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 اطرخطة إدارة المخ

 المقدمة

إنطالقًا من توجه كلية العلوم التربوية للحد من المخاطر، وتالفيًا ألي مخاطر وأزمات مهما      
 ش على عاتقهاكان شكلها وحجمها وميدانها وحدتها، أخذت كلية العلوم التربوية في جامعة جر 

 .خاطرر خطة متكاملة إلدارة الممجموعة من التدابير لمواجهة هذه المخاطر في إطا

                أوال : هدف الخطة

 وتقليل أثار تهدف الخطة الى درًا المخاطر قبل وقوعها أو السيطرة عليها عند وقوعها، 
 .هذه المخاطر

 المخاطرلجنة إدارة ثانيا: 

 :ءة إلدارة المخاطر تم اتخاذ االجراءات االتيةلتحقيق إدارة ناجحة وكفو  

ضوية االستاذ الدكتور كامل عتوم ، واالستاذ تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عميد الكلية وع -
 دارة المخاطر في الكلية.إعة الكبيسي تكون مهمتها وضع خطة الدكتور جم

لموظفين لسلة من الندوات والمحاضرات لتنظم عمادة الكلية ولجنة إدارة المخاطر س -
 .والطلبة، لرفع الوعي بالمخاطر المتوقعة.

 ثار السلبية من المخاطر جميعها.ب اآلاد إجراءات تنظيمية هادفة لتجنإعتم -
تحديد األولويات من المخاطر، وايالءها إهتمامًا أكبر، ووضع الخطط واإلجراءات  -

 االستباقية لمواجهتها.
 .تملة الوقوع ورصد كيفية مواجهتهاإجراء تمرينات تجريبية لمخاطر إفتراضية صعبة ومح -
ريخ وقوعها ووصفها اوتوثيق ت ،إعداد نماذج  لإلبالغ عن األخطار في حال حدوثها -

 ثار التي خلفتها، واإلجراءات المتخذة لعالجها.واآل
اعتماد وتنسيق واضح ومرن بين الوحدات داخل الكلية ومع الجامعة والجهات المسؤولة  -

 عن األمن ولجنة إدارة المخاطر.
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 ؤولة عن إدارة المخاطر في الكليةتحديد الجهات المسثالثا: 

 بإدارة المخاطر في الكلية.اللجنة المكلفة  -
 الحرس المتواجد في مداخل الكلية. -
 .أكاديميين واداريين وطلبةالعاملون في الكلية من  -
 التنسيق الفوري مع رئاسة الجامعة والجهات األخرى. -
الجهات األمنية خارج الجامعة بإبالغهم والتنسيق معهم حسب طبيعة الدفاع المدني و   -

 الموقف وحجم خطورته.

 : المخاطر الرئيسةرابعا

 نقص أعداد الطلبة الوافدين الجدد .1

 مخاطر مالية واستثمارية وقوع الخطر
 قلة الطلبة الوافدين إلى الكلية. اسم الخطر

تدني أعداد الطلبة الوافدين إلى الكلية في بداية كل فصل   وصف الخطر
 مقارنة مع السنوات السابقة.

  ى البكالوريس عدم وجود تنوع في التخصصات على مستو
 في الكلية، ووجود تخصص واحد هو معلم الصف.

 . عدم تسويق برامج الكلية بالشكل المالئم 
 وجود جامعات منافسة في اإلقليم تحوي نفس التخصص 

 رنامج معلم صف / كلية العلوم التربوية.ي جهة وموقع حدوث الخطر
 

الجهة المسؤولة عن 
 معالجة الخطر وانحائه:

 

 رامج الجامعة.لجنة تسويق ب 
 .عمادة كلية العلوم التربوية 
 .العاملون في الكلية 
 .وحدة الحاسب اآللي في الجامعة 

 وجود خطة إلدارة المخاطر في الكلية.  عناصر الوقاية من الخطر
 .وعي العاملين في الكلية للخطر المحدق 
 .إدراج هذا الخطر ضمن أولويات لجنة تسويق الجامعة 
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 روني في الجامعة على جوانب القوة تركيز المواقع اإللكت
 والجذب في برنامج معلم صف في الكلية.

 .وجود بنية تحتية ومرافق مشجعة في الكلية 
 .غنى الكلية بمصادر التعلم 
 وجود برنامج أنشطة متطور في الكلية 
 .موقع الجامعة وقربه من مراكز المحافظات في المملكة 
 اتختذ القرار. وجود عمادة في الكلية متنورة وقادرة على 
 . وجود هيئة تدريس من ذوي الخبرة والسمعة والكفاءة 
 .وجود أسهل حديث من وسائط النقل 
 .رضا الخريجين عن البرامج والخدمات المقدمة 
 .موقع كلية المتقدم في نتائج امتحان الكفاءة الجامعية 

( درجة ومستوى الخطورة        )عال 
الجهة المسؤولة عن منع 

 الخطر
 ية.عمادة الكل 
 .العاملون في الكلية 
 . قسم اإلعالم التربوي في الجامعة 
 .لجنة تسويق الجامعة 
 .القائمون على الموقع اإللكتروني في الجامعة 

 ) متوسط( تأثير الخطر حال وقوعه
عناصر ومعالجة الخطر 

 حال وقوعه
 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 .اجتماعات على مستوى مجالس الجامعة 
 ات مجالس الكلية وأقسامها.اجتماع 
   حصر األضرار الناجمة من خالل بيان نسب التراجع في

 أعداد الطلبة.
  ، مراجعة الخطط الموضوعة واإلجراءات المعدة مسبقا   ً                                           

 والبدء بتنفيذها في ضوء حجم الخطر الحاصل.
  اإلستعانة بخبراء برامج ولجان تسويق خارجية في حالة

 عدم جدوى اإلجراءات الموضوعة.
  مراجعة الكوادر الموجودة في الكلية، وإجراء تعديالت

 ومناقالت لتتواءم مع الواقع المشكل.
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  التوسع في اإلعالن عن الكلية وبرامجها ومرافقها وبرامج
 األنشطة فيها.

 

 خطر ضعف المنافسة في امتحان الكفاءة الجامعية على مستوى المملكة. 2

 جودة البرامج التعليمية موضوع الخطر
ضعف اداء طلبة الكلية في امتحان الكفاءة   وصف الخطر

 الجامعية. 
  إحتماالت ضعف البرامج الدراسية المعتمدة

. 
 0ارتفاع نسبة غياب الطلبة عن الدوام 
 . تدني معدالت الطلبة المقبولين في الكلية 
  تراجع فرص التوضيف لتخصصات معلم

 الصف لكثرة الخريجي.
 معي على نظرة بعض الطلبة للتعليم الجا

 انه تسلية اكثر ما هو عليه .
  جهة وموقع حدوث الخطر :كلية العلوم

التربوية/قسم دراسات االولية تخصص معلم 
 صف.

  الجهة المسؤولة عن معالجة وانهاء الخطر
/كلية العلوم التربوية قسم تخصص معلم 

 صف المدرسي.
  عناصر الوقاية من الخطر :الغاء هذا

جديدة  التخصص واستبداله بتخصصات
وعليها إقبال من الطلبة ويحتاجها سوق 

 العمل .
  بث روح الثقة بالتخصص لدى الطلبة

 وحثهم على المزيد من الجد والمثابرة .
  تحميل المدريسي جانبآ من المسؤولية ورفع
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 مستوى اداءهم .
 . تطبيق ضوابط الدوام والغياب على الطلبة 
  تهيئة الطلبة بشكل جدي والزامي لالستعداد

 ألمتحان الكفاءة.
 عال درجة ومستوى الخطورة

عمادة كلية العلوم التربوية قسم تخصص  الجهة المسؤولة عن اجراءات منع الخطر:
 معلم صف ،المدرسون، الطلبة.

 متوسط تأثير الخطر حال وقوعه
  عناصر معالجة الخطر حال وقوعه:

اعادة النظر بالتخصص )معلم الصف(  - وري حال العلم بالخطراإلجراء الف
 ودراسة فرص استمراره من عدمه.

حث المدرسي الطلبة على تطوير ادئهم في  -
 امتحان الكفاءة الجامعية .

رفع درجة األستعداد ألمتحان الكفاءة  -
 الجامعية ألعلى درجة محكمة.

عادة النظر في تخصص معلم دراسة إ  - األجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخط
 الصف في غضون السنة القادمة. 

حث مدرسي والطلبة على بذل مجهود اكبر  -
في الدراسة ،ريثما تم معالجة مصير 

 التخصص بشكل كامل وجذري. 
تحقيق تعاون وثبات مستمر بين الجهات  -

المعينة بضعف اداء طلبة الكلية قي 
 امتحان الكفاءة الجامعية.
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 اطر الثانويةخامسا: المخ

 المعالجات المقترحة اسم الخطر ر. م
 البحث عن مصادر تمويل جديدة. - خطر انخفاض الموارد الذاتية للكلية.  .1

 .أكبرتطوير برامج أكاديمية تحقق عوائد  -
مخاطر إدارة األصول الملموسة وغير   .2

 .للكلية الملموسة المملوكة
وضع خطة استراتيجية الستغالل أصول الكلية  -

 أفضل.بشكل 
 التخلص من األصول غير المنتجة. -

مخاطر انخفاض الموارد بسبب الصرف   .3
 غير الموجه.

 إعادة النظر بأساليب الصرف وتقنينه. -
 تجنب الصرف إال في الحاالت الضروية. -

 مراقبة الصرف .لإيجاد نظام محاسبي ل - مخاطر إدارة السيولة للكلية.  .4
 .رصد عملية تدفق االموال وأوجه صرفها  -
 عمل نماذج للتنبوء بالتدفقات الخارجة والداخلة . -

خطر عدم إلمام أعضاء هيئة التدريس   .5
 والعاملين والطلبة بحقوقهم وواجباتهم.

نشر الثقافة القانونية بين جميع العاملين من  -
 االكاديمين والعاملين والطلبة .

 تنظيم ورش عمل تدقيقية لرفع المعرفة . -
اللوائح والتعليمات واالنظمة إعداد دليل يتضمن كافة  -

 والقرارات ذات الصلة بكل فئة .
 نشر الدليل على المواقع االلكترونية . -
تعديالت  االدارية في الكلية بأيتزويد الوحدات  -

 تجري على التعليمات .
خطر رفع الدعاوى القضائية ضد الكلية   .6

 أمام المحاكم النظامية.
لدفاع عن لجامعة بدراسة الملف، واا قيام محامي -

 الكلية.
 لصياغة الرد السريع. لجامعةمحامي ا التنسيق بين -
فقة ئق اال بموابأية وثاالعام مدعي تزويد ال عدم -

 .محامي الجامعة
 رفع تقرير يظهر نتائج القصية المرفوعة. -

خطر ابرام العقود واالتفاقيات التي تلزم   .7
الجامعة بواسطة أشخاص ال يملكون 

تنفيذ أي عقود تبرم دون أن تقترن بتوقيع  رئيس   -
                     ً  الجامعة المخولة حصريا .
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إبالغ صاحب الصالحية ) رئيس الجامعة (  - صالحية.
 المفوض بالخطر الحاصل.

 ضرورة تطبيق قرار تفويض الصالحيات. -
 ام بالتفويض.التعميم على كافة الجهات لاللتز  -

خطر استخدام شعار الجامعة والكلية   .8
 بطريقة غير قانونية.

تخدم شعار الجامعة للجنة إحالة الشخص الذي اس -
، اذا كان الشخص من العاملين بالجامعة، تأديبية

ورفع شكوى لدى القضاء اذا كان من أطراف 
 خارجية.

خطر السماح للمتعاقد مع الجامعة أو   .9
مل قبل التوقيع على الكلية بمباشرة الع

 العقد.

إبالغ الموظف بعدم المباشرة اال بعد توقيع العقد أوال  -
. 

التعميم على وحدات الجامعة بعدم السماح لي  -
 شخص بالمباشرة اال بعد التوقيع .

االهتمام بسرعة إجراءات التوقيع مع الشخص المراد  -
 توظيفه بال تأخر.

و دائرة إقتصاد توقيع العقود على ادارة الجامعة ا -
 شؤون العاملين.

في  خطر عدم مشاركة محامي الجامعة  .10
ت ومشروعات اللوائح 4نصياغة القرارا

 والتعليمات والقواعد القانونية.

 .أن يمارس محامي الجامعة المهام المنوطة به -
عد ال بإأن اليصدر أي قرار أو تعليمات او مذكرة  -

 .مراجعتها من محامي الجامعة
بعد وحدات بعدم توقيع شيء اال على كافة ال التعميم -

 .الرجوع الى محامي الجامعة
ات االدارية مع تحقيق تعاون بين الكليات والوحد -

 .محامي الجامعة
عدم اللجوء من قبل الكليات وغيرها الى جهات  -

 قانونية اخرى.
خطر فقدان الوثائق لعدم تأمين الحماية   .11

 الالزمة للمحافظة عليها.
الوثائق والمستندات حفظ العمل على توفير نظام ل -

 الكترونيا.ورقيا ،و 
وضع قواعد وتعليمات خاصة لحفظ الوثائق  -

 والمستندات المهمة.
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خطر تضارب المصالح من قبل   .12
 أشخاص لهم أقارب في الجامعة.

 ومدى تأثيرها.4نالتأكد من طبيعة العالقة  -
دراسة تأثير توقيع العقود واالتفاقات على الكلية  -

 والجامعة.
 لدراستها. الحالة الى محامي الجامعةويل تح -

خطر تدخل إدارة الجامعة في قرارات   .13
 مجالس الكليات واألقسام.

تطبيق األنظمة والتعليمات الخاصة بمجالس الكليات  -
 واألقسام.

إبالغ نائب الرئيس للشؤون األكاديمية بأي مخالفات  -
 تحدث في هذا اإلطار.

خطر الرقابة على عقود االشاءات في   .14
 جامعة.ال

تفعيل الدور الرقابي من قبل المكتب الهندسي على  -
 مشاريع الكلية والجامعة.

 االشراف على صيانة المباني الحديثة والقديمة. -
إعتماد العروض والمنافسات من قبل الشركات  -

 المؤهلة للقيام باألعمال.
تحليل العروض فيها وارساء العقد على الشركات  -

         ً  األقل سعرا .
عمال السلطة واستغاللها خطر إساة است  .15

 للمصالح والمكاسب الشخصية.
تفعيل الرقابة الداخلية في الكلية والجامعة، وإعطاء  -

القائمين بها صالحيات واسعة التمام مهمة الرقابة 
 على أكمل وجه.

 

 

 

 

 

 


