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المقدمة 

 حيث بدأت 2008/2009أنشئت كمية الهندسة التكنولوجية في جامعة الزرقاء مع بداية العام الجامعي 
: بتخصصي هندسة العمارة والهندسة المدنية وتوسعت لتشمل التخصصات التالية

  2009-2008هندسة العمارة الفصل الثاني 
  2010-2009الهندسة المدنية الفصل األول 

  2011-2010الهندسة الكهربائية الفصل األول 

  2013-2012الهندسة الميكانيكية الفصل األول 

  2015-2014هندسة الطاقة الفصل الثاني 

 

وقد تم تجهيز الكمية بالمراسم والمشاغل الهندسية ومختبرات الحاسوب والمختبرات الالزمة لكل تخصص مزودة 
. بأحدث األجهزة والمعدات وكافة المرافق الالزمة لمطمبة وألعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية

المسوغات 

 الحاجة لتوصٌف و تصنٌف المخاطر القائمة و المستقبلٌة لوضع خطوات عملٌة للتقلٌل من اثرها -

 المساعدة فً وضع خطة تطوٌر الكلٌه بما ٌستجٌب للمخاطر المتوقعة -

 المحافظه على مستوى العملٌة التعلٌمٌة الممٌز فً ضوء التحدٌات المتوقعة -

الحاجه الى وجود اساس مرجعً للتقوٌم الذاتً و لٌكون منطلقا لتحدٌد سٌاسة الكلٌة  -

 

الرؤٌا و الرسالة  

الرؤيا 

   التميز في تقديم الخدمات التعميمية والبحثية في كافة مجاالت الهندسة والتكنولوجيا بما يسهم في تحقيق رؤية 
 .جامعة الزرقاء والتي تسعى إلى تطوير المجتمع واالقتصاد المحمي واإلقميمي

الرسالة 

إعداد مهندسين مؤهمين ومدربين قادرين عمى تمبية متطمبات وحاجات سوق العمل والتقدم التكنولوجي عمى 
. المستوى المحمي واإلقميمي والقيام باألبحاث العممية التطبيقية والتي تخدم التقدم التكنولوجي
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عملية بناء استراتيجية ادارة المخاطر  

 

: بناء االستراتيجيه : اوال

:  تم تشكٌل لجنه لبناء استراتٌجٌة اداره المخاطر و قد قامت اللجنه بما ٌلً

 و تحدٌد المخاطر القائمه و المتوقعه التً ٌمكن ان تعٌق تحقٌق 9دراسه الخطه االستراتٌجٌه للكلٌه -1

 .اهداف الكلٌه

بناء نموذج تقٌٌم المخاطر للمساعده فً وضع خطه اداره المخاطر   -2

 

قياس فعاليه استراتيجيه اداره المخاطر و كفائتها : ثانيا

تم اتخاذ الخطوات التالٌه  

 . تعمٌم االستراتٌجٌه على االقسام لعرضها و مناقشتها فً مجالس االقسام -

 توصٌه باالطالع على خبرات جامعات اخرى فٌما ٌتعلق باداره المخاطر  -

مراجعة التغذٌه الراجعه من رؤساء االقسام فً مجلس الكلٌه   -

 

أهداف بناء استراتيجيه اداره المخاطر  

 .نشر الوعً بٌن اعضاء الكلٌه حول اداره المخاطر -

 .التنبؤ بالمخاطر و االزمات -

التمكن من تقلٌل أثر المخاطر   -

 

تعريفات اجرائيه 

 حدث ٌكون له اثر سلبً فً تحقٌق االهداف: الخطر -1

 .التشاط االداري الذي ٌهدف الى التحكم بالمخاطر و تقلٌل تأثٌرها: اداره المخاطر -2

 .عملٌه قٌاس تأثٌر الخطر فً احداث ضرر و احتمالٌه حدوثه: تقٌٌم الخطر -3
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جدول المخاطر لكلٌه الهندسه  

المهمه ، 

العمليه 

Task 

الخطر 

Risk 

السبب 

Hazard 

قيمة  المخاطر 

االجراء 

الوقائي 

Control 

تنفيذ 

االجراءات 

االحتماليه 

( P ) 

العواقب   

 (C )

مستوى 

الخطر 

 ( P X C )

مستوى 

الخطر 

المتوقع 

Risk Level 
عالي =3

متوسط =2

 منخفض=1

االمتحانات -1

النهائٌه  

عدم عقد 

االمتحان  

توزٌع جدول  3 2 5% 40غٌاب المدرس 

االمتحانات و 

اعالنه فً 

وسائط متعدده 

قبل وقت كافً  

ٌوجد اعالن 

على اللوحات و 

مرسل على 

االٌمٌل 

االلكترونً 

التاكد من جدول  2 0.4 4% 10عدم وجود بدٌل   

االمتحانات و 

اسماء المدرسٌن 

و المراقبٌن   

البوابات و 

جدول المراقبات 

أوراق االمتحان   

غٌر موجودة فً 

مكتب المدرس  

التعمٌم على  3 1.5 %5 30

المدرسٌن 

بطباعه 

االمتحانات  قبل 

وقت كاف و 

تسلٌم نسخه الى 
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رئٌس القسم 

ٌوجد مولدات  3 0.4 2% 2انقطاع الكهرباء    

احتٌاطٌه 

 

         

عدم ضبط ضبط الوثائق  -2

الوثائق بشكل 

ٌتوافق مع نظام 

اداره الجوده 

بالطرٌقه  

استقااللت 

الموظفٌن 

المدربٌن  على 

ضبط الوثائق 

تدرٌب  3 3.2 %4 80

الموظفٌن الجدد 

 

تطبٌق االرشفة 

االلكترونٌة  

 

الغاء الشعب طرح المواد -3

التً تحوي عدد 

قلٌل و خرٌجٌن 

اعطاء الطلبه 

مواد غٌر 

مناسبه او غٌر 

مكافئه لمواد 

اجبارٌه 

طرح اكثر من  2 1.5 %3 50

شعبه  بعدة 

اوقات 

طرح مواد بدٌله 

من المواد 

االختٌارٌه 

ضمن المجاالت 

المعرفٌة 

المعتمدة 

للتخصص 

كتب رسمٌه 

.  لفتح الشعب

تبرع اعضاء 

هٌئة الترٌس 

باعطاء بعض 

الشعب القلٌله 

العدد 

تعارض مواعٌد  

بٌن بعض المواد 

للخرٌجٌن  

تفعٌل االرشاد  2 1.8 3% 60تأخٌر التخرج  

االكادٌمً 

بطرٌقه صحٌحه 
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اعطاء مواد  

متزامنه للطالب 

دون سبب مقنع  

تركز دوام 

الطلبه فً اٌام 

معٌنه دون االٌام 

االخرى  

اغالق شعب فً 

بعض اٌام 

االسبوع  

طلب مصادقة   2 1 %2 50

المرشد 

االكادٌمً على 

نموذج التسجٌل 

رصد نتائج -4

االمتحانات 

حدوث خطأ فً 

ادخال العالمات 

التسبب فً 

رسوب او 

خفض او رفع  

معدل الطلبه  

مراجعه  3 1.2 %3 40

العالمات من 

مجلس القسم و 

الكلٌه  

توفٌر الٌه 

االعتراض و 

مراجعة العالمه 

من قبل لجنه  

محاضر 

اجتماعات  

االقسام و الكلٌه 

انشاء و -5

تطوٌر البرامج 

الدراسٌه 

عدم فتح 

تخصصات 

جدٌده تتوافق 

مع احتاجات 

سوق العمل 

تدنً قبوالت 

الطلبه فً 

التخصصات 

القدٌمه  

فتح برامج  3 2 %4 50

دراسات علٌا 

تم التحضٌر 

لبرنامج 

ماجستٌر هندسة 

مدنٌه تخصص 

انشاءات 

تقوٌم عملٌه - 6

التدرٌس 

عدم القدرة على 

التعرف على 

كفاءه المدرسٌن 

فً الكلٌة 

صعوبة تقٌٌم 

مستوى 

المدرسٌن 

السنوي من قبل 

ربط عملٌة - 1 2 %4 50

التسجٌل للطالب 

. بتعبئة التقوٌم

وحدة ضمان 

الجودة 
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رئٌس القسم و 

العمٌد 

 

توظٌف - 7

أعضاء هٌئة 

التدرٌس 

التوظٌف الغٌر 

مدروس 

ضعف جودة 

. االداء

 

مجالس االقسام  3 3 %5 60

تحدد 

االحتٌاجات و 

ترفع لمجلس 

. الكلٌة

التنسٌق مع 

وحدة الجودة  

. فً الجامعة

 

 

 

. ٌتم االستفادة من هذا التحلٌل للمخاطر فً عملٌة  صٌاغة الخطة االستراتٌجٌة  -

 

 

 

 


