مستوى البحث العلمي ألدعضاء هيئة التاريس

6.6

جهة وموقع حدوث الخطر:
 جميع أقسام الكلية

6.1

عناصر الوقاية من الخطر:
 استقةاب أدعضاء هيئة تاريسية متميزة وتوفير نظام التفرغ العلمي
 استغالل المطصصات المالية ألغراض البحث العلمي
 دعقا اورات تاريبية متقامة ألدعضاء الهيئة التاريسية

6.1

عناصر معالجة الخطر حال وقوعه:
 .1تكوين الشراكات البحثية والتقنية مع قةاع تكنولوجيا المعلومات
 .2دعقا االتفاقيات والشراكات مع مؤسسات القةاع العام والطاص بهاف تنفيذ أبحاث دعلمية مشتركة

6.1

احتمالية الحدوث:
%3

6.2

التأثير على إنجاز أهداف الخطة:
متوسة  -كبير

 .1مخاطر الموارد البشرية:
1.0

وصف الخطر المحتمل:
 اإلمتناع دعن العمل وتعةيل األدعمال
 دعام انجاز العمل في الوقت المحاا
 دعام ودعي أدعضاء هيئة التاريس والموظفين والةالب بحقوقهم وواجباتهم
 دعام وجوا وصف اقيق لمهام الموظفين

1.6

جهة وموقع حدوث الخطر:
 جميع وحاات وأقسام الكلية

1.1

عناصر الوقاية من الخطر:
 قياس ماى رضا الموظفين بشكل اوري و العمل دعلى تحايا نقاة الضعف ومعالجتها
 تشجيع الموظفين وتحفيزهم إلنجاز العمل في الوقت
 توصيف المهام و الصالحيات بشكل اقيق لكل مسمى وظيفي

1.1

عناصر معالجة الخطر حال وقوعه:
 اإلستماع لشكوى الموظفين ومساءلة المقصرين
 تشكيل لجان متابعة ماى إنجاز األدعمال
 إجراء بعض التعايالت دعلى الصالحيات و المهام

1.1

احتمالية الحدوث:
%2

1.2

التأثير على إنجاز أهداف الخطة:
متوسة

 .1مخاطر السمعة:
1.0

وصف الخطر المحتمل:
 المطاةر المتعلقة بجواة الوسائل التعليمية وأساليب التاريس وجواة المطرجات التعليمية
 تاني جواة البرامج األكاايمية ودعام مواءمتها لمتةلبات سوق العمل
 قلة الفرص الوظيفية الممنوحة للطريجين
 فشل بعض البرامج في الحصول دعلى ادعتماا أكاايمي

1.6

جهة وموقع حدوث الخطر:
 جميع وحاات وأقسام الكلية

1.1

عناصر الوقاية من الخطر:
 مراجعة جواة ال برامج والتأكا من مواكبتها لمتةلبات سوق العمل
 دعقا شراكات مع مؤسسات تكنولوجيا المعلومات لتعيين الطريجين
 العمل دعلى متابعة استيفاء معايير الجواة األكاايمية والحصول دعلى االدعتماا البرامجي

1.1

عناصر معالجة الخطر حال وقوعه:
 مراجعة التزام دعمااء الكليات بتةبيق معايير الجواة واالدعتماا األكاايمي
 ايقاف القبول في البرامج التي ثبت دعام مواءمتها لطةة الاولة التنموية وسوق العمل وضعف مطرجاتها
 تاريب أدعضاء هيئة التاريس دعلى أساليب حايثة ودعالمية لتاريس وتقييم الةلبة

1.1

احتمالية الحدوث:
%1

1.2

التأثير على إنجاز أهداف الخطة:
كبير

 مخاطر تشغيلية:
 .0مخاطر اإلجراءات والعمليات:
0.0

وصف الخطر المحتمل:
 ضعف تةبيق اإلجراءات والعمليات في الكلية

0.6

جهة وموقع حدوث الخطر:
 جميع وحاات وأقسام الكلية

0.1

عناصر الوقاية من الخطر:
 تعزيز الحاكمية في جميع مناحي العمل في الكلية
 تةوير الهيكل التنظيمي ومجالس الحاكمية واللجان المطتلفة للكلية بما يتواءم وأهاافها

0.1

عناصر معالجة الخطر حال وقوعه:
 ضمان تحقيق الكفاءة والفادعلية والشفافية والعاالة في القرارات اإلاارية دعلى جميع المستويات.
 تنظيم وإاارة شؤون الكلية باالستطاام األمثل للموارا المتاحة وتوظيفها لتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهاافها االستراتيجية

0.1

احتمالية الحدوث:
%1

0.2

التأثير على إنجاز أهداف الخطة:
متوسة

 .6مخاطر السالمة العامة والمنشآت والمرافق:
6.0

وصف الخطر المحتمل:
 إصابات الةالب و الموظفين في الكلية
 التسمم الغذائي النتاتج دعن تناول األةعمة المقامة من كفتيريا الكلية
 تعةل أنظمة المياة ,الكهرباء ,او الصرف الصحي

6.6

جهة وموقع حدوث الخطر:
 جميع وحاات وأقسام الكلية

6.1

عناصر الوقاية من الخطر:
 توافر معاات االسعاف االولي في الكلية
 مراقبة أماكن تقايم االةعمة ووضع اشتراةات السالمه الضرورية
 الصيانة الاورية لمرافق الكلية

6.1

عناصر معالجة الخطر حال وقوعه:
 استطاام معاات األمن و السالمة
 إستادعاء الفريق الةبي التابع للجامعة
 إستادعاء فريق الصيانة الطاص بالجامعة ورفع تقرير باألضرار

6.1

احتمالية الحدوث:
%3

6.2

التأثير على إنجاز أهداف الخطة:
متوسة

 .1مخاطر أمن المعلومات والوثائق:
1.0

وصف الخطر المحتمل:
 اإلطتراق وسرقة البيانات
 اإلصابة بالفيروسات وتعةل البرامج واألجهزة

1.6

جهة وموقع حدوث الخطر:
 جميع وحاات وأقسام الكلية

1.1

عناصر الوقاية من الخطر:
 توافر اجراءات السالمة واألمن الطاصة بالمعلومات.
 وضع اجراءات وسياسات ألمن المعلومات تطضع للمعايير العالمية

1.1

عناصر معالجة الخطر حال وقوعه:
 تعزيز التودعية بأمن المعلومات ,وحفظ كلمات السر ,وةرائق تحصينها
 دعمل اطتبارات اورية لفحص امكانية الاطول غير المصرح به

1.1

احتمالية الحدوث:
%1

1.2

التأثير على إنجاز أهداف الخطة:
كبير

