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كمية الشريعة

الخطة االستراتيجية
2020-2015
* تم اعتماد ىذه الخطة واقرارىا من قبل مجمس كمية الشريعة في جمستو رقم ( )2015/12المنعقدة بتاريخ ( )2015/5/31وتعديالتيا التي كان آخرىا ما تم تعديمو من قبل مجمس
الكمية في جمستو رقم ( )2018/2المنعقدة بتاريخ (.)2018/9/30
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المحتويات:

 .1نبذة عن الكمية
 .2الرؤية والرسالة والقيم الجوىرية واألىداف والغايات
 .3التحميل الرباعي
 .4األىداف االستراتيجية والتنفيذية
 .5الخطة التنفيذية
 .6خطة إدارة المخاطر
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أوالً :نبذة عن الكمية
أنشئت كمية الشريعة في جامعة الزرقاء عام 1994م؛ انططقاً من فمسفة الجامعة ،ورسالتيا ،التي ترتكز عمى العقيدة اإلسطمية ،وتقوم عمى مفاىيم العمم ،واإليمان،
واألخطق ،والعمل ،والتعاون ،وتضم قسمي الفقو وأصولو ،وأصول الدين.
وتضم الكمية ( )9أعضاء ىيئة تدريس ،وقد عقدت الكمية خطل األعوام السابقة عدة مؤتمرات دولية محكمة وأيام عممية.

انياً :الرؤية والرسالة والقيم الجوىرية واألىداف والغايات
الرؤية Vision
السعي لتحقيق أعمى مقاييس الجودة واالعتماد األكاديمي في التعميم والتأىيل والبحث العممي لكل من أعضاء ىيئة التدريس والططب ،وخدمة المجتمع المحمي،
والجمع بين األصالة والمعاصرة ،والمحافظة عمى أصول الدين ومقاصد الشريعة ،والتركيز عمى الفكر الوسطي المعتدل.

الرسالة Mission
تسعى كمية الشريعة إليجاد مخرجات عممية وفق معايير الجودة الشاممة في مجاالت التعميم والبحث وتأىيل متخصصين متميزين في المجال الشرعي عممياً وفكرياً
وسموكيا ،وتمكينيم من أداء دور فاعل في خدمة المجتمع في المجاالت الشرعية النظرية والعممية يعكس صورة اإلسطم الحق.
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القيم الجوىرية Core Values
 -الجودة الشاممة.

 -االرتقاء بالمعرفة.

 -األخطق واألمانة العممية.

 -االلتزام.

 -العمل بروح الفريق.

 -التطوير والتحديث.

 -عالمية التفكير.

 -اإلبداع واالبتكار.

 -تشجيع البحث العممي.

 -التعمم الذاتي والتعميم المستمر.

األىداف Aims
تخريج طمبة العمم القادرين عمى النظر في األحكام الشرعية وتطبيقيا بشكل يتناسب مع المقاصد العامة لمتشريع اإلسطمي.المساىمة في نشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع ،واشاعة روح االلتزام بأحكام الشرع.المساىمة الفاعمة في البحث العممي والمؤتمرات والندوات والدراسات المختمفة ،وخصوصاً في المجاالت والقضايا التي تتصف بالحدا ة والتطور؛ من أجل تكوين رأيفقيي صحيح حوليا ،ال يتعارض ومقاصد التشريع العامة ،ويحقق مصمحة الفرد والمجتمع معاً.
بيان الصورة المشرقة لإلسطم ،وتكوين العقمية العممية الموضوعية ،المتسمة باالعتدال والوسطية.-العناية بالفقو اإلسطمي وعمومو خصوصا في مجالي التأصيل واالستنباط.
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تكوين الشخصية اإلسطمية المنتمية لدينيا ووطنيا وأمتيا ،والمتميزة في فيم اإلسطم فيما عميقاً يتميز بالوسطية واالعتدال ،ويجمع بين األصالة والمعاصرة،مستوعباً لمقاصد الشريعة اإلسطمية.
تكوين الممكة الفقيية والعممية لدى الططب و تنمية ميارات القراءة واالططع والقدرة عمى االستنباط واالستدالل وانتاج البحوث العممية.تكوين الشخصية اإلسطمية المنتمية لدينيا ووطنيا وأمتيا ،والمتميزة في فيم اإلسطم فيما عميقاً يتميز بالوسطية واالعتدال ،ويجمع بين األصالة والمعاصرة،مستوعباً لمقاصد الشريعة اإلسطمية.
إعداد وتقديم كفاءات عممية متخصصة تمبي حاجات المجتمع اإلسطمي المعاصر في الداخل والخارج في ميادين الفكر والتشريع والقضاء واالقتصاد والتدريس،والدعوة والتوجيو واإلصطح االجتماعي ،وتحقيق التراث العممي.
 -االرتقاء بواقع مناىج وأساليب التدريس المقررة في الكمية بمختمف التخصصات الفقيية واألصولية والحدي ية والقرآنية ،لتناسب مقتضيات وتطورات العصر.

الغايات Objectives
 إيجاد بيئة تعميمية محفِّزة.ويطوره في ضوء معايير الجودة المعتمدة.
يشجع البحث العممي
 إيجاد مناخ ّّ
 إ راء الحياة الجامعية والمجتمع المحمي بأنشطة وفعاليات نوعية. -بناء برامج أكاديمية نوعية وفق معايير االعتماد األكاديمي.
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ال اً :التحميل البيئي (الرباعي)

نقاط القوة Strengths
 .1مساندة القيادات اإلدارية في الجامعة لطحتياجات الخاصة بالكمية وأنشطتيا .
 .2توفر عدد كبير من أعضاء ىيئة التدريس من أصحاب الكفاءة العالية في جميع المجاالت المعرفية لمكمية.
 .3سيولة تفرغ أعضاء ىيئة التدريس وتواصميم مع الطمبة في األنشطة الطصفية.
 .4تشجيع الجامعة لمبحث العممي.
 .5توفر الطاقة االستيعابية لمتخصص بما يزيد عن الضعف في التخصصين (الفقو وأصولو وأصول الدين) .
 .6توفر بنية تحتية تعميمية من مصميات ومختبر تطوة وقاعات صفية ومكتبة تخريج وقاعات محوسبة .
 .7الخصومات في رسوم التخصص التي تعد األفضل عمى مستوى الجامعات األردنية لتصل إلى  %100من رسوم الساعات.
 .8عقد الجامعة اتفاقيات مع مؤسسات لرفد الكمية بطمبة من غير حممة الجنسية األردنية.
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نقاط الضعف Weaknesses
- 1ضعف بعض أعضاء ىيئة التدريس في توظيف الحاسوب ،واإلنترنت في التدريس.
- 2استخدام بعض أعضاء ىيئة التدريس ألساليب تعميمية تقميدية (م ل التمقين) داخل المحاضرات.

الفرص Opportunities
 )1النقص الحاد في أعداد الخريجين من حممة تخصص الشريعة لمعمل في المدارس والمساجد والمحاكم الشرعية.
 )2تزايد أعداد الطمبة من خريجي الدراسة ال انوية.
 )3كمية الشريعة في جامعة الزرقاء ىي الكمية الوحيدة التي تمنح درجة البكالوريوس في تخصصات الشريعة في محافظة الزرقاء.
 )4توجو عدد من الجمعيات الخيرية والمانحين لطجئين السوريين لتعميميم العمم الشرعي .
 )5وجود نسبة عالية من خريجي كميات المجتمع الراغبين بإكمال دراسة البكالوريوس مما يسمح بتجاوز التيديد الخاص باشتراط معدل ٍ
عال في ال انوية
العامة لقبول الطمبة.
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التيديدات Threats
 - 1اشتراط حصول الطالب الراغب بدراسة تخصص الشريعة عمى معدل ( ) % 75في ال انوية العامة.
 - 2الظروف المادية التي تمر بيا المنطقة أدت إلى عدم قدرة بعض أولياء أمور الطمبة عمى الوفاء بااللتزامات المالية لمدراسة الجامعية ألبنائيم.
 - 3اكتفاء دول الخميج المحيطة بتخصص الشريعة.
 - - 4التنافسية مع خصومات مالية لرسوم الساعات الدراسية تقدميا جامعات أخرى.
 - - 5فتح كميات تخصصية لمختمف المذاىب الفقيية في جامعات أخرى.

رابعاً :األىداف االستراتيجية والتنفيذية
 .1توخي العدالة والحوكمة في اتخاذ الق اررات.
 1-1اتباع إجراءات واضحة في جميع العمميات اإلدارية في الكمية.
 2-1تعزيز المشاركة في اتخاذ القرار.
 .2تفعيل استخدام أعضاء ىيئة التدريس للوسائل التقنية الحدي ة وتطوراتيا في العممية التعميمية.
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 1-2تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام البرامج التعميمية الحديثة.
 2-2التنويع في استخدام الوسائل التعميمية.
 3-2تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس عمى استيعاب التطورات المستجدة في التعميم.
 .3االرتقاء بالمستوى العممي لمخرجات التعمم.
 1-3تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس .
التعممية الالزمة.
بناء عمى نتائج تقييميم إلكسابيم الميارات
ّ
 2-3تطوير أعضاء ىيئة التدريس ً
ي حديثة.
 3-3توفير مصادر تعلم
 4-3الشراكة العممية مع جامعات مرموقة.
 5-3تطوير البرامج األكاديمية من خالل التغذية الراجعة من الخريجين وأرباب العمل.
 .4بيئة بحث عممي مميزة.
 1-4المساعدة في توفير متطمبات البحث العممي.
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 2-4استثمار الحوافز التشجيعية لحث أعضاء ىيئة التدريس عمى إجراء البحوث العممية المميزة.
 3-4تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى إجراء البحوث العممية المشتركة مع باحثين متميزين والتي تراعي المستجدات وتسيم في تنمية المجتمع.
 4-4توجيو المشاريع الطالبية (كحاضنات األعمال) بما يمبي احتياجات المجتمع المحمي ويعود عمى الجامعة بموارد مالية.
 .5بناء جسور تعاون بين الكمية والمجتمع المحمي.
 1-5تنظيم أنشطة تطوعية لخدمة المجتمع المحمي.
 2-5تحفيز أعضاء الييئة التدريسية عمى إجراء أبحاث عممية تمبي احتياجات المجتمع المحمي.
 3-5تعميق الروح الوطنية وتنمية قيم الوالء واالنتماء من خالل توفير البيئة الجامعية المناسبة لذلك.
 .6توعية الطمبة وت قيفيم لمنيوض بمستوى تفكيرىم أخطقيا وسموكيا وتنمية مواىبيم المختمفة.
 1-6استحداث أنشطة ال صفية تساعد في تنمية تفكير الطمبة وسموكياتيم.
 2-6حث أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام أساليب تدريس تنمي التفكير النقدي لدى الطمبة.
 .7توفير متطمبات االعتماد األكاديمي في الكمية.
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 1-7المتابعة المستمرة لتوفير متطمبات االعتماد العام والخاص في الكمية.
 2-7تطبيق نظام التقييم الذاتي لمبرامج األكاديمية ،و إعداد تقارير التقييم الذاتي سنويا.
 .8االرتقاء بمستوى أداء الييئتين التدريسية واإلدارية.
 1-8التقييم الدوري لمعاممين في الكمية.
 2-8رفع كفاءة العاممين من خالل دورات تدريبية بناء عمى نتائج التقييم الدوري.
 .9تعميق الروح الوطنية ،وتنمية قيم الوالء واالنتماء ،والفكر الوسطي وتوفير البيئة المناسبة لذلك.
 1 -9تحفيز الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس عمى المشاركة في المناسبات الدينية والوطنية.
 2-9رفد المساقات الدراسية بموضوعات تسيم في تنمية الروح الوطنية والفكر الوسطي لدى الطمبة.
 .10توعية الطمبة ،وت قيفيم لمنيوض بمستوي تفكيرىم أخطقيا و سموكيا و تنمية مواىبيم المختمفة.
 1-10استحداث أنشطة ال صفية تساعد في تنمية تفكير الطمبة وسموكياتيم.
 2-10أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام أساليب تدريس تنمي التفكير النقدي لدى الطمبة.
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 .11متابعة الخريجين ومساعدتيم في توفير فرص عمل واالستفادة من التغذية الراجعة في تطوير مستوى الطمبة والخريجين.
 1-11التحديث الدوري لقاعدة بيانات الخريجين.
 2-11تشجيع األنشطة المشتركة مع مؤسسات المجتمع المحمي لتوفير فرص عمل لمخريجين.
 3-11تقييم البرامج األكاديمية من قبل الخريجين
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خامساً :الخطة التنفيذية لكمية الشريعة ()2020-2015
المحاور

األىداف

االستراتيجية

األىداف

التنفيذية

الموازنة

الجية

المسئولة

نسبة اإلنجاز ( ) %
2015

2016

2017

2018

2019

2020

الموارد ومتطمبات التنفيذ

مؤشرات
األداء

 اتباع إجراءاتواضحة في جميع

 )1الحاكمية
واإلدارة
الجامعية.

توخي العدالة
والحوكمة في

اتخاذ الق اررات.

العميد

العمميات اإلدارية في
الكمية.

ديوان الكمية

80

80

األنظمة والتعميمات

االلتزام باألنظمة

المعمول بيا في الجامعة

والتعميمات

----

 -تعزيز المشاركة في

مجمس الكمية

اتخاذ القرار.

مجالس األقسام

75

75

آليات واجراءات صحيحة
التخاذ الق اررات

االلتزام بآليات

واجراءات اتخاذ
القرار

 تدريب أعضاءتفعيل

استخدام
الوسائل

التقنية
 )2التعميم
الجامعي
والبرامج

الحدي ة في

العممية

التعميمية.

ىيئة التدريس عمى
استخدام البرامج

----

العميد

70

75

دورات تدريبية

التعميمية الحدي ة.
 -التنويع في

استخدام الوسائل
التعميمية.

 عدد المتدربين تقييم البرامجالتدربية

----

 لجنة الجودة فيالكمية

 -رؤساء األقسام

 -مختبر التطوة

70

80

 المكتبة الحدي ية -قاعات تدريسية

مجيزة بالوسائل التعميمية

 نسبة أعضاءىيئة التدريس

الممتزمين بذلك.

ما تم

تحقيقو
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المحاور

األىداف

االستراتيجية

األكاديمية.

األىداف

التنفيذية

الموازنة

الجية

المسئولة

نسبة اإلنجاز ( ) %
2015

2016

2017

2018

2019

2020

الموارد ومتطمبات التنفيذ

مؤشرات
األداء

 تنمية قدراتأعضاء ىيئة التدريس
عمى استيعاب تطورات

---

المستجدة في التعميم.
التطوير المستمر
بناء
للخطط الدراسية ً
عمى نتائج التقييم.

 .1االرتقاء

بالمستوى
العممي

----

التعمم االلكتروني

لجنة الخطة الدراسية
في الكمية

70

75

70

80

 نائب الرئيس.تقييم أداء أعضاء
ىيئة التدريس.

----

 -العم يد.

 -رؤساء األقسام.

-دورات تدريبية

 -معايير االعتماد و

 -عدد مرات

الجيات المرجعية

التعديل في الخطط

تطوير وتصميم أدوات

75

70

 -وحدة التطوير

واستبانات مرتبطة بتقييم
أداء أعضاء ىيئة
التدريس

وضمان الجودة

تطوير أعضاء ىيئة
بناء عمى
التدريس ً
نتائج تقييميم
إلكسابيم الميارات
الطزمة.

---

 وحدة التطويروضمان الجودة

 تقييم البرامجالتدريبية

مجالس األقسام

لمخرجات
التعمم.

مركز الحاسوب ولجنة

-عدد المتدربين

90

85

 معايير تقييم -أدوات قياس

 متوسط عطماتأعضاء ىيئة

التدريس المقومين

 عدد المتدربين تقييم البرامجالتدريبية

ما تم

تحقيقو
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المحاور

األىداف

االستراتيجية

األىداف

التنفيذية

الموازنة

الجية

المسئولة

نسبة اإلنجاز ( ) %
2015

2016

2017

2018

2019

2020

الموارد ومتطمبات التنفيذ

العميد

ي
توفير مصادر تعل م

رؤساء االقسام

حدي ة.

لجنة الجودة في

90

85

مصادر تعمم إلكترونية و
ورقية

مؤشرات
األداء

 -نسبة التحديث

في مصادر التعمم

الكمية
الشراكة العممية مع
جامعات مرموقة.

----

رئيس الجامعة
والعميد

90

70

وسائل اتصال حدي ة

تطوير البرامج

 -نسبة الخريجين

األكاديمية من خطل
التغذية الراجعة من
الخريجين وأرباب
العمل.

 -عدد االتفاقيات

----

عمادة شؤون الطمبة
ووحدة القياس

المستطمعة آ ارؤىم

70

80

-أدوات قياس

 -نسبة أرباب

العمل المستطمعة

آ ارؤىم

ما تم

تحقيقو
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المحاور
 )3البحث
العممي
واإليفاد.

األىداف

االستراتيجية
بيئة بحث عممي

مميزة.

األىداف

التنفيذية
المساعدة في توفير
متطمبات البحث
العممي.

الموازنة

الجية

المسئولة

نسبة اإلنجاز ( ) %
2015

2016

2017

2018

2019

2020

الموارد ومتطمبات التنفيذ

مؤشرات
األداء

 عدد األبحاثلجنة البحث العممي
عمادة البحث العممي

80

90

 طمبات البحث العمميالمؤىمة الموافق عمييا

التي تم دعميا
سنويا.

 -موازنة البحث

العممي في الكمية
است مار الحوافز
التشجيعية لحث

أعضاء ىيئة التدريس
عمى إجراء البحوث

العميد
لجنة البحث العممي

 عدد األبحاث المنشورة70

70

العممية المميزة.

في المجطت العممية
المحكمة

 عدد البحوثالمدعومة

 عدد مكافآتالبحث العممي

تشجيع أعضاء ىيئة
التدريس عمى إجراء
البحوث العممية
المشتركة مع باح ين
متميزين والتي تراعي
المستجدات وتسيم
في تنمية المجتمع

العميد
رؤساء األقسام

لجنة البحث العممي

70

80

 البحوث والمشاريعالمشتركة وعددىا

 عدد البحوثوالمشاريع
المشتركة

ما تم

تحقيقو
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المحاور

األىداف

االستراتيجية

األىداف

التنفيذية

الموازنة

توجيو المشاريع

الططبية (كحاضنات
األعمال) بما يمبي

احتياجات المجتمع

الجية

المسئولة

نسبة اإلنجاز ( ) %
2015

2016

الكميات

----

المحمي ويعود عمى

شعبة حاضنات
األعمال في عمادة

--

--

شؤون الطمبة

2017

2018

2019

2020

الموارد ومتطمبات التنفيذ

مؤشرات
األداء

اتفاقيات تعاون مع

 -حجم الدخل من

المجتمع المحمي.

المشاريع.

الجامعة بموارد مالية.
 -دراسات لتحديد

تنظيم أنشطة تطوعية
بناء جسور
تعاون بين
 )4خدمة
المجتمع

المحمي.

لخدمة المجتمع
المحمي.

---

عمادة شؤون الطمبة

لجنة خدمة المجتمع.

80

75

المحمي.

المحمي.

 مستمزمات أنشطةخدمة المجتمع.

الجامعة

والمجتمع

احتياجات المجتمع

تحفيز أعضاء الييئة

التدريسية عمى إجراء
أبحاث عممية تمبي

احتياجات المجتمع

---

عمادة البحث العممي
لجنة البحث العممي

90

90

تعميق الروح

الوطنية وتنمية

قيم الوالء

المناسبات الدينية
والوطنية.

خدمة المجتمع
المنفذة.

 عدد مؤسساتالمجتمع التي تم
التواصل معيا
عدد المشاريع

دراسات لتحديد

التي تنعكس

االحتياجات البح ية

نتائجيا عمى

لممجتمع المحمي.

المحمي.
المشاركة في

 -عدد أنشطة

تطوير المجتمع
المحمي.

---

عمادة شؤون الطمبة
العطقات العامة

لجنة األنشطة.

90

80

مستمزمات األنشطة من

نسبة الطمبة

وضيافة.

األنشطة.

مطويات ومواصطت

المتطوعين في

ما تم

تحقيقو
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المحاور

األىداف

االستراتيجية

األىداف

التنفيذية

واالنتماء من

استحداث مساقات

خطل توفير

دراسية وتطوير

البيئة الجامعية

محتوى المساقات

المناسبة لذلك.

الموجودة لتسيم في

الموازنة

---

تنمية الروح الوطنية

الجية

المسئولة

لجان الخطط
الدراسية.

نسبة اإلنجاز ( ) %
2015

80

2016

85

2017

2018

2019

2020

الموارد ومتطمبات التنفيذ

مؤشرات
األداء

دراسات الستحداث

عدد المواد

مساقات دراسية.

المستحد ة.

وقيم الوالء للطمبة.

 )5الطمبة

والخريجون.

استحداث أنشطة ال
توعية الطمبة
وت قيفيم
لمنيوض

صفية تساعد في

تنمية تفكير الطمبة

بمستوى تفكيرىم
وتنمية مواىبيم

استخدام أساليب

المختمفة.

لجنة األنشطة

الطصفية.

الطصفية.

وسموكياتيم.
حث أعضاء ىيئة

أخطقيا وسموكيا

---

عمادة شؤون الطمبة

80

85

مستمزمات األنشطة

عدد األنشطة

التدريس عمى

تدريس تنمي التفكير

----

رؤساء األقسام.

70

75

الدورات التدريبية عمى
أساليب التدريس
المختمفة.

عدد المتدربين
-

النقدي لدى الطمبة.
متابعة

الخريجين

التحديث الدوري
لقاعدة بيانات

ومساعدتيم في

الخريجين.

عمل واالستفادة

تشجيع األنشطة

توفير فرص
من التغذية

المشتركة مع

وحدة متابعة

---

الخريجين في عمادة
شؤون الطمبة

60

70

برمجيات.

مركز الحاسوب.
---

لجنة الخريجين في
الكمية

70

70

مستمزمات األنشطة.

عدد مرات
التحديث.
عدد المقاءاتواألنشطة.

ما تم

تحقيقو
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المحاور

األىداف

االستراتيجية
الراجعة في
تطوير مستوى
الطمبة

والخريجين.

األىداف

التنفيذية

الموازنة

الجية

المسئولة

نسبة اإلنجاز ( ) %
2015

2016

2017

2018

2019

2020

الموارد ومتطمبات التنفيذ

مؤشرات
األداء

مؤسسات المجتمع

-نسبة الخريجين

المحمي لتوفير فرص

الحاصمين عمى
فرص عمل.

عمل لمخريجين.
تقييم البرامج

األكاديمية من قبل
الخريجين.

العميد
----

لجنة الخريجين

80

85

أدوات قياس.

عدد البرامج التي

يقيميا الخريجون.

ما تم

تحقيقو
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سااسا ًا :خطة إاارة المخاطر الخاصة بكلية الشريعة

أهااف خطة إاارة المخاطر
 -1زٌادة احتمالٌة النجاح وتخفٌض احتمال الفشل وعدم تحقق أهداف الكلٌة.
 -2توقع المخاطر.
 -3التعامل مع المخاطر بكفاءة وفاعلٌة عند وقوعها
 -4المساعدة فً تقدٌر االحتٌاجات الطاربة للتأكد من تحقٌق األهداف المرجوة.

التعريف بالمصطلحات:
الخطر :حدوث شًء له أثر سلبً فً تحقٌق الهدف وٌؤدي إلى تحقٌق خسابر بشرٌة او مادٌة أو معنوٌة
إدارة المخاطر :عملٌة تحدٌد المخاطر التً تواجه الكلٌة وقٌاسها والسٌطرة علٌها وتخفٌضها إلى مستوٌات مقبولة.
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تقييم المخاطر
ٌتم تقٌٌم المخاطر من خالل تحدٌد احتمالٌة حدوثها ،ومدى تأثٌرها ( تقييم الخطر = احتمالية الحاوث  Ⅹماى التأثير )

نسبة تقييم الخطر
-

( " ) %25 - %15كارثٌة "  :عالٌة للغاٌة بشكل غٌر مقبولٌ ،جب أالّ ٌستمر النشاط فً ظل الظروف السابدة .
( " ) %12 - %8كبرى "  :عالٌة بشكل غٌر مقبولٌ ،جب تعدٌل النشاط لٌتضمن خططا ً وإجراءات عالجٌة .
( " ) %6 - %4متوسطة "  :مقبولة لكن ٌجب إدارتها بحٌث تظل فً أدنى مستوى عملً منطقً .
(  " ) %3 - %1منخفضة "  :مقبولة دون الحاجة التخاذ إجراء آخر .
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كشف بالمخاطر
الخطر

وصف الخطر

عدم توفر
مخصصات
لتنفٌذ بعض
المشارٌع
غٌاب المسؤول
عن المهمة
اإلدارٌة
نقص الكفاءة فً
المهارات
اإلدارٌة والفنٌة
مالً وإداري
عجز بعض
الكوادر البشرٌة
عن االستمرار
فً أداء مهامها
التسرب
الوظٌفً
للكفاءات
إفشاء معلومات
سرٌة

احتمال

الحدوث

(من )5

مدى

التأ ير

(من )5

تقييم الخطر %

(االحتمال*التأ ير)

1

4

4

1

4

4

3

4

12

2

5

10

5

5

25

1

5

5

سبل الوقاية

تحدٌد مٌزانٌة واقعٌة
عند وضع الخطة
توفٌر من ٌنوب عن
المسؤول فً حال
غٌابه
عقد ورش عمل
مناسبة للموظفٌن

آلية المعالجة

عمل المناقالت المالٌة من
مواد ٌوجد بها فابض.
تخفٌض النفقات.
قٌام النابب عن المكلف
بمهامه اإلدارٌة
رفد الوحدات اإلدارٌة
بالمهارات المناسبة

المسؤول

عمٌد الكلٌة
اإلدارة العلٌا
قسم الموارد
البشرٌة
رؤساء األقسام

--تشكٌل لجنة الستقطاب
الكفاءات بشكل عاجل
وضع تحسٌنات فً
العقد تحفز الكفاءات
على البقاء
عقد ورش عمل
تتضمن أهمٌة االلتزام
بما ٌتعلق بأمن
وحماٌة المعلومات.

اإلدارة العلٌا

استقطاب موارد بشرٌة
تتسم بالكفاءة ذاتها

اإلدارة العلٌا

وضع العقوبات المناسبة

اإلدارة العلٌا
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---

أعداد الطلبة

االمتحانات

رفع معدل
القبول

5

فتح تخصص
مشابه فً
مؤسسة تعلٌمٌة
مماثلة قرٌبة

4

---

عزوف الطلبة
األردنٌٌن عن
تخصصات
الكلٌة

2

عدم قدرة
المدرس المعنً
بإجراء االمتحان
النهابً عن
الحضور

1

تعطل الدوام فً
الجامعة أثناء
االمتحانات
النهابٌة لظرف
طارئ

5

25

3

5

5

5

5

20

10

5

15

العناٌة بتوفٌر الدعاٌة
المناسبة ألهمٌة
التخصص وكفاءة
الكلٌة والعناٌة
بمخرجاتها (الحرص
على تعٌٌن الخرٌجٌن
وتسوٌقهم)
تصوٌر أوراق
االمتحانات قبل موعد
االمتحانات النهابٌة
واالحتفاظ بها فً
العمادة
العمل على توفٌر
مراقب بدٌل
---

زٌادة الخصومات

اإلدارة العلٌا

استقطاب الكفاءات
التدرٌسٌة
االستمرار فً تخفٌض
الرسوم

اإلدارة العلٌا

عقد اتفاقٌات مع دول
أخرى الستقطاب الطلبة

اإلدارة العلٌا

العمادة
تكلٌف المراقب البدٌل
رؤساء األقسام
باتخاذ اإلجراءات المناسبة
لجنة االمتحانات

ترحٌل االمتحان إلى أول
ٌوم بعد نهاٌة مواعٌد
االمتحانات النهابٌة

العمادة
رؤساء األقسام
لجنة االمتحانات
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غٌاب المراقبٌن
المكلفٌن

3

4

12

عدم تصوٌر
االمتحان بسبب
انقطاع الكهرباء

1

5

5

تسرٌب
االمتحان

1

5

5

عدم مطابقة عدد
األوراق
المصورة لعدد
الطالب

2

5

10

توزٌع جدول المراقبة
على االمتحانات
النهابٌة قبل وقت
تكلٌف مراقب احتٌاطً
كاف
تحدٌد عدد مناسب باتخاذ اإلجراءات المناسبة
من المراقبٌن
االحتٌاطًٌن

العمادة
رؤساء األقسام
لجنة االمتحانات

تصوٌر أوراق
االمتحانات قبل موعد
استخدام مرافق تحتوي
االمتحانات النهابٌة
العمادة
على مولدات كهربابٌة
واالحتفاظ بها فً
لنسخ االمتحان
العمادة
توفٌر مولد كهربابً
للطوارئ
تصوٌر أوراق
إلغاء نتابج االمتحان لجمٌع
االمتحانات قبل موعد
الطلبة وإعادة عقد
العمادة
االمتحانات النهابٌة
االمتحان فً وقت الحق
واالحتفاظ بها فً
مناسب
العمادة مكتومة
تصوٌر أوراق
االمتحانات قبل موعد
االستفادة من وجود مراقب
االمتحانات النهابٌة
رؤساء األقسام
احتٌاطً ٌطوف على
والتأكد من عدها قبل
لجنة االمتحانات
القاعات إلجراء الالزم
وضعها فً المغلفات
ومقارنتها بعدد الطلبة
من قبل ربٌس القسم
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حدوث خطأ فً
رصد النتابج

طرح المواد

عدم طرح
الشعب الخاصة
بالطلبة المتوقع
تخرجهم
تعارض بعض
المواد مع
مواعٌد أخرى
للطلبة المتوقع
تخرجهم.

1

1

5

3

5

3

االحتفاظ بالنسخ
الورقٌة من أوراق
االمتحانات لمدة
سنتٌن
تدقٌق الزمالء
لبعضهم بعضا ً
استمزاج آراء الطلبة
المتوقع تخرجهم

ير مواد بدٌلة
توف

استمزاج آراء الطلبة
المتوقع تخرجهم
1

3

3

انقطاع الكهرباء

1

3

3

عدم توفر
وسابل آمنة
لتلبٌة حاجات
المرافق التً
تحتاجها كلٌة
الشرٌعة

1

ير مواد بدٌلة
توف

توفٌر مولد احتٌاطً

األمن
والسالمة

السماح للطالب بطلب
مراجعة عالمته
الرجوع إلى النسخ الورقٌة
من أوراق االمتحانات
المحفوظة لمدة سنتٌن

4

4

التأكد من سالمة
التمدٌدات الكهربابٌة
وصٌانتها
منع التدخٌن
توفٌر حماٌات
لألدراج وللنوافذ
العالٌة

استعمال مولد كهربابً
بدٌل لألساسً فً مكان
خارج المركز.

العمادة
أعضاء الهٌبة
التدرٌسٌة
لجنة الجدول
الدراسً
واالمتحانات
لجنة الجدول
الدراسً
واالمتحانات

قسم الصٌانة

مدٌرٌة الشؤون
االستعانة بالخبرات المهنٌة
اإلدارٌة والمالٌة
الكافٌة
دابرة الصٌانة
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نشوب حرٌق
فً أحد المرافق
أثناء تواجد
الطلبة وأعضاء
هٌبة التدرٌس

1

تسرٌب كلمات
المرور لألجهزة
والدخول إلٌها
للعبث بالبٌانات

1

5

5

5

5

توفٌر لوحات إرشادٌة
لمخارج الطوارئ
توفٌر أجهزة إنذار
ومطافا ٌدوٌة
دورة فً السالمة
العامة
عدم االحتفاظ بكلمة
المرور فً مكان
واضح وقرٌب من
الجهاز
وجود كامٌرات
مراقبة تغطً جمٌع
المرافق

إخالء المبنى والخروج
بدون تدافع
استعمال أجهزة إنذار
الحرٌق والمطافا الٌدوٌة

دابرة الخدمات
العمادة
عضو هٌبة
التدرٌس

وقف التعامل اإللكترونً
والتعامل بالورقً لحٌن
إصالح الخلل

قسم الحاسوب
قسم التحكم
والسٌطرة

