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ة ا��اطر �� جامعة ب
	ا ع�� ضوء  رتصو مق��ح إلدا   ر

   مصر للتم)' ا&%كوميجائزة

  فاطمة أحمد ز2ى إبرا/يم

ة التعليمية،2ليـــة ال��بيـــة، جامعـــة ب
	ـــا، مصر نة و:دا رقسم ال��بية املقا   ر

  fatmaahmed2021985@gmail.com:       ال�Cيد Aلك��و@ي

 :م�Zــــــــــص

ة ا��اطر �� ا��ام�دف البحث إ��  �طار الفكر إلدا ��رالتعرف ع عـات، وأ�ـم مالمـح جـائزة مـصر ي
ــا ع�ــــ� ضـــــوء جــــائزة مـــــصر للتم0ـــــ/  ة ا��ــــاطر �ـــــ� جامعــــة ب67ـــ رللتم0ــــ/ ا�ABـــــومي، و?ــــ<�يص واقـــــع إدا
ة ا��ــــاطر �ــــ� جامعــــة ب67ــــا ع�ــــ� ضــــوء  را�ABــــومي، والتوصــــل إ�ــــ� تــــصو مقHــــGح لتحقيــــق فاعليــــة إدا ر

ة ا��ـاط رمؤشـرات معـايG0 جـائزة مــصر للتم0ـ/ ا�ABـومي، وMخاصـة معيــار إدا Tة Sعمــالَّ  ،رر واسـتمرا
ة ا��ــاطر ولقـد اعتمــد البحــث ا�Bــا�� ع�ـ� املــنWX الوصــفي، وتــم إجــراء مقابلـة مفتوحــة �� إدا ر مــع مــسؤ و

ة ا��اطر بجامعة ب67ا؛ وذلك نظرا لAو\6م  ا6cم حو مالمح إدا ًبجامعة ب67ا وiليا6hا gغرض معرفة آ ر لر
ة ا��ـاطر  اية gسياسات وإجراءات إدا رأكGk معرفة ود وتوصـل �ـذا البحـث ، الoـn تواجـھ جامعـة ب67ـار

ة ا��اطر �� ا��امعات �� نتائجھ إ�� أن  ة ا��ـاطر رأ�م عوامل نجاح تطبيق إدا رتتمثـل �ـ� جعـل إدا ُ َّ

ـــــــة  ـــــــ� الثقافـ ة ا��ــــــــاطر �ـ ـــــا، ودمــــــــج إدا ة العليــــــــا با��امعــــــــة لvـــ ـــــــم �دا رذات أولوTــــــــة مؤســــــــسية، ودعـ ر
ة ااملؤسسية، ر وإyشاء بwية فعالة إلدا ٍ َ ْ

ة ا��اطر، وMناء نظم ِ ِ��اطر، وإعداد خطة اسGHاتيجية إلدا
ُ ُ

ر
ة ا��ــاطر با��امعــات،  راملعلومـات الفعالــة، و?ــشكيل فــر العمــل، والتطـوTر املــستمر ملنظومــة إلدا ق
ة ا��اطر �� جامعـة ب67ـا مـن خـالل  رولقد توصل البحث ا�Bا�� إ�� تصو مقGHح لتحقيق فاعلية إدا َ ََ ْ ُ َ رَ ُّ ََّ َ

Tة Sعمــــال بجـــائزة مـــصر للتم0ــــ/ ا�ABـــومي والoــــn �لHـــ/ام ة ا��ـــاطر واســـتمرا ر بمؤشـــرات معيــــار إدا ر
ة  :تمثلــــت �ــــ� ة ا��ــــاطر �ــــ� جامعــــة ب67ــــا، وسياســــات وإجــــراءات إدا رإطــــار عمــــل فعــــال وشــــامل إلدا ر ّ

ة ا��اطر �� جامعة ب67ا، وتوثيق نتائج إدا رة را��اطر �� جامعة ب67ا، واعتماد خطة اسGHاتيجية إلدا
متطلبــــات تثقيفيــــة، : را��ـــاطر �ــــ� جامعــــة ب67ــــا، وتحـــددت متطلبــــات تنفيــــذ �ــــذا التـــصو املقHــــGح �ــــ�

  .ومتطلبات تنظيمية، ومتطلبات gشرTة، ومتطلبات مالية

ة ا��اطر، جائزة مصر للتم0/ ا�ABومي :ال[لمات املفتاحية             .رإدا
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Summary:     

The current research aimed to identify the intellectual framework for 
risk management in universities, the most important features of the 
Egypt Award for Governmental Excellence, diagnosing the reality of 
risk management at Benha University in light of the Egypt Award for 
Governmental Excellence, and arriving at a proposed vision to achieve 
the effectiveness of risk management at Benha University in the light 
of indicators Criteria for the Egypt Award for Governmental 
Excellence, especially the standard for risk management and business 
continuity, and the current research followed descriptive method, and 
an open interview was conducted with risk management officials at 
Benha University and its faculties in order to know their views on the 
features of risk management at Benha University; this is because they 
are more familiar with the risk management policies and procedures 
facing Benha University, and the research results reached to that the 
most important factors for the success of the application of risk 
management in universities are making risk management an 
institutional priority, supporting it by the university’s senior 
management, integrating risk management into the institutional 
culture, establishing an effective structure for risk management, and 
preparing a strategic plan for risk management, building effective 
information systems, forming work teams, and continuously 
developing a risk management system in universities, and the current 
research has also come up with a proposed vision to achieve the 
effectiveness of risk management at Benha University by adhering to 
the indicators of the risk management and business continuity standard 
indicators of the Egypt Award for Governmental Excellence, which 
are represented in: an effective and comprehensive framework for 
managing risks in Benha University, and policies and procedures for 
managing risks in Benha University, adopting a strategic plan to 
manage risks in Benha University, documenting the results of risk 
management at Benha University, and the requirements for 
implementing this proposed vision were identified in: educational 
requirements, organizational requirements, human requirements, and 
financial requirements. 

Keywords: Risk Management, The Egypt Award for Governmental 
Excellence.  
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  :مقدمة

ًنظــرا للطبيعــة الديناميكيــة للب�ئــات التكنولوجيــة والــسياسية و�قتــصادية و�جتماعيــة 

َالoــn تجــد مؤســـسات التعلــيم ا��ــام�� نفـــسvا ف�6ــا؛ فإ\6ــا تواجـــھ عــددا ال يحــ��� مـــن حــاالت عـــدم  ُْ ً

 اليقــ0ن الoـــn تميـــل إ�ــ� خلـــق مجموعـــة معقـــدة للغايــة مـــن ا��ـــاطر ا�Bتملــة، وTمكـــن أن تـــؤدي �ـــذه
6hـا gـشAل �ـBيح إ�ـ� تحـديات خط0ـGة ملؤسـسات التعلــيم -ا��ـاطر ا�Bتملـة رإذا لـم يـتم توقعvـا وإدا

ا��ام��؛ فالعالم م��ء با��اطر ا�Bقيقية وا�Bتملة، لذلك تواجھ ا��امعات العديد من ا��ـاطر 
ة ا��ـاطر الno يمكن أن تؤثر ع�� بقا6cا ونمو�ا؛ ن�يجة لذلك من املvم فvم املبـادئ Sساسـية إل ردا

روكيـــف يمكــــن اســـتخدامvا للمــــساعدة �ــــ� تخفيـــف آثــــار ا��ـــاطر ع�ــــ� كيانــــات Sعمـــال، ومــــع ظvــــو 
اد  ونـــــا  زجائحــــة iو ـــم و?عقيـــــد ا��ــــاطر ��ميـــــع املؤســـــسات تقرTبـــــا بمـــــا �ـــــ� ذلـــــك -gـــــشAل كب0ـــــG-ر ً ��ــ

ـــدم اليقـــــ0ن املتطـــــو �ـــــ� إطـــــالق  رمؤســـــسات التعلـــــيم ا��ـــــام�� �ـــــ� جميـــــع أنحـــــاء العـــــالم، و�Tـــــس�ب عــ
ف غ0ـــG املتوقعـــة الoـــn لـــد�6ا  ومجموعـــة معقـــدة مـــن ا��ـــاطر، و�ـــذه ل�ـــست ســـو واحـــدة مـــن الظـــر ى

ة ع�� ?غيG0 مـسار عمـل أيـة مؤسـسة بمـا �ـ� ذلـك مؤسـسات التعلـيم ا��ـام�� َالقد َُّ ََّ
 ,Addo, et. al) .ر

2021, PP.147)  

اسـة ت إليـھ د رو�ـذا مـا أشـا لعـالnµ َّ حيـث إنـھ ع�ـ� الـصعيد ا (Kageyama, 2014, P.61)ر
َتAافح مؤسسات التعلـيم ا��ـام�� مـن أجـل البقـاء �ـ� ب�ئـة متغ0ـGة وتنافـسية؛ أل\6ـا تتعـرض لل¶6ديـد  َّ

مـــن خـــالل انخفـــاض معـــدالت ?ــــ�ºيل الطـــالب، وخفـــض �عانـــات الوطنيــــة، عـــالوة ع�ـــ� ذلـــك قــــد 
ث الطبيعيــة وا�Bــوادث الر�يبــة �ــ� حــدوث أضــرار  ِت�ـس�ب Sحــداث غ0ــG املتوقعــة مثــل الAــوا

ُ ُ كب0ــGة ر
لvذه املؤسسات، كما أ\6ا مطالبـة �ـ� الوقـت ا�Bـا�� بإقامـة عالقـات مـع أنـواع مختلفـة مـن أ�ـBاب 
املـص½Bة؛ Sمـر الـذي يتطلـب م67ـا تقـديم الكث0ــG مـن أنـواع ا��ـدمات املتعلقـة بمvامvـا Sساسـية �ــ� 

ِالتعليم والبحث العلnµ وا��دمات العامة، ومعرفة كيفية التعامل مع أية مخاط ر موجودة �� ب�ئ¶6ا َّ
ة  ــا؛ وMالتــــا�� بــــدأت gعــــض مؤســــسات التعلــــيم ا��ــــام�� �ــــ� تنفيــــذ إدا رقـــد ت�ــــس�ب �ــــ� ضــــر كب0ــــG لvــ ر َّ

ة ا��اطر املؤسسية َّا��اطر �سGHاتيجية والتنظيمية املسماة بإدا َّ
ِ ِ

َ ُ ُ
ر َّ َ ّ .  

ة ا��ــاطر الفعالــة با��امعــات تزTــد مــن احتماليــة تحقيــق أ�ــدافvا، كمــا  أ\6ــا رفعمليــة إدا
د، وتزTـد مـن الـشفافية حيـث تAـو قنـوات املعلومـات ضـمن عمليـة  ن?سمح بتخصيص أفضل للمـوا ر
6hا التنافــــسية، ونزا�¶6ـــــا  ـــ� ا�Bفــــاظ ع�ــــ� قــــد ة ا��ــــاطر ?ــــساعد ا��امعــــات �ــ رمن�Xيــــة، كمــــا أن إدا ر

 (Sityata, et. al, 2021, P.5) .وسمع¶6ا؛ وMالتا�� ضمان استدام¶6ا

اسـة  ة ا��ـاطر Èـ� (McDonald, et. al, 2020, P.1324)رو�ـذا مـا أكدتـھ د ر حيـث أن إدا
ة التعـــرض  ة ا��ـــاطر بـــإدا ة �ســـGHاتيجية الفعالـــة أليـــة جامعـــة، وغالبـــا مـــا تتعلـــق إدا رأســـاس �دا ر ًر ّ

للمخاطر و?شمل جميع جوانب اسGHاتيجية ا��امعة و?شغيلvا، حيث تتعرض ا��امعـات ��موعـة 
Tـــــادة املـــــساءلة، و?غي0ــــG سياســـــة ا�ABومـــــة، متنوعــــة مـــــن ا��ــــاطر بمـــــا �ـــــ� ذلــــك  زالتقـــــشف املــــا��، و

ــــاطر  ة ا��ــ Tة لنجاحvـــــا، وخاصـــــة إدا ة ا��ـــــاطر ضــــــر ــــإن إدا ــــسمعة، وضـــــمان ا��ـــــودة؛ لــــــذا فـ روالـ ر ور
:  املرتبطة باألyشطة Sساسية ملؤسسة التعليم ا��ـام�� مـن حيـث iSthe academic risksاديمية

Ïس،  ـــد ـــالل مـــــشاركة مؤســـــسة التعلـــــيم ا��ـــــام�� �ـــــ� البحـــــث العلµـــــn، وخدمـــــة ا�ورالتــ �تمـــــع مـــــن خــ
ySــشطة الoـــn تتعلـــق بإنتـــاج املعرفـــة وyـــشر�ا واســـتخدامvا، وعنـــد تحديـــد �ـــذه ا��ـــاطر؛ فإنـــھ مـــن 

َّ

َاملسلم بھ أن تصG0 ا��اطر جزءا ال يتجزأ من أyشطة أية مؤسسة للتعليم ا��ام�� َُّ ََّ ً. 
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ونا املس رفضال عن ذلك iان ظvو فG0وس iو ر
ً

 من أ�م ا��اطر الno 19-�ب ملرض iوفيد
�ـان"م حيـث iانـت بدايتـھ �ـ� الـص0ن بمدنيـة 2020ظvرت �� Òونة SخG0ة خاصة منذ عام  ، ثـم "وو

ْان�شر �ذا الف0ـGوس �ـ� جميـع دو العـالم وع�ـ� أثـره شـلت جميـع مظـا�ر ا�Bيـاة اليوميـة؛ فتوقـف  َّ ُ ل
لvم، و?ــــساوت الــــدو وSفــــراد أمــــام التعلــــيم، وتوقفــــت حركــــة املالحــــة والط0ــــGان، ولــــزم ا للنــــاس منــــا ز

إمAانيـــة �صـــابة 6Öـــذا الف0ـــGوس، و�Õـــزت التكنولوجيـــا، وiـــل مظـــا�ر التقـــدم ع�ـــ� مقاومتـــھ، و��ـــأ 
Tة الno نادى 6Öا �سالم َالعالم إ�� �جراءات �حGHا َ

  ) 77، صB×2021اتھ، وMدير، . (ز

ونــا ع�ــ�  جميــع مجــاالت العمــل؛ فAــان للوMــاء ركمــا أثــر الوضــع ا�Bــا�� املــرتبط بجائحــة iو
ّعواقب ال حصر لvا حيث أدت إ�� انحراف و?عطيل استقرار العديد من املؤسسات �� جميع أنحاء 

؛ وMــذلك yــشأت COVID-19العــالم، ولــم تكــن املؤســسات مــستعدة للقيــود فيمــا يتعلــق 6Öــذا الوMــاء 
ـــتم ة اســ ــا �ـــــ� ذلـــــك إدا ة ا��ـــــاطر بمـــ ـــ� دمـــــج إدا را�Bاجـــــة امل½Bـــــة إ�ــ ــــل ر ـــ� منظومـــــة عمـ Tة Sعمـــــال �ــ ررا

  (Buganováa, et. al, 2021, P.1524) .مؤسسات التعليم ا��ام��

نـة املؤسـسات ا��امعيـة، فنظــرا  Tـادة مر 6hا ع�ـ�  ة ا��ـاطر �ـ� قـد ً     وتكمـن أ�ميـة إدا و ز ر ر
Tة Sعمـال جـزءا مـ ة اسـتمرا ة ا��ـاطر وإدا ًللتأثG0ات السلبية والتغG0ات البيâية ?عـد إدا ر ر ن أنظمـة ر

ة ا��ـــاطر ة املتAاملــة، بمـــا �ـــ� ذلـــك ب�ئـــة Sعمـــال؛ فـــالغرض مــن إدا ر�دا الoـــÈ nـــ� جـــزء مـــن ثقافـــة -ر
�ــو إyــشاء القيمــة وحماي¶6ــا، وتحــس0ن Sداء، و?ــ<�يع �بتAــار، ودعــم تحقيــق S�ــداف، -ا��امعــة

ات إل Tة Sعمــال �ــو تــوفG0 وصــيانة الــضوابط والقــد ة اســتمرا روالغــرض مــن نظــام إدا ر ة ر ة القـــد ردا ر
ة  رالAليــــة للمؤســــسة ا��امعيــــة ع�ــــ� �ســــتمرار �ــــ� العمــــل أثنــــاء �ضــــطرابات؛ وع�ــــ� ذلــــك فــــإن إدا

َّ

ـــاطر  ة ا��ـــ Tة Sعمــــــال جــــــزء مــــــن ا��ــــــال Sوســــــع إلدا راســــــتمرا الثقافــــــة والــــــسياسات و�جــــــراءات (ر
سـات والvيAـل املوجـود لتحديـد وتقيـيم و�سـتجابة للمخـاطر  ,Buganováa, et. al, 2021)).رواملما

PP.1522-1523)  

َوMمـا أن ا��امعــة ال تقــل عــن أيــة مؤســسة أخــر ?ــس�� للتقــدم والرMحيــة؛ ألن �ســ�ثمار  ى َ َُّ ََّ

؛ ومن ثم ع�� ا��امعة Sخذ بAل ما يمك67ا من  َالذي تقوم بھ ا��امعة اس�ثمار �� العنصر ال�شر ُ ِ
ّ َ ُ ي

ًتفو والتنافسية أيضا، وTزTد أ�مية ذلك البقاء وتقديم خدما6hا، ل�س �ذا فحسب بل لتحقيق ال ق
ما تتعرض لھ ا��امعات املصرTة من تحديات داخلية، وإقليمية، وعاملية، باإلضافة إ�� تأخر�ا عن 
قال½Bــاق بمثيال6hــا لــ�س �ــ� الــدو املتقدمــة؛ بــل �ــ� gعــض الــدو العرMيــة الoــn اســتطاعت أن تتفــو  ل ل

ة ا��اطر من شأنھ مساعدة َّوتتقدم �� التصwيفات العرMية والعاملية، وإن ِ وضع اسGHاتيجيات إلدا ِ
ْ

ر
ا��امعــات ع�ـــ� تحقيـــق تفوقvـــا، ومـــن خاللـــھ ?ــستطيع حمايـــة نفـــسvا مـــن التحـــديات، و�بقـــاء ع�ـــ� 

 )302، ص2019إبرا�يم، ( .كيا\6ا و�عالء من م6h/0ا التنافسية

اسة  روأكدت د
َ َّ َ

ت ?عمل �ـ� ب�ئـة َّأن ا��امعات املصرTة أصبح) 1065، ص2021علوان، (
ونــــا؛ ممــــا يجعـــل مــــن الــــصعب ا�Bفـــاظ ع�ــــ� امل0ــــ/ة  رتنافـــسية gــــشAل مH/ايـــد خاصــــة gعــــد جائحـــة iو
التنافسية املستدامة لvا، ومن أجـل البقـاء �ـ� مثـل �ـذا الوضـع وجـب عل�6ـا مراقبـة ب�ئ¶6ـا الداخليـة 

Tــة عنــد مواجvــة  ات املناســبة والفو جيــة، وجمــع املعلومــات، واتخــاذ القــرا روا��ا ر الفــرص ا��تلفــة ر
نة باملنافس0ن ÒخرTن   . رو6hديدات الب�ئة لتحس0ن أدا6cا مقا

ة ا��ـــــاطر كمـــــدخل إدار ملواجvـــــة  ـــذا يؤكـــــد أ�ميـــــة اعتمـــــاد ا��امعـــــات املـــــصرTة إدا يو�ــ ر
�ـا ومـسئوليا6hا ع�ــ�  ث ا��تلفــة ع�ـ� النحـو الــذي يمك67ـا مـن القيــام بأدوا مـات والAـوا Sرا��ـاطر و ر َز ُ ِ

ّ َ ُ

ة مـن الدولـة الوجھ Sكم ، خاصة وأن �ناك مبـاد رل وتحقيق التم0/ وMلوغ الوضع التنافn�ä املأمو ل
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ة ا��ـاطر ضـمن  راملصرTة تتمثل �ـ� جـائزة مـصر للتم0ـ/ ا�ABـومي، الoـn ?عتمـد مؤشـرات خاصـة بـإدا ُ َّ

ا  ــ مجموعــــة معــــايG0 خاصــــة بــــالتم0/ املؤســــn�ä ��تلــــف املؤســــسات ا�ABوميــــة بالدولــــة املــــصرTة وم67ــ
ة ا��ـاطر �ـ� جامعـة الAليات ا ر��امعية؛ ومن �نا جاء البحث ا�Bا�� للتوصل إ�� تصو مقHـGح إلدا ر

 .ب67ا iإحدى ا��امعات املصرTة ع�� ضوء مؤشرات جائزة مصر للتم0/ ا�ABومي

    :مشAلة البحث

  تنطلق مشAلة البحث من أن ا��امعات املصرTة ?شvد العديد من التغG0ات والتحديات 
عة مـا بـ0 رن ?غ0ـGات اجتماعيـة، وتقلبـات اقتـصادية، وتحـديات بيâيـة، وتطـو القتـصاد عـالnµ رامل�سا

ة التكنولوجيا الفائقـة، كمـا يـزداد Sمـر ?عقيـدا و?ـشابAا �ـ� ظـل مـا  �بداع واملعرفة، وثو ��يقوم ع
ً ً ر ِ

ل�ـــو ملقـــى ع�ـــ� عاتقvـــا مـــن متطلبـــات؛ فæـــn املـــسئو Sو عـــن تحقيـــق تنميـــة ا��تمعـــات وتقـــدمvا،  ل َ ْ ُ

�ســـvام �ـــ� إنتـــاج املعرفـــة وyـــشر�ا، فـــضال عـــن أ\6ـــا مطالبـــة و
ً

 بتقـــديم مêـــGرات تموTلvـــا -éمجتمعيـــا–
ســا6hا؛ Sمــر الــذي يتطلــب �ــ� مجملــھ مــن تلــك املؤســسات �بــداع  ِودعمvــا وتفــسG0 تــصرفا6hا ومما ر

ســــا6hا، و�ــــ� تقــــديم خــــدم 6hــــا ومما روالرTــــادة، وأن تــــذ�ب خــــارج نطــــاق ا�Bلــــو التقليديــــة �ــــ� إدا ر ا6hا ل
ســال¶6ا املنوطــة 6Öــا، وتحقيــق البقــاء والتم0ــ/  عا6hا حoــ� يمك67ــا املــشاركة بقــوة �ــ� أداء  روقيــادة مــشر و

 )19، ص2017ع���ä، وسعد، .(واملنافسة

اسـة باإلضـافة إ�ــ� ذلـك  ت د رأشــا iـي، (ر إ�ــ� أن �نـاك العديــد ) 363، ص2021زباســي��، و
6hا جائحة iوفيدمن التحديات أمام ا��امعات املصرTة خاصة �� Òونة   الno 19-زSخG0ة والno أفر

تطلبــت م67ــا البحــث عــن املــداخل الoــn تمك67ــا مــن مواجvــة �ــذه التحــديات وتطــوTر مــسئولي¶6ا تجــاه 
مجتمعvـــا بمـــا يناســـب طبيعـــة ب�ئ¶6ـــا التنظيميـــة واحتياجvـــا الـــشديد إ�ـــ� املعلومـــات الدقيقـــة لوضـــع 

ا6hا ا�Bاضرة  واملـستقبلية، ومـساعد6hا ع�ـ� التـصدي للمـشكالت رخططvا واسGHاتيجي¶6ا واتخاذ قرا
صـــد iافـــة املتغ0ـــGات البيâيـــة ا�Bيطـــة باســـتمرار   �ëـــستدì ـــا؛ ممـــاvـــا أثنـــاء تنفيـــذ خططvvتواج nـــoرال
ـــاطر  ـــة وتجنـــــب ا��ــ ـــتغالل الفـــــرص املتاحــ ــا ìـــــساعد�ا ع�ـــــ� اســ و�ســـــتعداد لvـــــا والتـــــأقلم معvـــــا؛ ممـــ

  . ا�Bتملة؛ ومن ثم أداء بفاعلية

ــــذا مـــــــا أكدتـــــــ اســـــــة و�ــ مـــــــن حيـــــــث أن ا��امعـــــــات ) 625-624، ص ص2020حـــــــسن، (رھ د
ئــة ن�يجــة للمتغ0ــGات املفاجئــة الــسرÏعة والoــn يمكــن أن  راملــصرTة تواجــھ العديــد مــن Sحــداث الطا
ة  ســال¶6ا، ومـع عـدم قــد ة ع�ــ� تحقيـق أ�ـدافvا و مــات 6hـدد مـس6hG0ا وتجعلvــا غ0ـG قـاد رتتفـاقم إ�ـ� أ ر رز

مــات وSحـــداث أصـــبح لزامـــا ع�ـــ� �ـــذه ا��امعـــات أن ا��امعــات املـــصرTة ع�ـــ� التكيـــف مـــ S ًع �ـــذه ز
ـــدم تحـــــص0ن  ـــالواقع ìـــــشG0 إ�ـــــ� عــ ا6hا وتحـــــشد إمAانيا6hـــــا ملواجvـــــة �ـــــذه Sحـــــداث؛ فــ رتطـــــو مـــــن قـــــد ر
ئـــة؛ فلـــ�س مــــن  مـــات وعـــدم خلـــو ا�Bيــــاة ا��امعيـــة مـــن Sحـــداث الطا S ة ضـــدTرا��امعـــات املـــصر ز

مــة؟ بــل أصــ S ســتأ?ي nــoــسأل مy زاملعقــو أن مــة؟ ومــا ل S زبح وامتــد الــسؤال مــاذا نفعــل عنــدما تــأ?ي
مـــــات ا��امعيـــــة؟؛  S ـــات با��امعــــات للتعامـــــل مــــع مــ S ة Tو�ات الoـــــn تــــضعvا وحـــــدات إدا زالــــس�نا ز ر ر
ات  ث �ـــــ� ا��امعـــــات يتطلـــــب جvـــــودا منظمـــــة لبنـــــاء القـــــد مـــــات والAـــــوا S ـــــةvـــو مواج رفـــــالتحو نحــ ر ًز ل

ة املؤســــسية املاديــــة وال�ــــشرTة والفنيــــة واملعلوم راتيــــة والoــــn تبîــــn عل�6ــــا اســــGHاتيجية التخطــــيط إلدا
َ ْ ُ

مـات بأشـAالvا وأوقـات  S ـة لتوقـعTبؤwة الت مات و�ستعداد والتخطيط املسبق لvـا، وتبîـn القـد Sز ر ز
مات املتوقعة Tو�ات متAاملة لأل ضع س�نا زحدو6ðا ومجاالت وقوعvا و ر   .و

ـــة  اســ ياملـــــصر إ�ـــــ� التخطـــــيط مـــــن حيـــــث حاجـــــة ا��تمـــــع ) 121، ص2015إبـــــرا�يم، (رود
Tـــادة كفـــاءة وفاعليـــة  ة ا��ـــاطر ومواجv¶6ـــا؛ فـــالتخطيط املـــسبق للمخـــاطر ìعمـــل ع�ـــ�  زا��يـــد إلدا ر
ـــل �ثــــار الـــــسلبية للمخـــــاطر ع�ــــ� ا��تمـــــع؛ ومـــــن ثــــم إيجـــــاد مجتمـــــع أفـــــضل  عمليــــة املواجvـــــة وتقليــ
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رلإلyــسان املعاصــر، ومـــن أنــھ نظــرا للتطـــو العلµــn والتكنولــو�ñ تتعـــدد وتH/ايــد  املــشكالت وا��ـــاطر ً
ة Sخذ بالتخطيط ن�Xـا؛ وصـوال إ�ـ� مواجvـة املـشكالت وا��ـاطر  و�حتياجات الno تدعو إ�� ضر

ً ً ور
ة ا��ـــاطر ملنـــع حـــدو6ðا بقـــدر �مAـــان؛ فـــالتخطيط كـــنWX إدار ìـــس¶6دف  يوالتخطـــيط املـــسبق إلدا ر

�ــا �ــ� املــستقبل، وÏعتêــG التخطــي لط أو عنــصر مــن عناصــر راتخــاذ إجــراءات �ــ� ا�Bاضــر ليجîــn ثما
ة ت�ي67ا من مختلف  ة ا��اطر وضر ة و�و Sساس الذي تقوم عليھ؛ ومن �نا تأ?ي أ�مية إدا ر�دا ر ور
Tة  �ـا ومvامvـا وا�Bفـاظ ع�ـ� اسـتمرا راملؤسسات وخاصة ا��امعـات حoـn تـتمكن مـن اسـتدامة أدوا ر

  .  أعمالvا

اســـة  رTة �ـــ� الوقـــت ا�Bـــا�� مـــن حيـــث أن ا��امعـــات املـــص) 320، ص2008ســـليمان، (رود
ة  رت�ـــسم gعــــدد مـــن ا��ــــصائص تمثـــل �ــــ� حــــد ذا6hـــا معوقــــات يمكـــن أن تحــــد مـــن فاعليــــة جvــــود إدا َّ ُ َ

ِ
ّ َ

كêـG ��ـم كث0ـG مـن مؤسـسات التعلـيم ا��ـام�� : ا��اطر 6Öا، ومن تلـك املعوقـات ع�ـ� سـ�يل املثـال
ُاملـــصرTة عــــن ا�Bــــد الــــذي يمكـــن مــــن الــــسيطرة ع�ــــ� iافــــة أyـــشط¶6ا، با

ِ ِ
ّ َ ُ ّ إلضــــافة إ�ــــ� الــــبطء الــــشديد َ

د املاليــة، وغيــاب نظــم فعالــة للمعلومــات و�تــصاالت، وجمــود  روG0Mوقراطيــة العمــل، وضــعف املــوا
كث0ــG مــن ال�ــشرÏعات وضــعف مالءم¶6ـــا لواقــع ا�Bــال ســرÏع التغي0ـــG، والــسلبية وا��ــوف مــن تحمـــل 

Tة ا��ت راملسئولية، والقصو �� تطبيق Sسس العلمية لألساليب �دا لفة، وغياب العمل ا��ام�� ر
ة ا��اطر ومتطلبا6hا   .رالتعاوyي �� فرTق، وضعف الو�ë بإدا

 WXة لــنBـôـة الواT ؤومـن ثـم ìغلـب ع�ــ� ا��امعـات املـصرTة غيـاب الفكــر �سـGHاتي�õ والر
ة ا��ــاطر كمvمــة مــن مvــام ا��امعــات املــصرTة، فــضال عــن غيــاب الثقافــة التنظيميــة الداعمــة  إدا

ً
ر

ة ا��ا ة ا��اطر ودمجvا �� رإلدا رطر �� ا��امعات املصرTة، وغياب التخطيط والتنظيم ا��يد إلدا
عمليا6hـــا املؤســــسية، وجامعـــة ب67ــــا مــــن �ـــذه ا��امعــــات املـــصرTة الoــــn تواجــــھ مثـــل �ــــذه التحــــديات 

ة ا��اطر املؤسسية بفاعلية ة ا��اطر والno تحو دو قيامvا بإدا را��اصة بإدا نر   .ل

َو�� ضوء ذلك تحدد َّ�cس التاeت مش[لة البحث �� السؤال الرئ :  

ة ا��اطر �� جامعة ب
	ا ع�� ضوء جائزة مصر للتم)' ا&%كومي؟ رما التصو املق��ح إلدا   ر

��  :وTتفرع من �ذا السؤال عدة أسئلة فرعية تتمثل فيما ي

ة ا��اطر �� ا&mامعات؟ -1   رما rسس النظرnة إلدا

  ما مالمح جائزة مصر للتم)' ا&%كومي؟ -2

ة ا��اطر �� جامعة ب
	ا ع�� ضوء جائزة مصر للتم)' ا&%كومي؟  -3  رما واقع إدا

ة ا��ـــاطر �ـــ� جامعـــة ب
	ـــا ع�ـــ� ضـــوء جـــائزة مـــصر للتم)ـــ'  -4 رمـــا التـــصو املق�ـــ�ح إلدا ر
  ا&%كومي؟

ة ا��ـاطر �ـ�  تمثلت أ�ـداف البحـث ا�Bـا�� �ـ� :أ/داف البحث رالتعـرف ع�ـ� �طـار الفكـر إلدا ي

ة ا��اطر �ـ� جامعـة ب67ـا ا��امعات، وأ�م مالمح ر جائزة مصر للتم0/ ا�ABومي، و?<�يص واقع إدا
رع�ــ� ضـــوء جـــائزة مـــصر للتم0ـــ/ ا�ABـــومي، والعمـــل ع�ـــ� التوصـــل إ�ـــ� تـــصو مقHـــGح لتحقيـــق فاعليـــة 

ة ا��اطر �� جامعة ب67ا ع�� ضوء مؤشرات معايG0 جائزة مصر للتم0/ ا�ABـومي  خاصـة معيـار -رإدا
ة ا��اطر واستمرا   .رTة Sعمالرإدا



 
 تصور مقترح إلدارة المخاطر في جامعة بنها 

 على ضوء جائزة مصر للتميز الحكومي
فاطمة أحمد زكى إبراهيم/ د  
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  :  تتø÷ أ�مية البحث النظرTة، والعملية فيما ي��:البحثَّأ/مية 

 :وتتمثل �� أنھ: r/مية النظرnة -1

ة ا��ـاطر �ـ� سـياق  � ري�ناو إحدى املوضوعات البحثية املvمـة و�ـو موضـوع إدا ل
اسات العرMية  رالتعليم ا��ام��، والذي لم تتطر إليھ سو عدد قليل من الد ى ق

اسات الGHبوTة �� �ذا ا��الوSجن�ية ع  .ر�� حد علم الباحثة واطالعvا ع�� الد

ة ا��ــــاطر بمؤســــسات التعلــــيم ا��ــــام��، وذلــــك تزامنــــا مــــع  � ً ي�نــــاو كيفيــــة إدا
ر ل

 ��ف والتحديات وا��اطر �� الوقت ا�Bا�� الno أثرت ع وظvو العديد من الظر ر
املؤســسات مــن منظومــة العمــل بأكملvــا 6Öــذه املؤســسات مــن أجــل تمكــ0ن �ــذه 

مواجvــــة مثــــل �ــــذه التحــــديات وا��ــــاطر ع�ــــ� النحــــو الــــذي يــــضمن لvــــا البقــــاء 
�ا وتحقيق امل0/ة التنافسية  .رواستدامة أدوا

ــــــة ا�Bققــــــــة للتم0ــــــــ/  � ـــا ا��تلفـ ـــ/ ا�ABـــــــومي بمعايG0�ـــــ ــــائزة مـــــــصر للتم0ـــــ لي�نـــــــاو جــــ
Tة  ـــاطر واســـــــتمرا ة ا��ـــ ـــة معيــــــار إدا ـــــصرTة، وخاصـــ ـــة املـ رللمؤســــــسات ا�ABوميـــ ر

ــاء تــــصو Sعمـــال  ربمؤشــــراتھ الoــــn ?عــــد بمثابــــة Sســــاس الـــذي يــــتم �ــــ� ضــــوئھ بنــ
ة ا��اطر �� جامعة ب67ا  . رمقGHح لتحقيق فاعلية إدا

  :وتتمثل �� أنھ: r/مية العملية -2

ة ا��ـاطر �ــ� جامعـة ب67ــا ع�ـ� ضــوء مؤشـرات جــائزة  � ريقـوم ب�ـ<�يص واقــع إدا
 .6ا �� س�يل مواجvة مخاطر�امصر للتم0/ ا�ABومي، وا��vود الno تبذلvا جامعة ب7

ة ا��ــاطر �ــ� جامعـــة  � ريتوصــل إ�ــ� أ�ــم متطلبــات وإجــراءات تحقيــق فاعليــة إدا
 .ب67ا ع�� ضوء مؤشرات جائزة مصر للتم0/ ا�ABومي

يمكــن لقــادة ا��امعــات املــصرTة عامــة، وجامعــة ب67ــا وiليا6hــا خاصــة �ســتفادة  �
ة ا��اطر 6Öا   .رمن �ذا البحث لتطوTر منظومة إدا

   :البحث ا�Bا�� ع�� ا�Bدود Òتية يقتصر :حـــــدود البحـــــث

1- �yة ا��ـاطر �ـ� جامعـة ب67ــا : ا&%ـد املوضـو ريتمثـل �ـ� التوصـل إ�ـ� تـصو مقHـGح إلدا ر
Tة Sعمـــال بجــائزة مــصر للتم0ـــ/  ة ا��ــاطر واســتمرا رع�ــ� ضــوء مؤشــرات معيـــار إدا ر

 :را�ABومي، وتحددت عناصر �ذا التصو املقGHح ��

ة ا��اطر �� جامعة ب67اإطا -   .رر عمل فعال وشامل إلدا

ة ا��اطر �� جامعة ب67ا -   .ر سياسات وإجراءات إدا

ة ا��اطر �� جامعة ب67ا -   .ر اعتماد خطة اسGHاتيجية إلدا

ة ا��اطر �� جامعة ب67ا -   .رتوثيق نتائج إدا

د اقتــصر البحــث ا�Bــا�� ع�ــ� جامعــة ب67ــا والoــn بــذلت gعــض ا��vــو: ا&%ــد ا&mغرا�ــ� -2
ونــا، فـضال عــن iــو  ة ا��ـاطر املؤســسية 6Öـا وخاصــة فيمــا يتـصل بجائحــة iو نإلدا

ً
ر ر
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ـــائزة مــــــصر للتم0ــــــ/  ــــn طبقــــــت مؤشــــــرات جـــ ــــة ب67ــــــا مــــــن ا��امعــــــات املــــــصرTة الoـ جامعـ
Tة وع�� مستو أيضا مختلف iليا6hا، وحصلت  ًا�ABومي �� مختلف وحدا6hا �دا ى ر

 .ع�� gعض جوائز التم0/ ا�ABومي
ة ا��ـاطر بجامعــة ب67ـا وiليا6hــا gغـرض معرفــة  تم:يا&%ـد ال}ـشر -3 �� إدا رثــل �ـ� مــسؤ و

اية  ة ا��اطر بجامعة ب67ا؛ وذلك نظرا لAو\6م أكGk معرفة ود ا6cم حو مالمح إدا رآ ر ًر ل
ة ا��اطر الno تواجھ جامعة ب67ا  .رgسياسات وإجراءات إدا

من إجراء البحث خالل العام ا��ام�� : ا&%د الزم~{ -4   . م2021/2022زتمثل �� 

اتبع البحث ا�Bا�� املنWX الوصفي الذي يقوم ع�ـ� تحديـد ما�يـة طبيعـة الظـا�رة  :من�� البحث
موضـع البحـث مـن خـالل تحليـل بwي¶6ـا وwMيـة العالقـات بـ0ن مAونا6hـا وتحديـد كيـف ?عمـل الظـا�رة، 

صـــف أيـــضا الوضـــع الـــذي iانـــت عليـــھ الظـــا�رة أو الoـــn عل�6ـــا بالفعـــل أو الoـــn ســـيAو عل�6ـــا  نو ً ندو و
؛ وMذلك استخدم البحث )105-104، ص ص2010أبو حطب، وصادق، (تدخل SحAام التقييمية 

ة ا��اطر  �طار الفكر إلدا ��را�Bا�� املنWX الوصفي لتحقيق أ�داف البحث من حيث التعرف ع ي
ة ا��ـاطر �ـ� جامعـة  ر�� ا��امعـات، وأ�ـم مالمـح جـائزة مـصر للتم0ـ/ ا�ABـومي، و?ـ<�يص واقـع إدا

6ــا ع�ــ� ضــوء جــائزة مــصر للتم0ــ/ ا�ABــومي مــن خــالل تحليــل الوثــائق ذات الــصلة، وإجــراء مقابلــة ب7
ة ا��اطر بجامعة ب67ا وiليا6hامفتوحة مع gعض �� إدا ر مسؤ ر، والتوصـل إ�ـ� تـصو مقHـGح لتحقيـق و

ة ا��اطر �� جامعة ب67ا �� ضوء مؤشـرات معـايG0 جـائزة مـصر للتم0ـ/ ا�ABـومي   خاصـة-رفاعلية إدا
Tة Sعمال ة ا��اطر واستمرا رمعيار إدا   .ر

َتحددت مصط½Bات البحث ا�Bا�� فيما ي�� :مصطZ%ات البحث َّ:
  

ة ا��اطر  -1  :Risk Managementرإدا

تــأثG0 عــدم اليقــ0ن ع�ـــ� S�ــداف، و�ــذا التــأثG0 �ـــو انحــراف عــن املتوقـــع   بأنــھìRiskعــرف ا��طــر 
ًإيجابيا أو سلبيا مثل S�داف املالية ، والBûة (ف جوانب مختلفة ن، وحيث يمكن أن يAو لأل�داً

، ّ�سـGHاتيجيةىع�ـ� مـستو (وTمكـن تطبيقvـا ع�ـ� مـستوTات مختلفـة ) والسالمة، وS�داف البيâيـة
ع، وع�ــ� مـــستو ا��ـــدمات والعمليــات ىوع�ــ� مـــستو املؤســـسة، وع�ــ� مـــستو املـــشر ى ً، وغالبـــا مـــا )وى

، والنتــائج، أو مــزTج مــن �ــذه Sحــداث والنتــائج، وTــتم تتم0ــ/ ا��ــاطر بــالرجوع إ�ــ� Sحــداث ا�Bتملــة
ف  ــا بمــــا �ــــ� ذلــــك التغ0ــــGات �ــــ� الظــــر والتعب0ـــG عــــن ا��ــــاطر مــــن خــــالل مجموعــــة لعواقــــب �Bــــدث مــ

 (ISO, 2018, P.1).واحتمال حدوثھ

ـــاطر بأ\6ـــــا عمليـــــة منـــــضبطة وم�ــــسقة ?ـــــشمل املؤســـــسة بأكملvـــــا، وتتـــــضمن �ـــــذه  ة ا��ــ َو?عــــرف إدا َّ َ ُ
ر

ة ا��ـــاطر املتبقيـــة مـــن العمليـــة تحديـــ رد ا��ـــاطر وتقييمvـــا، واســـGHاتيجيات تخفيـــف ا��ـــاطر، وإدا
Tر ا��ـــــاطر، واملتاgعـــــة مــــن حيـــــث ضـــــمان �لHـــــ/ام بالـــــسياسات  رخــــالل نقلvـــــا إ�ـــــ� طـــــرف آخــــر، وتقـــــا

ثاقة صل¶6ا ة ا��اطر وفعالي¶6ا و وو�جراءات املتصلة بإدا فيد،  (.ر   )40-39، ص ص2008ور

 الoـ6h nـتم برم¶6ــا بفvـم ا��ـاطر مــن حيـث العوامـل املــس�بة لvـا وعواق6üـا، وتقليــل ًوÈـ� أيـضا العمليــة
َا��اطر وا�Bد من شدة تأثG0�ا، وتقاسم ا��اطر من خالل �فادة من التأم0ن املسبق بنقل gعض  ْ ُ

، .(ا��اطر إ�� طرف آخر سو نأند   )  23، ص2018ر

Xقة منTة ا��اطر املؤسسية بأ\6ا طر ة جميع ا��اطر الoـn تواجـھ ركما ?عرف إدا ر�ية ومتAاملة إلدا
ة جميــع مخــاطر املؤســسة  ة 6Öــدف تحديــد وتقيــيم وإدا َاملؤســسة، وتركــز ع�ــ� إشــراف مجلــس �دا َّ َ ُ

ر ر
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ة املؤســــسة مـــسئو عــــن تقـــديم املــــدخالت  ل�ـــ� إطـــار متAامــــل؛ فمجلـــس إدا ُ ْ َ َ َّ َ ُ
، وتحديــــد ّ�ســـGHاتيجيةر

�شراف �دارأ�داف Sداء، و?عي0ن املوظف0ن الرئ� G0).يس0ن، وتوفWu& Olson, 2015, P.1( 

ة ا��ــــــاطر ـــــي إلدا روالتعرTــــــف �جرا�ـ ـــــراءات : ُّ ــــن العمليــــــات أو ySــــــشطة و�جــ Èــــــ� مجموعـــــــة مــ
َا��اصـة بتحديــد ا��ــاطر الoــn ?عHــGض مــسG0ة العمــل املؤســn�ä باملؤســسة ا��امعيــة، وتقيــيم  َّ َ ُ

6hا، ومحاولة  جة خطو ر�ذه ا��اطر وتحديد د تخفيف حدة آثار �ذه ا��اطر وتقليل ��م ر
ىا��ــسائر الoـــn يمكـــن أن تحـــد6ðا مــن خـــالل نقـــل gعـــض ا��ـــاطر إ�ــ� أطـــراف أخـــر ?ـــساعد �ـــ� 
َمواجvة �ذه ا��اطر، وMما ينعكس ع�� تحس0ن مستوTات Sداء املؤسn�ä، وإنجاز املؤسسة  َّ َ ُ

ا��امعية ملvامvا دو أدyى خسائر مادية أو معنوTة
َ  .ن

 :صر للتم)' ا&%كوميجائزة م -2

ات ا�ABوميـة املـصرTة الoـn تـم إطالقvـا  ر?عرف جـائزة مـصر للتم0ـ/ ا�ABـومي بأ\6ـا إحـدى املبـاد
Tــة مــصر  Tـة للمــسا�مة �ــ� تحقيـق ر ئــ�س ا��مvو ؤتجـسيدا لتوج�6ــات  ر ر ح 2030ً وم، لتحف0ــ/ ر

ًالتنــافس والتم0ــ/ ع�ــ� مــستو املــوظف0ن وا��vــات ا�ABوميــة بمــا يــنعكس إيجابــا ع�ــ� تحــ س0ن ى
ـــا ــــــسية مــــــــصر عامليـــــ ـــم تنافــ ــــصر ودعـــــ ًجــــــــودة حيــــــــاة املــــــــواطن املــــ ــــــة .(ي ة التخطــــــــيط والتنميــ ا رو ز

  ) 1، ص�2021قتصادية، 

 كمــا ?عــرف جــائزة مــصر للتم0ــ/ ا�ABــومي بأ\6ــا جــائزة وطنيــة 6hــدف إ�ــ� تحقيــق تنميــة وتطــوTر 
Tـة مـصر(يا��vاز �دار للدولة مـن خـالل تحقيـق اسـGHاتيجية التنميـة املـستدامة  ، )2030 ؤر

ح التنافـسية وثقافـة التم0ـ/ ع�ـ� مـستو املؤسـسات ا�ABوميـة؛ ممـا يـنعكس أثـره  ىو?عزTز الـر و
تقـــــاء بمـــــستو ا��ـــــدمات، و�لHـــــ/ام بمعـــــايG0 ا��ـــــودة والتم0ـــــ/، وتكـــــرTم  ىع�ــــ� املـــــواطن، مـــــع � ر
ات  ات وتنميـــــة القــــــد ــــو ــــ� Sداء املؤســـــn�ä؛ ملواكبـــــة التطــ ـــة �ــ ـــ/ين، وإحـــــداث نقلــــــة نوعيــ راملتم0ــ ر

  ) 3، ص2019جامعة القا�رة، .(Tةال�شر

ة مvمـــة أطلقـــت �ـــ� عـــام -éإجرائيـــا–و?عـــرف بـــذلك جـــائزة مـــصر للتم0ـــ/ ا�ABـــومي  م 2018ر بأ\6ـــا مبـــاد
Tــة مــصر العرMيــة لwــشر ثقافــة التم0ــ/ داخــل الدولــة، وÈــ� ?عــد أكêــG وأو  ئــ�س جمvو عايــة  لتحــت  ر ر ر

Tـة مـصر  ؤجائزة من نوعvا ع�� مستو مصر، و�È جزء مـن ر 6hـتم بتمـايز أداء املؤسـسات ، و2030ى
ـــة مـــــن أجـــــل تحقيـــــق مـــــستوTات جـــــودة عاليـــــة �ـــــ� منظومـــــة ا��ـــــدمات املقدمـــــة للمـــــواطن0ن  ا�ABوميــ
املــــصر0Tن مــــن خــــالل اســــ�يفاء �ــــذه املؤســــسات ��موعــــة معــــايG0 ومؤشــــرات تحــــدد�ا جــــائزة مــــصر 

  .للتم0/ ا�ABومي

اسات السابقة اسات السابقة ذات الصلة بال :رالد   :بحث ا�Bا�� فيما ي��ريمكن توضيح الد

ة ا��ــاطر �ــ� ا&mامعــات العر�يــة" -1 دن: رإدا r اســة حالــة جامعــة فيالدلفيــا �ــ� رد الفقvــاء،  ("ر
 ) 103-79، ص ص2012

ة ا��ـــــاطر ع�ــــــ�  ـــاس مــــــدى تطبيـــــق جامعـــــة فيالدلفيـــــا ملتطلبـــــات إدا ــــة إ�ـــــ� قيــ اسـ ر�ـــــدفت �ـــــذه الد ر
Tــة ا��تلفــة طبقــت اســ�بانة مــع عينــة بلــغ ��مvــا ، واســتخدمت املــنWX الوصــفي، وراملــستوTات �دا

ة العليــا، و) 17( رعــضوا ع�ــ� مــستو �دا ة الوســطي، و) 29(ى رع�ــ� مــستو �دا عــضوا ع�ــ� ) 237(ى
ا إ�ـــ� أن ا��امعــــة حققـــت yــــسبة إجماليـــة �ــــ�  ــ اســـة �ــــ� نتائجvـ ة الـــدنيا، وتوصــــلت الد رمـــستو �دا ر ى

�ا  ة ا��ـــاطر قـــد رمجـــال �لHـــ/ام بأصـــو إدا ر ة العليـــا، وyـــسبة ىع�ـــ� مـــستو �%) 78(ل %) 62.3(ردا
ة الوســطي، وyــسبة  رع�ـ� مــستو �دا Ïس، وÈــ� yــسبة %) 74.8(ى رمـن وجvــة نظــر أعــضاء �يئـة التــد
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رمقبولة إذا ما أخذ �� �عتبار أن ا��امعة ا�تمت 6Öذا املوضوع حديثا، وأن �ناك نوا�� قصو �� 
ً َ

ِ
ُ

�ــــــــ� ا� ــــطي والـــــــدنيا  ـــــا والوســــ ة العليـــ ـــــستو �دا ـــــل ع�ــــــــ� مـــ رالعمــ ّ�ــــــــاالت �ســــــــGHاتيجية وال�ــــــــشغيلية ى

 .وال�سوTقية

ة ا��اطر مدخل لتعزnز تنافسية ا&mامعات املصرnة" -2 َتصو مق��ح: رإدا َ ْ ُ رُّ َ َ
، 2019إبرا�يم، (" 

 ) 309-256ص ص

اســـة إ�ـــ� تقـــديم  َتـــصو مقHــGحر�ــدفت �ـــذه الد َ ْ ُ رَ ُّ َ
ة ا��ـــاطر لتعزTـــز امل0ـــ/ة  ر لتحـــس0ن عمليـــات إدا

اسة �� نتائجvا إ�ـ� صرTةالتنافسية ل½�امعات امل ر، واستخدمت املنWX الوصفي، وتوصلت الد
ة ا��اطر �� تحس0ن تنافسية ا��امعات املـصرTة مـن  ريمكن �ستفادة من تفعيل تقنيات إدا
ة ا��ـاطر مــن حيــث تحليــل ب�ئـة ا��امعــات املــصرTة بدقــة  رخـالل نXــW إجــراءات وخطــوات إدا

�ــــــ�Bف ا��تمــــــع ا� ف ا�Bاليــــــة وظــــــر ووالظـــــر ة و ضــــــع اســــــGHاتيجية إلدا ر و�قليµــــــn والــــــدو��، و و
ـــــاطر، والتوصــــــل إ�ـــــــ�  ة ا��ـ ـــــة إدا ـــــات عمليــ ـــــع تقنيـ ــــاطر با��امعــــــات املــــــصرTة تحـــــــو جميـ را��ــ ي
ة عامة، وا��اطر ا��اصـة بAـل جامعـة  رمصفوفة ا��اطر ا��اصة با��امعات املصرTة بصو

اســ فvـــا ا��تلفــة و�Mئ¶6ـــا، كمـــا توصـــلت الد ة خاصـــة ن�يجـــة لظر ربــصو و َة إ�ـــ� ت تـــصو مقHـــGحر َ ْ ُ رَ ُّ َ
 
ة ا��ـــاطر لتعزTـــز تنافـــسية ا��امعـــات املـــصرTة وتمثلـــت متطلبـــات تطبيقـــھ �ـــ� متطلبـــات  رإلدا

Tة، ومتطلبات مالية  . رعلمية، ومتطلبات gشرTة، ومتطلبات تنظيمية وإدا

ة " -3 nب �ــــــ� مخـــــاطررإدا ــــسات التـــــد  " الناميــــــةلالــــــدور rداء �ــــــ� التعلــــــيم ا&mــــــام�� ومؤســ
(Magumbo, et. al, 2019, PP.14251-14257) 

اسـة إ�ـ� تقيـيم مخـاطر Sداء �ـ� مؤسـسات التعلـيم ا��ـام�� �ـ� الـدو الناميـة مـن  ل�دفت �ـذه الد ر
 WXواستخدمت املن ، ة مخاطر Sداء ملؤسسات التعليم ا��ام�� �� �ذه الدو لأجل تطوTر إطار إدا ر

غ ��مvـــا  ــ باحثـــ) 250(الوصـــفي، وطبقـــت اســـ�بانة ع�ـــ� عينـــة بلـ
ً

ا مـــن البـــاحث0ن الزائـــرTن ملؤســـسات 
اســة �ــ� نتائجvــا إ�ــ� معانــاة مؤســسات  Tب �ــ� جنــوب إفرTقيــا، وتوصــلت الد رالتعلــيم ا��ــام�� والتــد ر
لالتعلــــيم ا��ــــام�� �ــــ� الــــدو الناميــــة مــــن ا?ــــساع نطــــاق ا��ــــاطر الناجمــــة عــــن املواقــــف الداخليــــة 

ة املؤسسية �و ا��طر Sبر ع جية، وأن ضعف �دا زوا��ا ر ر
َّ َ

�� أداء مؤسسات التعليم ا��ام�� �� 
ة  ــــس�ب عــــــدم قــــــد ـــالة �ــــــذه املؤســـــسات وذلــــــك gـ ســ �ـــــ� أ�ــــــداف و ــــعف  رالـــــدو الناميــــــة؛ فvنـــــاك ضــ ر ل
ـــn واملــــــشاركة  Ïس والــــــتعلم والبحــــــث العلµـــ ــــة أ�ــــــدافvا �ســــــGHاتيجية �ــــــ� التــــــد راملؤســــــسات ع�ــــــ� تلبيــ ّ

اســة �ــ� نتائجvــا إ�ــ� ضــعف بــرامج �حتفــاظ بــا ملوظف0ن �ــ� مؤســسات را��تمعيــة، كمــا توصــلت الد
لالتعليم ا��ام�� �� الدو النامية من حيث �حتفاظ باملوا�ب لدفع أداء �ذه املؤسسات؛ وMالتا�� 
يفشلvا �� �حتفاظ باملوظف0ن املو�و0Mن وذو Sداء العا�� والذي يؤدي إ�� أداء مؤسn�ä ضـعيف، 

ـــھ، والــــــس ــــسية لــ د املؤســ ــــG الفعــــــال للمــــــوا ــــتخدام غ0ـ روأيـــــضا �نــــــاك �ســ معة املؤســــــسية الــــــضعيفة، ً
 Gامج غ0ــGــêــا��، وتــصميم الAال Gـل غ0ــTة املاليــة، والتمو روالتوظيـف غ0ــG الفعــال للطــالب، وســوء �دا

َاملؤســـسة الفعـــال، و�فتقـــار �ـــ� مرافـــق البwيـــة التحتيـــة، وأن  َّ َ ُ
ة ا��ـــاطر �ـــ� مخطـــط  رالoـــn تـــدمج إدا

ات اسGHاتيجي 6hا تحقق نتائج أداء أفضل واتخاذ قرا رإدا ة أكGk عقالنية؛ ولذا ع�� ا��امعات تنمية ر
ة جميع أنواع مخاطر Sداء ة ا��اطر، ومعرفة وتقييم وإدا رثقافة إدا  .ر



 
 تصور مقترح إلدارة المخاطر في جامعة بنها 

 على ضوء جائزة مصر للتميز الحكومي
فاطمة أحمد زكى إبراهيم/ د  

 

 

90 

د ال}ــشرnة با&mامعـــات الــسعودية وفقــا ملعيـــار املنظمــة الدوليـــة " -4 ة مخــاطر املـــوا تقــوnم إدا
ً

ر ر
ة ا&�طـــــر  نـــــة بـــــ)ن ا&mامعـــــات ا&: ISO 31000:2018رللمعـــــاي)� إلدا اســـــة مقا رد %كوميـــــة ر

 ) 103-52، ص ص2019املدرع، ("وr/لية

اسـة إ�ـ� التعـرف ع�ـ� واقـع ا��ـاطر ال�ـشرTة بجامعـات اململكـة العرMيـة الـسعودية  ر�ـدفت �ـذه الد
ة ا��طر ، واستخدمت ISO 31000:2018را�ABومية وا��اصة �� ضوء معيار املنظمة الدولية إلدا

، وتـــم إجـــراء مقـــابالت، وطبقـــت اســـ� بانة مـــع عينـــة مـــن وكـــالء ا��امعـــات الـــسعودية ناملـــنWX املقـــار
اسة �� نتائجvا إ�� اتفاق ا��امعات  د ال�شرTة، وتوصلت الد روعمداء العمادات ذات العالقة باملوا ر
د ال�ـــشرTة با��امعـــات  رالـــسعودية ا�ABوميـــة وا��اصـــة �ـــ� أن �نـــاك إمAانيـــة حـــدوث مخـــاطر املـــوا

رة ا��اطر ال�شرTة محصو �ـ� gعـض �جـراءات السعودية، وأن ا�تمام ا��امعات السعودية بإدا ر
ة وضــع خطــط واســGHاتيجيات  اســة ع�ــ� ضــر ر�ــ� وحــدات غ0ــG مختــصة أو غ0ــG دائمــة، وأكــدت الد ور
Tو�ات تــواز بـ0ن تحقيــق الفــرص مــن  د ال�ــشرTة با��امعـات الــسعودية وســ�نا ة مخـاطر املــوا نإلدا ر ر ر

�ا   .را��اطر ومنع أضرا

ات املؤســـــــسية كمتغ)ـــــــ�" -5 ث �ـــــــ� جامعـــــــة ربنـــــــاء القـــــــد ــــوا ــــات والكـــ مـــ r ة ر �ـــــــ� التخطـــــــيط إلدا ز ر
 )  658-613، ص ص2020حسن، "(أسيوط

ة  ات املؤسـسية �ـ� وحـدات إدا اسة إ�� التعرف ع�� الواقع الفع�� لبنـاء القـد ر�دف �ذه الد ر ر
 WXمــــــات، واســــــتخدمت املــــــن S ة مــــــات بAليــــــات جامعــــــة أســــــيوط وعالق¶6ــــــا بــــــالتخطيط إدا Sز ر ز

 ��ًعضوا من ) 54(منWX املº÷ �جتما�ë الشامل لعينة بلغ ��مvا إ�� الوصفي، واعتمدت ع

اســـــة �ـــــ�  ـــات بالAليـــــات املعتمـــــدة بجامعـــــة أســـــيوط، وتوصـــــلت الد مــ S ة رأعـــــضاء وحـــــدات إدا ز ر
ات املؤســــسية  Tــــة، واملعلوماتيــــة، وال�ـــــشرTة، (رنتائجvــــا إ�ــــ� وجــــود عالقــــة بــــ0ن بنـــــاء القــــد ر�دا

ــــة، و�تــــــــصالية ــــــ0ن التخطــــــــيط) واملاديــــ ـــــــل وMــ مــــــــات كAـ S ة ز إدا ات �نــــــــذار، (ر ـــــا ـــــشاف إشـــ راك�ـــ
، والتعلم   ). نو�ستعداد والوقاية، واملواجvة، وإعادة التواز

ة ا��اطر فيما يتعلق بأ@ـشطة مؤسـسات التعلـيم " -6 رنموذج أعمال لفحص اس��اتيجية إدا
 (Al Shamsi, 2020, PP.722-730)" ا&mام�� �� سلطنة عمان

ـــــ� ا    اســــــة إ�ـ ــــGر�ــــــدفت �ــــــذه الد ـــ� أyــــــشطة اقHــ ة ا��ــــــاطر �ـــ ـــال إلدا ة Sعمـــ ـــGHاتيجية إدا رح اســـ ر ّ

اسة �� نتائجvا إ�� إمAانية منع حدوث  را��امعات، واستخدمت املنWX الوصفي، وتوصلت الد
ة ا��اطر الno أوvBôا املدخل  رمخاطر التعليم من خالل وصف واô÷ إلجراءات وآليات إدا

ة ا��ــــاطر �ــــ� مؤســــسات  ُ٪، بحيــــث تــــضمن 24التعلــــيم ا��ــــام�� بwــــسبة راملقHــــGح لتحــــس0ن إدا َ ْ َ

ـــات املفا�يميــــــة لتحــــــس0ن  ـــــوTر النظــــــر واملõ67ــــــ� للمتطلبـــ ــــذا العمــــــل التطـ ي�بتAــــــار الــــــواق�� لvــ
ة ا��اطر ة ا��اطر �� ا��امعات بناء ع�� تطبيق أساليب إدا رعمليات إدا وتـم تطـوTر سـبع  ،ًر

ا��امعـــــة، واملكتبـــــة، وSمـــــن، موقـــــع (وحــــدات جامعيـــــة مـــــن خـــــالل �ـــــذا املـــــدخل املقHـــــGح وÈـــــ� 
حـــــدة ا��ـــــودة ووالبحـــــث والتطـــــوTر، وSبحـــــاث، و�ســـــGHاتيجية، و ــــاطر ) ّ ىلتحديـــــد مـــــستو ا��ـ

ًوأولوTـــة التخفيـــف مـــن ا��ـــاطر، وأيـــضا تـــم تطـــوTر معـــايG0 ا��امعـــة مثـــل الوظيفـــة، وســـvولة 

Tب، واملوثوقيـة، وإعــ قــت �سـتجابة، والتــد ر�سـتخدام، والتوثيــق، والتـوفG0، و Tر، و رداد التقــا
 .ودعم تكنولوجيا املعلومات
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ونــا املــستجد وتطبيقا¡	ــا �ــ�  عــض ا&mامعــات العر�يــة " -7 ة ا��ــاطر ملواج£ــة ف)ــ�وس كو رإدا ر
 ) 475-334، ص ص2021مسيل، وحرب، (" وrجن}ية وإم[ان :فادة م
	ا �� مصر

i وسG0ة فvة ا��اطر ملواج اسة إ�� �ستفادة من تطبيقات إدا ر�دفت الد ونا املستجد �� ر رو
Tـة مـصر العرMيـة، واسـتخدمت  رgعض ا��امعات العرMية وSجن�ية، و�سـتفادة م67ـا �ـ� جمvو

اسـة �ــ� نتائجvــا إ�ـ� ، وتوصــلت الد راملـنWX املقــار ة ا��ــاطر نظــام متAامـل ìعمــل ع�ــ�  ن ر أن إدا
فظة ع�� اك�شاف ا��اطر ومواجv¶6ا والسيطرة عل�6ا بأفضل الوسائل وأقل التAاليف للمحا

ة ا��ــاطر ?عتمـد ع�ـ� إجــراءات  د�ــا املاديـة وال�ـشرTة، وأن إدا رسـمعة ا��امعـة وأصـولvا وموا ر
ضــــع ا�Bلــــو املناســــبة، وتحديــــد ا��طــــوات الواجــــب  لمنظمــــة وتقــــوم ع�ــــ� التwبــــؤ با��ــــاطر و و
ة ا��ــاطر با��امعــات  اســة إ�ــ� إجــراءات مقGHحــة إلدا راتباعvــا ملنــع حــدو6ðا، كمــا توصــلت الد ر َ ُ َ ِ

ّ

�È جاءت وفق عدة مراحل noة والTة : املصر ة ا��اطر با��امعة، التخطيط إلدا رالتمvيد إلدا ر
  .ا��اطر، التنفيذ، التقييم والتغذية الراجعة

ة ا��اطر �� التعليم ا&mام��" -8 سة �� : رإدا ردو القادة ال��بوn)ن �� ترجمة السياسة إ�c مما ر
 (Addo, et. al, 2021, PP.146-162)" السياق الغا@ي

ة �ــــذه  اســــة إ�ـــ� فحــــص ا��ــــاطر �ـــ� ســــياق ا��امعــــات الغانيـــة، وكيفيــــة إدا ر�ـــدفت �ــــذه الد ر
اســــة استقــــصائية لعــــشر  را��امعــــات مخاطر�ــــا، واســــتخدمت املــــنWX الوصــــفي، وتــــم إجــــراء د
ة ا��اطر، وتقـيم مـستو تنفيـذ �ـذه  ىجامعات عامة �� غانا فيما يتعلق بتوافر سياسات إدا ر

اسة �� نتائجvا إ�� أن السياسات �� محاول ة ا��اطر، وتوصلت الد رة م67ا إلدا فقط من % 40ر
ا��امعــات ا�ABوميـــة الغانيــة لـــد�6ا سياســة مخـــاطر و��نــة تنفيـــذ الــ�ºل، وÏعîـــn أن غالبيـــة 
ة ا��اطر gشAل اس�با��، و�ذا الوضع الشاذ  را��امعات الغانية ال تقوم بتحديد وتقييم وإدا

ìُعـــرض املؤســـسات ��طـــر ا
ِ
ّ َ لعقوMـــات مـــن الvيئـــات التنظيميـــة ا�ABوميـــة، باإلضـــافة إ�ـــ� ذلـــك ُ

تميــل القيــادة �ــ� �ــذه املؤســسات إ�ــ� إ�مــال وظيفــة التعــرف ع�ــ� املتطلبــات واتخــاذ إجــراءات 
ة مؤســـسات التعلــــيم ا��ــــام�� مــــن التعــــرف ع�ــــ�  راســـ�باقية لاللتفــــاف عل�6ــــا، ولــــن تــــتمكن إدا

S املواتيــة �ــ� تحقيــق Gف غ0ــ �ــداف �ســGHاتيجية، وTمكــن أن يــؤدي ذلــك إ�ــ� وا��ــاطر والظــر
ة مالية  .رضياع الفرص، وسمعة تنظيمية معيبة وخسا

ة ا��ــــاطر مــــن قبـــــل جامعــــات جنــــوب إفرnقيـــــا" -9 ســــات إدا رمما تحليــــل :فــــصاح للتقرnـــــر : ر
 (Sityata, et. al, 2021, PP.1-22)" يالسنو

ة ا��ــــاطر �ـــ� جام ســـات إدا اســـة إ�ــــ� تقيــــيم مما ر�ـــدفت �ــــذه الد ر عــــات جنــــوب إفرTقيـــا مــــن خــــالل ر
 WXة ا��ــاطر، واســتخدمت املــن ة ا��ـاطر ومــستو نــWø إدا رتحليـل تقرTــر مــدى �فــصاح عــن إدا ىر
ىالوصـفي، وتــم إجــراء تحليــل ا�Bتــو النــو�ë باسـتخدام قائمــة مراجعــة الكــشف عــن ا��ــاطر ع�ــ� 

اســة �ــ� نتائجvــا إ�ــ� أن أكkــG مــن 18 ر تقرTــرا ســنوTا، وتوصــلت الد é ا ٪ مــ80ً ن جامعــات جنــوب إفرTقيــ
ة ا��اطر، ع�� ضوء الفلسفة ا�Bسنة gس�ب  سا6hا إلدا ّتحسwت مما ر  Kingتطبيق وشرح تقرTر "ر

IV’s " ـــ� النحـــو الـــذي تـــم تقديمـــھ �ـــ� عـــام�تطـــوTر وتنفيــــذ : ، وتمثلـــت مجـــاالت التحـــس0ن �ـــ�2016ع
Tة Sعمــال، وا�Bـد مـن عــدم �سـتعداد للتقلبـات، واملراجعــة ّخطـط اسـتمرا

 الـسنوTة للــسياسات، ر
ة ا��اطر �� الثقافة وySشطة اليومية ل½�امعة  . رودمج إدا
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و§ــي للتم)ــ' " - 10 ة التم)ــ' املؤســ©¨{ �ــ� ا&mامعــات املــصرnة وفــق النمــوذج rو رإدا : EFQMر
nة اسة ميدانية بجامعة :سكند رد  ) B×2021اتھ، ("ر

ة اسة إ�� التعرف ع�� Sسس الفكرTة ملدخل إدا ر�دفت �ذه الد َ التم0/ املؤسn�ä، وإبراز النماذج ر ْ
ِ

ـــق  ة التمي0ـــــ/ املؤســــn�ä وفــ ـــ� معــــايG0 إدا ـــn�ä، والتعـــــرف ع�ـ ـــ/ املؤسـ ة التم0ـ ـــ� إدا روا��ــــوائز العامليــــة �ــ ر
ضـــع  Tة، و جـــة تــوافر �ـــذه املعــايG0 �ــ� جامعـــة �ســكند و
ــي للتم0ـــ/، والتعــرف ع�ــ� د والنمــوذج Sو ر ر ر

ة التمي0ــ/ املؤســn�ä وفــق  رتــصو مقHــGح إلدا َ َ ْ ُ رَ ُّ َ
و
ــي للتم0ــ/ إصــدار  م، واســتخدمت 2020رالنمــوذج Sو

غ ��مvـــا  Ïس مـــن ) 369(املـــنWX الوصـــفي التحلي�ـــ�، وطبقـــت اســـ�بانة مـــع عينـــة بلـــ رعـــضو �يئـــة تـــد
و
ـي للتم0ـ/  اسة �� نتائجvا إ�� توافر معـايG0 النمـوذج Sو Tة، وتوصلت الد رiليات جامعة �سكند ر ر

جة" م2020إصدار " Tة بد ر�� جامعة �سكند ق ذات داللة إحصائية ر و متوسطة، وأنھ ال توجد فر
و
ـــي للتم0ـــ/  ة التم0ـــ/ وفـــق النمـــوذج Sو جـــات أفـــراد العينـــة حـــو تـــوافر معـــايG0 إدا ربـــ0ن د ر إصـــدار "لر

جــات أفــراد العينــة " م2020 ق ذات داللــة إحــصائية بــ0ن د رترجـع إ�ــ� قطــاع الAليــة، وأنــھ توجــد فــر و
جــــة العل(لحـــو �ـــذه املعــــايG0 ترجـــع إ�ـــ�  ا )يميـــة، واملنـــصب �داررالد اســـة تــــصو ً، كمــــا قـــدمت الد رُّ َ َ

ر
و
ي للتم0/  رمقGHحا لتطبيق معايG0 النموذج Sو ً َُ َ Tة مAـو مـن " م2020إصدار "ْ ن�ـ� جامعـة �سـكند ر

ة التم0ــ/ املؤســn�ä با��امعــات، وتحديــد مــصفوفة : ثالثــة أجــزاء Èــ� رإyــشاء �يئــة متخصــصة �ــ� إدا
و
ــي للتم0ــ/ إصـدار ملعـايG0 تم0ــ/ ا��امعـات وفــق النمـ ، وعمــل تقيـيم ذا?ــي ل½�امعــات 2020روذج Sو

و
ي   .ر�� ضوء آلية التقوTم الذا?ي للنموذج Sو

nة و:@سانية �� ا&%د من آثار جائحة " - 11 ة ا��اطر ب[ليات ا&�ليج للعلوم :دا ّدو إدا
ر ر ر

ونا كوفيد  )34-19، ص ص2021ا�Bاج،  (" ع�� التعليم ا&mام��19-ركو

Tـــــة �ــــدفت �ـــــذه ا ة ا��ـــــاطر بAليــــات ا��لـــــيج للعلـــــوم �دا ـــ� التعــــرف ع�ـــــ� أثـــــر إدا اســـــة إ�ــ رلد ر ر
 WXــــــ� التعلــــــيم ا��ــــــام��، واســــــتخدمت املــــــن�ونـــــا ع ــــار جائحــــــة iو ـــد مــــــن آثــ رو�yـــــسانية �ــــــ� ا�Bـــ ِ

ّ َ

ـــة بلـــــغ ��مvــــا  Ïس ) 55(الوصــــفي، وطبقـــــت اســـــ�بانة مــــع عينــ رعـــــضوا مـــــن أعــــضاء �يئـــــة التـــــد ً

0Tن والطـالب بAليـات ا��لـيج  اسـة �ـ� نتائجvـا رو�دا Tـة و�yـسانية، وتوصـلت الد رللعلـوم �دا ر
Tـــــة و�yــــسانية ?عمــــل ع�ـــــ� تقيــــيم خطـــــط  ـــات ا��لــــيج للعلــــوم �دا ة ا��ــــاطر بAليــ رإ�ــــ� أن إدا ر

ونا  ئة ��ائحة iو رالطوار و�ستجابة السرÏعة ل½Bاالت الطا ر ، وأن �ناك عالقة )i-19وفيد(ئ
ة ا��ــاطر ب Tــة و�yــسانية ا�Bــد مــن رذات داللــة إحــصائية بــ0ن إدا Aِليــات ا��لــيج للعلــوم �دا

ّ َ ر
ة  ة متخصـصة إلدا ة عمـل إدا اسـة بـضر ونا ع�� التعليم ا��ـام��، وأوصـت الد رجائحة iو ر ر ور ر

nµل التنظيAيvليات ا��ليج ضمن الAا��اطر ب. 

سات املوظف ع�� تم)'ه الوظيفي �� جائزة التم)' ا&%كومي فئة التم)'" - 12 ة : رأثر مما رإما
ات العر�يةرأس ر ا&�يمة دولة :ما َ

 ) 18-3، ص ص2021سلمان، ( "ِ

ســات املوظـــف ع�ـــ� تم0ــ/ه الـــوظيفي وحـــصولھ  اســة إ�ـــ� التعـــرف ع�ــ� أثـــر مما ر�ــدفت �ـــذه الد ر
أس ا��يمـــــة  ة  رجـــــائزة التم0ـــــ/ ا�ABـــــومي بإمـــــا ــــائقي التم0ـــــ/"ر ـــاز، : �ـــــ� إطـــــار" فئـــــة فـ Sداء و�نجــ

ة و�بتAار، والـتعلم املـستمر، و اسـتخدمت املـنWX الوصـفي التحلي�ـ�، وطبقـت اسـ�بانة رواملباد
ًموظفا من املوظف0ن املتم0/ين ا�Bاصل0ن ع�� جائزة التم0/ ا�ABومي ) 83(مع عينة بلغ ��مvا 

أس ا��يمــة  اســة �ــ� نتائجvــا إ�ــ� تــأثG0 مرتفــع "فئــة Sوســمة وفــائقي التم0ــ/"ر�ــ�  ر، وتوصــلت الد
سات املوظف املتم0/ الno أدت إ�� ح ّملما صولھ ع�� جـائزة التم0ـ/ فئـة فـائق التم0ـ/، وإ�ـ� تـأثG0 ر

ة الثقــة بالــذات  اســة املــوظف0ن بــضر رمتوســط ألgعــاد القيــادة ا�ABوميــة؛ ولــذلك أوصــت الد ور
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ّمــن خـــالل الـــس�� نحـــو تفـــوقvم الـــذا?ي، والتحـــس0ن املـــستمر �ـــ� تقـــديم ا��ـــدمات ا�ABوميـــة، 

ة وضع القيادات املوظف0ن ضـمن SولوTـات وطـرح م ات التحف0ـ/ والتقـدير ��تلـف وروضر ربـاد
 .املستوTات، ودعم املتم0/ين بمشارك¶6م �� املنافسات ا�Bلية والعاملية

اسات السابقة اسات السابقة ما ي�� :ر·عقيب ع�� الد   :روTتø÷ من العرض السابق للد

اســات الــسابقة �ــ� املــنWX املــستخدم و�ــو :أوجــھ ال¹ــشابھ -  ر ي�ــشابھ البحــث ا�Bــا�� مــع الد
Xة ا��ـاطر �ــ� مختلـف املؤســسات عامـة و�ــ� املـن رW الوصــفي، و�ـ� التأكيــد ع�ـ� أ�ميــة إدا

ة �ــذه املؤســسات ع�ــ� مواجvــة iافــة  رمؤســسات التعلــيم ا��ــام�� خاصــة �ــ� تحــس0ن قــد
سة منظمة شـاملة قائمـة ع�ـ�  وا��اطر الno تتعرض لvا وذلك وفقا ��طوات علمية مدر ً

 ��تلــف أgعاد�ــا ع�ــ� Sداء املؤســn�ä واقHــGاح التحديــد الواôــ÷ لvــذه ا��ــاطر والتقيــيم
اســات  �ــا، كمــا يتفـق البحــث ا�Bـا�� مــع الد را�Bلـو املمكنــة ملواجv¶6ـا والتخفيــف مـن آثا ر ِ ِ

َ ْ ُ ل
نالسابقة �� أن �نـاك العديـد مـن املعوقـات والتحـديات الoـn تحـو دو التطبيـق الفعـال  ل

ــــك ـــ� ذلــ ـــات عمومــــــا؛ وTرجــــــع �ـــ ة ا��ــــــاطر با��امعـــ ًملنظومــــــة إدا ة ر ــــق إدا ر إ�ــــــ� حداثــــــة تطبيــ
ة  را��ـاطر خاصــة �ــ� ا��امعـات املــصرTة، وغيــاب التخطـيط أو البنــاء الفعــال آلليــات إدا
ا��ــــاطر، و�ــــ� أن �نــــاك مجموعــــة مــــن املتطلبــــات التنظيميــــة واملاليــــة والفنيــــة وال�ــــشرTة 

ة ا��اطر ع�� نحو فعال �� ا��امعات املصرTة  . راملطلوMة إلدا

اسات السابقة �� ا�تمامـھ بالتوصـل إ�ـ� فيختل: أوجھ Aختالف -  ر البحث ا�Bا�� عن الد
ة ا��ــاطر �ــ� جامعــة ب67ــا iإحــدى ا��امعــات املــصرTة ع�ــ� ضــوء  روضــع تــصو مقHــGح إلدا ر
ــــاطر  ة ا��ــــ ـــا يخــــــــص معيــــــــار إدا ــ ـــــ/ ا�ABــــــــومي فيمـــ ــــصر للتم0ـــ ــــائزة مــــ ـــــرات معــــــــايG0 جــــ رمؤشـــ ُّ

ــــ ة ا��ــ ـــــال، و�ــــــ� توضــــــيحھ العالقــــــة بــــــ0ن إدا Tة Sعمـ رواســــــتمرا Tة Sعمــــــال ر راطر واســــــتمرا
ة الفعالــة للمخــاطر  روأ�ميــة �ــذه العالقــة �ــ� دعــم إمAانيــات ا��امعــات املــصرTة �ــ� �دا
ــــمع¶6ا  ســــــال¶6ا وتحــــــس0ن ســ ـــات �ــــــ� أداء  ـــــذه ا��امعـــ ـــــتدامة �ـ راملؤســــــسية 6Öــــــا وتحقيــــــق اسـ

 .املؤسسية

ة مـــشAلة البحـــ�فـــادةّوتمـــت : أوجـــھ Aســـتفادة -  اســـات الـــسابقة �ـــ� بلـــو ر مـــن �ـــذه الد ث ر
ة ا��ــاطر �ــ� ب�ئـــة ا��امعــات، والوقـــوف  ، والتعــرف ع�ــ� ما�يـــة إدا روMنــاء �طــار النظـــر ي
ة  رع�ــ� أنـــواع ا��ـــاطر املؤســـسية الoـــn تواجvvـــا املؤســـسات ا��امعيـــة، وإطـــار العمـــل إلدا

ِقسياسـات، وإجـراءات، وخطـة اسـGHاتيجية، وفـر عمـل، وإعـداد (ا��اطر بما ìشملھ مـن  َ ِ
ٍ�ـــ�الت وتوصــــيفات 

َّ
ِ للمخــــاطر الoــــn تواجvvــــا ا��امعـــة ســــواء تلــــك ا��ــــاطر ذات الــــصلة ِ

جيــة ة ا��ــاطر الoــn يفHــGض )ربب�ئ¶6ـا الداخليــة أو ا��ا ر، وأيــضا الوقــوف ع�ــ� عمليــات إدا ً

ة ا��اطر 6Öا رع�� ا��امعات أن ت�بعvا لAي تن÷ �� إدا
ْ.  

ا ع�� ما سبق سار البحث كما ي�� ت[ا ًز   وا   :ر

ا��طوة Sو�� - 
َ

ة ا��اطر �� ا��امعات�طا:  رر الفكر إلدا   .ي

  .مالمح جائزة مصر للتم0/ ا�ABومي: ا��طوة الثانية - 
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ـــائزة مــــــصر للتم0ــــــ/ : ا��طــــــوة الثالثــــــة -  ـــــ� ضــــــوء جـــ ـــا ع�ـ �ــــــ� جامعــــــة ب67ـــ ـــاطر  ة ا��ـــ رواقــــــع إدا
  .ا�ABومي

ة ا��اطر �� جامعة ب67ا ع�� ضوء جائزة مصر للتم0/: ا��طوة الراgعة -  رتصو مقGHح إلدا َ َ ْ ُ رَ ُّ َ
 

  .ا�ABومي

  :رع�� ضوء خطوات البحث، ·س)� ا�%او البحثية ع�� النحو التا�cو

أوال
ً

ة ا��اطر �� ا&mامعات:  ر:طار الفكر إلدا  :ي

ة أل�مي¶6ـا �ـ� البحـث والتخطـيط والتwبـؤ  ة ا��اطر با��امعات ضـر ر  لقد أصبح وجود طرTقة إلدا ور
Tــ رودرء Sخطـار وتقليـل ا��ــسائر وإيجـاد ا�Bلـو الفو رع الثقـة بــ0ن مwـسو
ي ا��امعــات ل زة للتعـا�� و

روحملvــم ع�ــ� الــشعو باألمــان و�طمئنــان؛ ولــذا فإيجــاد آليــات وسياســات منظمــة ومكتملــة لتفــادي 
�ذه ا��اطر وتجن6üا والتخفيف من حد6hا والتعامـل معvـا حـال حـدو6ðا مـن أ�ـم بـرامج التطـوTر �ـ� 

 ) 5ص، 2015اململكة العرMية السعودية، . (ا��امعات

ة ا��اطر عملية تحديد وتحليل والتwبؤ با��اطر الno ?عت6h Gêديدا أو خطرا ل½�امعـة؛  ً    و?عد إدا ً ر
ة ا��ــــاطر �ــــ� ا��امعــــة، وTمكــــن أن يــــؤدي اتبــــاع  ة ا��ــــاطر Èــــ� موقــــف مــــنظم إلدا رلــــذلك فــــإن إدا ر

ة ا��ـــاطر إ�ــــ� توجيــــھ ا��امعــــة للوصـــو إ�ــــ� لSنمـــاط وSســــاليب املن�Xيــــة �ــــ� إدا  أســــباب ا��ــــاطر ر
ًبطرTقة منطقية وتوج�v6ا gعيدا عن اتباع مدخل غG0 منظم قائم ع�� SفAار العقلية الno تؤدي إ�� 

ة ا��امعــة لزTـادة �نتاجيــة واملـ��n قــدما  ًإضـاعة الوقـت، وأيــضا يمكـن أن ìــساعد �ـذا الـنمط إدا ّ ِ
ُ

ر ً

ة ا��ــاطر مـــنظم ومحـــدد ىنحــو بـــرامج التنميــة املـــستدامة، ومــن ناحيـــة أخــر فـــإن وجــود نمـــط إل ردا
يتوافـق مـع املتطلبـات القانونيـة يمكـن أن ìـسvل اســتجابة ا��امعـة �ـ� حالـة ا��ـاطر، و
ـشAل عــام 
ة ا��ـــاطر جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن أyـــشطة ا��امعـــات، باإلضـــافة إ�ـــ� �ســـتفادة م67ـــا وتجنـــب  ً?عتêـــG إدا ر

د املالية واملاديـة  ث ملنع �ضرار باملوا رالعديد من الAوا ا��اصـة با��امعـة؛ وMالتـا�� خلـق حالـة مـن ر
ة (Taleghani, et. al, 2018, PP.1-2) عـدم الرضــا ر، وعليـھ �6ــتم �ــذا ا�Bـو بتوضــيح ما�يــة إدا ر

ة  ـــاطر، وyــــــشأة وتطــــــو إدا ة ا��ــ ــــات، واملـــــصط½Bات ذات الــــــصلة بمفvــــــوم إدا ــــاطر �ــــــ� ا��امعــ را��ـ رر
�تمـــام 6Öـــا �ـــ� ا��امعـــات، وفلـــسفة عملvـــا ا��ـــاطر �ـــ� ا��امعـــات، وأ�ـــدافvا وأ�مي¶6ـــا، ومêـــGرات �

ـــات،  ـــاطر �ــــــ� ا��امعـــ ة ا��ـــ ــــاح إدا ـــل نجــ ــــا، وأنواعvــــــا، ومراحــــــل وعمليــــــات تطبيقvــــــا، وعوامـــ رومباد6cــ
Tة Sعمال �� ا��امعات ة ا��اطر واستمرا روالعالقة ب0ن إدا   .ر

ة ا��اطر �� ا&mامعات  - أ    :رما/ية إدا

تقــع ا��ــاطر �ــ� iــل مــن العوامــل املــسا�مة إن ا��طــر �ــو تــأثG0 عــدم اليقــ0ن ع�ــ� S�ــداف، و
ِوالسياقات الno تخلق احتمالية ملا �و غG0 متوقع و�ستجابة لذلك من قبل ا��vات الفاعلة، 

َ ِ
نوTمكــن مالحظــة ا��ــاطر �ــ� مختلــف ySــشطة �ــ� مؤســسات التعلــيم ا��ــام��؛ ومــن ثــم تAــو 

ـــع مــــستوTات العمــــل املؤســــn�ä ا ��ــــام��، وTمكــــن تــــصwيف �ســــتجابة لvــــذا ا��طــــر ع�ــــ� جميـ
جيــة، ومخــاطر يمكــن الوقايــة م67ــا؛ فا��ــاطر : ا��ــاطر رإ�ــ� مخــاطر اســGHاتيجية، ومخــاطر خا

جيـة ع�ــ� سـ�يل املثــال تلـك املرتبطــة بوMـاء iوفيــد جيـة Èــ� تلـك الناتجــة عـن الب�ئــة ا��ا را��ا -ر
19noاتيجية الGHات �س ّ، وا��اطر �سGHاتيجية �È تلك الناشئة عن ا��يا َاملؤسسة  تتخذ�ا ر َّ َ ُ

 nـــoر املنظومـــة ا��امعيـــة كمثـــل شـــراء املعـــدات التكنولوجيـــة، أمـــا ا��ـــاطر الTا��امعيـــة لتطـــو
ـــاطر الداخليــــة املرتبطــــة بــــأداء العــــامل0ن وكفــــاءة العمليــــات  ــا فæــــn تلــــك ا��ـ يمكــــن الوقايــــة م67ــ
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ـــال عمليــــات �تــــصال بــــالطالب أثنــــاء الوMــــاء إلبالغvــــم  . بمــــا يحــــدثاملؤســــسية ع�ــــ� ســــ�يل املثـ
(Page-Tickell & Sloan, 2022, PP.110-111) 

ا مضرا وTؤدي إ��  é      وا��طر �و حدث أو ظا�رة محسوسة أو yشاط gشر يمكن أن يAو مصد ِ
ُ َّ

ر ن ي ٌ ٌ

ــــات، أو إ�ــــــ� اخــــــتالل الwــــــشاط  ــــاق الــــــضر باملمتلAــ ح، أو إ�Bــ اح، أو �صــــــابة بجــــــر ــــ� Sر رخــــــسائر �ــ و و
ف الAامنـة الoـn قـد �قتصادي أو �جتما�ë أو إ��  وتد�و الب�ئة، وTمكـن أن ?ـشمل Sخطـار الظـر ر

جيولوجيــة وناجمــة عـن الرطوMــة ا��وTــة (طبيعيـة : تمثـل 6hديــدات مـستقبلية ذات مــصادر مختلفــة
ـــــن ySـــــــشطة ال�ــــــشرTة ) وMيولوجيــــــة ـــــة(أو ناتجـــــــة عـ ـــn وSخطـــــــار التكنولوجيـ Sمـــــــم ).(رالتـــــــد�و البي�ـــ

  ) 15، ص2015املتحدة، 

نرفت بأ\6ا حالة عدم التواز ب0ن ما تم و0Mن ما يجب أن يتم، أي انحراف Sداء ا��طط ُوا��اطر ع َّ َ
ِ

  ) 421، ص2021العبد الرحمن، . (عن Sداء الفع��) Sداء املثا��(لھ 

ة  َاملؤســسة ركمــا ?عــرف ا��ــاطر بأ\6ــا مــشAلة تــؤثر ع�ــ� قــد َّ َ ُ
 nا، أو أ\6ــا أثــر ســل�vــ� تحقيــق أ�ــداف�ع

ة لعمـــل أو حــــدث  ا يــــضعف قــــد ــ رمــ
َ

ِ
ْ َاملؤســــسة ُ َّ َ ُ

ع�ـــ� تحقيــــق أ�ــــدافvا، أو Èــــ� احتمــــال حــــدوث حــــادث 
اك النتائج السلبية غG0 املرغوب ف�6ا �Bدث ما  ,Addo, et. al) .رمؤسف؛ فا��اطرة �È احتمالية إد

2021, PP.148)  

�È عدة طرg ة ا��اطرvمكن مواجTة إ�ـ�: التخفيض: قو ى مـستو رتقليل التكرار ا�Bتمل أو ا��طو
، أو الـتحكم ة، أو التحوTـل: لمقبـو رتقليــل الـضر gعـد حــدوث ا��ـسا تحوTــل مـسئولية أداء yــشاط : ر

ُتحمـل املـسئولية : ل، أو القبـو)التــأم0ن والتعـوTض(محفـوف با��ـاطر إ�ـ� طـرف آخـر  ْ َ
، )gعـد العــالج(

éإلغاء الwشاط أو عدم ?شغيلھ مطلقا ألن ا��اطرة كبG0ة جدا، و�� : أو التجنب ً�ذه املرحلة غالبا ما ً

ضع خطة التخفيف من ا��اطر  (Lundquist, 2015.P.36) .ويتم تحديد مالك ا��اطر و

ة ا��اطر بأ\6ا   :روMذلك عرفت إدا

6hــــا و�بــــالغ ع67ــــا ع�ــــ� مــــستو  -  ىعمليـــة مــــستمرة واســــ�باقية ومن�Xيــــة لفvــــم ا��ــــاطر وإدا ر
S اتيجية ?ـــسا�م �ـــ� تحقيـــقGHات اســـ �ـــداف العامـــة للمؤســـسة؛ راملؤســـسة، واتخـــاذ قـــرا

ة �ســGHاتيجية للعمليــات  ات مــن �دا ئـ�س يــرتبط بجميــع القـرا ة ا��ــاطر yــشاط  رفـإدا ر ر ر
 ,g  .(Ruzic-Dimitrijevic & Dakicغــرض التحـــس0ن املــستمر ��ـــودة SداءةSساســي

2014, P.138) 

ة ا��ـاطر، أي منــع حـدو6ðا، ومواجvــة عوا -  ق6üـا بمجــرد رجميـع ySـشطة الoــ6h nـدف إ�ــ� إدا
  ,P.158) (Helsloot & Jong ,2006وقوعvا

ة  -  رالعمليــة الoـــn يـــتم تنفيـــذ�ا مـــن قبـــل مجلـــس إدا ِ
َ
َاملؤســـسة ِ َّ َ ُ

واملـــوظف0ن ÒخـــرTن �ـــ� إطـــار 
ــــــد تـــــــؤثر ع�ـــــــ�  ــــة الoـــــــn قـ ــــداث ا�Bتملـــ ــــــصممة لتحديـــــــد Sحـــ ــــــسية واملـ ِ�ســـــــGHاتيجية املؤسـ َ َّ َ ُّ

G0ـــ� حــدود تقبـــل ا��ـــاطر، ولتــوف� ل تأكيـــد معقـــو فيمــا يتعلـــق بتحقيـــق ناملؤســسة، لتAـــو 
ة ا��ـــاطر تمكـــن  ُأ�ـــداف املؤســـسة، وإدا

ِ
ّ َ ُ

املؤســـسة ر
َ َ َّ َ ُ

مـــن تحديـــد تلـــك ا��ـــاطر الoـــn تمثـــل 
 .ًفرصا يمكن استغاللvا لتحقيق امل0/ة التنافسية
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ـــة خاضــــعة للرقابــــة يــــتم ف�6ــــا تقيــــيم ا��ــــاطر، وTــــتم وضــــع  -   إطــــار عمــــل مHــــGابط يخلــــق ب�ئـ
�� مAا\6ا الBûيح مثل أyشطة الرقابة، وإبالغ املعلومات الAاملة السياسات و�جراءات 

و�ـــ� الوقـــت املناســـب، ومراقبـــة الwـــشاط لـــضمان اســـتمرار الـــصالحية مـــن �طـــار وإجـــراء 
ـــاملو ب ة، وÏعتêـــــG العـــ نالتعـــــديالت عنـــــد الــــــضر َاملؤســـــسة ور َّ َ ُ

ة  ــــ� عمليــــــة إدا ــــ0ن �ـ رأيـــــضا مvمــ ً

ــــــGHاتيجيات إ ــــث إن ملكيـــــــــ¶6م الســـ ـــ َّا��ـــــــــاطر، حيــ
ـــــاح ِ ـــــــضمان نجــــ Tة لــ ــــــر ـــاطر ضـــ ة ا��ــــــ ردا ور

 S.(Clyde-Smith, 2014, P.327)عمال

ات الـسرÏعة والعقالنيـة  -  رمجموعـة Sسـاليب وSطـر الoـn تمكـن املؤسـسة مـن اتخـاذ القـرا َ َّ ََ ُُ ُ
ِ
ّ

مـة الoـn تقـود إ�ـ�  S 6دف منـع ا?ـساع نطـاقÖ ،ات وطوار معينة زملواجvة تحديات وتطو ئ ر
عـــات وصـــدامات، وإيقـــاف � مـــة إ�ـــ� زنا S ج زخـــتالل الكب0ـــG الـــذي قـــد يحـــدث ن�يجـــة خـــر و

 ) 5، ص2018الشالش، . (حالة املواجvة الفعلية

ات ســليمة �ــ�  -  ع ع�ــ� اتخــاذ قـرا رعمليـة مخططــة منظمـة 6hــدف إ�ــ� مـساعدة فرTــق املـشر و
6hـــا والــــتحكم ف�6ـــا؛ فالتحديـــد الفعــــال  رالوقـــت املناســـب لتحديـــد وتــــصwيف ا��ـــاطر وإدا

ه إ�ـ� وضـع خطـة للمخاطر �� البد ة ا��اطر، والذي يؤدي بـدو راية ìعد أساس نجاح إدا ر
�ـا �ـ� ح0ـ/ التنفيـذ الفع�ـ� ِمنظمة بطرTقة جيدة للتخفيف من آثا ِ

ّ َ  ,Jesry, et. al 2022) .ر
P.2) 

َاملؤسـسة عمليـة تقود�ـا القيـادة العليـا ب -  َّ َ ُ
َاملؤسـسة تحديـد ا��ـاطر عêـG : و?ـشمل َّ َ ُ

بأكملvــا، 
ســـــة خطـــــط �ســـــتجابة أو وتقيــــيم تـــــأثG0 ا� ر�ـــــاطر ع�ـــــ� العمليـــــات واملvــــام، وتطـــــوTر ومما

 ÷ºـــاطر، واملـــــ ـــة ا��ـــــاطر الoـــــn تـــــم تحديـــــد�ا، ومحاســـــبة مـــــصدر ا��ــ التخفيـــــف، ومراقبــ
 The Association of Governing Boards of Universities). املستمر للمخاطر الناشئة

and Colleges and United Educators, 2014, P.3) 

ة ا��ـاطر الرئ�ــسة الoـn قــد عم -  رليـة مـصممة لتحديــد وتقيـيم وترت�ـب SولوTــات ومنـع وإدا َ َّ ُ

ة املؤســـسة ع�ــ� تحقيــق اســـGHاتيجيا6hا طوTلــة Sجــل وS�ـــداف،  َيAــو لvــا تـــأثG0 ع�ــ� قــد َّ َ ُ
ر ن

وSخــذ �ــ� �عتبــار ا��انــب �يجــا
ي للمخــاطر أو الفــرص، ومحاولــة اغتنــام �ــذه الفــرص 
ة الفعالة للمخاطر �È حقا متعـددة التخصـصات �� تحقيق S�د َاف املؤسسية، فاإلدا ُّ é

ر
 (Lundquist, 2015.P.21) .ع�� أساس إطار شامل

عملية اتخاذ القرار لتحديد وتقييم واختيار وتنفيذ �جراءات ملنع أو تقليـل أو الـسيطرة  - 
نــة مخــاطر عــدم اتخــاذ أي إجــراء  مــع ا��ــاطر رع�ــ� ا��ــاطر، وتتــضمن �ــذه العمليــة مقا

ات �جتماعيـــــة والثقافيـــــة وSخالقيـــــة  ـــع مراعـــــاة �عتبـــــا راملرتبطـــــة بAـــــل بـــــديل عالñـــــ�، مــ
 (Critto & Suter II, 2009, P.30).و�قتصادية والسياسية والقانونية

ة ملvــــام تحديـــد وتحليــــل وتقيــــيم  -  ســــات �دا رالتطبيـــق املــــنظم لــــسياسات وإجـــراءات ومما ر
صد تلك ا��اطر ال no يمكن أن تمنع مؤسسات التعليم ا��ام�� من تحقيق رومعا��ة و

أ�ــداف أعمالvــا أو �متثــال بالH/اما6hــا القانونيــة، وع�ــ� ا��امعــات اعتمــاد سياســة عامــة 
ة  ة ا��اطر؛ ونXـW اسـ�با�� إلدا جود الثقافة التنظيمية الno ?عز إدا ة ا��اطر، و رإلدا ر زر ّو ُ

ضــع اســGHاتيجيات فعالــة للتواصــل  مــع أ�ــBاب املــص½Bة بمــا �ــ� ذلــك عامــة وا��ــاطر؛ و
ة العليا املستمرة  (Shanahan & McParlane, 2005, P.224). رالناس؛ ومراجعة �دا
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ة ا��اطر ع�� مستو ا��امعة يتم تطبيقvا �� إطار اسGHاتي�õ عGê ا��امعة،  -  ىعملية إدا ر
ـــn قــــد تــــؤثر إيجابــــا أو ســــلبا ع�ــــ ًوÈــــ� مــــصممة لتحديــــد Sحــــداث ا�Bتملــــة الoـ � ا��امعــــة، ً

ســــالة ا��امعــــة ومؤشـــــرات Sداء  6hــــا ع�ــــ� نحــــو ìــــسvم �ــــ� تحقيــــق  رومحاولــــة تقبلvــــا وإدا ُر

 (Ariff, et. al, 2014, P.424). الرئ�سة وS�داف املؤسسية

َواتø÷ مما سبق ?عدد مفا�يم ا��طر والno ?شG0 جمع�6ا إ�� حالة من عدم �تزان أو ا��لل الذي  َ َّ

رف املؤسسية، وB½Tق الضر بجميع مAونات املنظومة املؤسـسية، وتتطلـب يؤثر ع�� تحقيق S�دا
ه وتأثG0اتــھ وكيفيـــة  رمواجv¶6ــا وëـــ� القيــادة املؤســـسية والعــامل0ن بمـــصادر �ــذا ا��طـــر و��ــم أضـــرا
ة ا��ــــاطر الoــــn ?ـــــشG0 جميعvــــا إ�ــــ� أ\6ــــا عمليـــــة  را�Bــــد م67ــــا، وأيــــضا ?عــــددت مفـــــا�يم و?عرTفــــات إدا

ـــة شــــــاملة م�ـــــس ات مؤســـــسية منظمـــ ـــاذ القــــــرا ــــا، واتخـــ ــــاطر وتحليلvـــــا وتقييمvــ رقة 6hــــــتم بتحديــــــد ا��ــ
�ـــا  6hـــا و�ســـتفادة م67ـــا لـــ�س فقـــط بمنـــع آثا ر�ســـGHاتيجية الoـــn تمكـــن املؤســـسة ا��امعيـــة مـــن إدا ر َ َّ ََ ُُ ُ

ِ
ّ

n�äداء املؤسS ر وتحس0نTا بمثابة فرص لتطو� رالسلبية إنما أيضا باعتبا ً .  

ة ا��ــاطر  - ب ة ا��ــاطر بمــصط½0Bن أساســي0ن  :رمــصطZ%ات ذات صــلة بــإدا ْتــرتبط إدا َّ
ِ ر

  :�ما

ثة -1 و�È حدث غG0 مخطط لھ عادة ما ي�س�ب �� وقـوع إصـابات gـشرTة وإ�Bـاق : Disaster رال[ا
 ، ث ا�Bرائــــق، والفيــــضانات، وSعاصــــG0، والــــزالز لأضـــرار جــــسيمة باملمتلAــــات، ومــــن أمثلــــة الAـــوا ر

�ابية � (Tammineedi, 2010, P.37).روالتفجG0ات 

مـــة  -2 rزCrisis : ه وعنفـــھ، ومدتـــھ الزمنيـــة � غ0ـــG متوقـــع �ـــ� أثـــاñـــ� موقـــف أو حـــدث مفـــاÈر
َ، كمـــا ?عـــرف بأ\6ـــا حـــدث غ0ـــG متوقـــع �ـــ� حيـــاة املؤســـسة والoـــn )125، ص2015إبـــرا�يم،  (قـــصG0ة َّ َ ُ

ًتمثــل 6hديــدا خط0ــGا لقيمvـــا ذات SولوTــة العاليــة، وتتطلــب اســـتجابة مــضغوطة بالوقــت، أو أ\6ـــا  ً

نوجvــــھ فــــرد أو مجموعــــة أو مؤســــسة ال ìــــستطيعو التعامــــل معــــھ مــــن خــــالل اســــتخدام موقــــف ي
�، أو أ\6ـا نقطـة تحـو ñاملفـا Gـق التغي0ـTشأ فيھ الضغط عـن طرwTية العادية، وwتي ل�جراءات الر و

مـــــة وÈـــــ� ــــود أ Tة لوجـ ط ?عتêـــــG ضـــــر ــــ�nء، و�نـــــاك ثالثـــــة شـــــر ز�ـــــ� مـــــسار أي �ـ ور ال¶6ديـــــد الـــــشديد، : و
مـــات التنظيميـــة Èـــ� مظـــا�ر واملـــستوTات العاليـــة مـــن  Sـــة للعمـــل، وB½اجـــة املBزعـــدم اليقـــ0ن، وا�

ُ َّ
ِ
ُ

را��ــــاطر غ0ــــG املتوقعــــة الoــــn تتطــــو إ�ــــ� فHــــGات حاســــمة مــــن الــــصعوMة ا�Bــــادة الoــــ6h nــــدد قابليــــة 
مــــات ذات احتماليــــة  S ــــذه� Gــــêيــــاة، و?عتB½6ــــا الرئ�ــــسة لhــــا أو منتجاvزاملؤســــسة أو وحــــدات أعمال َ َّ َ ُ

ات اتخــــاذ منخفـــضة وأحـــداث عا رليـــة التـــأثG0 ذات ســـ�ب وتـــأثG0 معقـــد وغـــامض، وتحتـــاج إ�ـــ� مvـــا
مــات أمـــرا بــالغ S�ميـــة ��ميــع املؤســـسات،  S ة ات تحليليــة نقديـــة وســرÏعة؛ لـــذلك ?عــد إدا ًقــرا ز ر ر
مـات ع�ــ� ضـمان الرفا�يـة املــستمرة للمؤسـسة، عــالوة ع�ـ� ذلــك  ة الفعالــة لأل زحيـث ?ـساعد �دا ر

مات Èـ� أ S ة زفإن إدا ئكkـG بكث0ـG مـن مجـرد مـسألة gـسيطة تتعلـق بوضـع خطـط للطـوار وتجنـب ر
  (Supriadi & Pheng, 2018, PP.29-30).ا��اطر

ة املؤســسة ع�ــ� التكيــف لتوليـــد  Tــادة قــد مــة أمــرا إيجابيــا، حيـــث يمك67ــا  S َومــن ثــم يمكــن اعتبــار َّ éَ ُ
ر ز ًز

ف وكفـــاءات جديـــدة لتطـــوTر امل0ـــ/ة التنافـــسية؛ ون�يجـــة لـــذلك ت Aًـــو أكkـــG اســـتعدادا ملواجvـــة رمعـــا ن
مـــة iوفيـــد مـــة ديناميكيـــة ال تـــزال \6اي¶6ـــا مجvولـــة؛ 19-زالتحـــديات القادمـــة، فع�ـــ� ســـ�يل املثـــال أ ز أ

ىوMالتا�� فإ\6ا تتطلب من املؤسسة إجراءات متعددة ع�� مستو �سGHاتيجية  َ َّ َ ُ
ات ( رمثل تطوTر مvا

مثل إعادة التنظيم املؤسـn�ä وتقلـيص (لية ، واملستوTات ال�شغي)وكفاءات جديدة وإعادة التنظيم
ة ع�ــ� التكيــف )التAــاليف ر، عــالوة ع�ــ� ذلــك فإنــھ يتطلــب مــن املؤســسة مــستوTات عاليــة مــن القــد َ َّ َ ُ
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ة َّحيث إن التدابG0 الno يتم وضعvا �� اليـوم قـد ال ?عمـل �ـ� اليـوم Òخـر ر، و�نـاك ثـالث مراحـل إلدا
�È مة Sم: ز S مة، وأثناء S زما قبل مةز S عدg زة، وما. (Durst & Henschel, 2022, PP.9-10) 

ثـــة  6hـــا �مـــا مـــصط½Bان الAا ر   وTتـــø÷ ممـــا ســـبق أن مـــن أ�ـــم املـــصط½Bات املرتبطـــة با��ـــاطر وإدا ر
ا جـسيمة باملؤســسات  مـة واللـذان ìـشG0ان عـادة إ�ـ� أحـداث مفاجئـة غ0ـG متوقعـة ?ـس�ب أضـرا Sًرو ز

تيwيـة عـشوائية إنمـا تحتـاج إ�ـ� وSفراد وا��تمعات؛ ومن ثم تتطلب  ومواجv¶6مـا إجـراءات ل�ـست ر
مات وتحليلvا Sث و اسة �ذه الAوا شيدة قائمة ع�� د زتدابG0 واسGHاتيجيات وإجراءات  ر ر   .ر

ة ا��اطر �� ا&mامعات  - ج  :ر@شأة إدا

عات  ة متخصـصة �ـ� املـشر ة ا��اطر مع بداية القر التاسـع عـشر حيـث ظvـرت إدا و    ظvرت إدا ّ ر نر
عات الــص ة ا��ـــاطر حيــث iـــان مـــن أ�ــم أyـــشط¶6ا تـــوفS G0مــن للعـــامل0ن باملـــشر وناعية وظيف¶6ـــا إدا ر

Tخ ا�ــتم العــالم باســتخدام Sســاليب  Ïع، ومنــذ ذلــك التــا روكــذلك تــوفS G0مــن ملمتلAــات �ــذه املــشا ر
Mــــ ة �ــــ� Sيــــدي العاملــــة املد جــــود نــــد ة الــــصناعية و رالعلميــــة ملواجvــــة ا��ــــاطر، ومــــع ظvــــو الثــــو ر و ر ة ر

تفاع تAاليف إyشاء املباyي وشراء املعدات؛ iل ذلك دفع بأ�ـBاب Sعمـال للـس�� املـستمر ملنـع  روا
ّوتقليــل ا��ــاطر الoــn يتعــرض لvــا العمــال واملمتلAــات، كمــا حــددت ال�ــشرÏعات الoــn تحــث أ�ــBاب 

vـــم مـــن Sعمــال ع�ـــ� اتبـــاع وســـائل Sمـــن لوقايـــة Sفـــراد واملمتلAــات و?عـــوTض Sفـــراد عمـــا يحـــدث ل
ن، .(خسائر gس�ب العمل  ) 5، ص2008وعبد املنعم، وآخر

ثيــة  رو�ــ� الفHــGة بــ0ن ال�ــسعيwيات وأوائــل القــر ا�Bــادي والعــشرTن وقعــت العديــد مــن Sحــداث الAا ن
عــة الoــn ?ــسب�ت �ــ� أضــرار جــسيمة لكث0ــG مــن ا��تمعــات و�قتــصادات خاصــة منــذ "�مــات  ّواملر و

ّاملتحــدة SمرTكيــة؛ ون�يجــة لــذلك وكخطــوة وقائيــة تــم العمــل م �ــ� الواليــات 2001 ســ�تمGê عــام 11

ــــاطر املؤســـــسية وyـــــشرت ��نـــــة  ة ا��ـ ـــ� تطـــــوTر إدا ــــة ترTـــــداورع�ــ  ياملنظمـــــات الراعيـــــة التاgعـــــة ل½�نـ
(COSO) the Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission "

ة مخاطر املؤسسات ة ��2004 عام ) ERM Framework" (رإطار عمل إلدا رم، وأصبح إطار عمل إدا
ة ا��ــاطر املؤســسية وتــم قبولــھ دوليــا وتــم اعتمــاد  éا��ــاطر املؤســسية �ــذا �ــو املعيــار الفع�ــ� إلدا ر
ســات  رمفvومـھ مـن قبــل العديـد مـن مؤســسات التعلـيم ا��ــام�� �ـ� الواليـات املتحــدة لتطوTر�ـا ملما ِ

َ ِ
ة ا��ــاطر ة ا��ــاطر املؤســسية التعرTــف التــا�� إلCOSOقــدم إطــار عمــل و، رإدا ة مخـــاطر : "ردا رإدا

ة واملــوظف0ن ÒخــرTن، وTـــتم  ة الكيــان و�دا راملؤســسة Èــ� عمليــة يـــتم تنفيــذ�ا مــن قبــل مجلـــس إدا ر َ ِ
ّتطبيقvا �� وضع �سGHاتيجية وعGê املؤسسة، و�È مصممة لتحديد Sحداث ا�Bتملة الno قد تؤثر 

ة ا��ــــاط لر لتAــــو �ــــ� نطــــاق تقبــــل ا��ــــاطر؛ لتــــوفG0 تأكيــــد معقــــو فيمــــا يتعلــــق رع�ــــ� الكيــــان، وإدا ن

عــة أل�ــداف الكيــان مــن S ــ� الفئــات�ة ا��ــاطر املؤســسية ع ربتحقيــق أ�ــداف الكيــان، وتركــز إدا ر
Tر، و�متثـــال، و�ـــو يتAـــو مـــن ثمانيـــة مAونـــات Èـــ� الب�ئـــة  نحيـــث �ســـGHاتيجية، والعمليـــات، والتقـــا ر ّ

داف، وتحديــد ا�Bـــدث، وتقيــيم ا��ــاطر، و�ســتجابة للمخــاطر، وأyـــشطة الداخليــة، وتحديــد S�ــ
 (Kageyama, 2014, PP.62-63).الرقابة، واملعلومات، و�تصاالت واملراقبة

 the International Organizationاملنظمة الدولية للمعايISO) G0و    وقدمت منظمة Sيز 
for Standardization ( ة2009عــام  وشــمل �ــذا املعيــار العديــد مـــن 31000 ا��ــاطر رم معيـــار إدا

ة ا��اطر داخل املؤسسة، وعالق¶6ـا  ة ا��اطر بما �� ذلك ?عرTف ا��اطر، ونطاق إدا رعناصر إدا ر
ة ا��ـاطر ة ا��ـاطر، ومجموعـة مبـادئ إدا رباأل�داف �سـGHاتيجية، وتحديـد عمليـة وخطـوات إدا ر ّ .

(Priyarsono, et. al, 2019, P.3)   
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ة ا��ـــاطر؛ فإنــھ تــم خـــالل COSOطــار العمـــل الــذي قدمتــھ ��نـــة إ�ــ� أثــر   وع ر ومنظمــة Sيــز إلدا و
سة  ة ا��اطر املؤسسية ع�� أ\6ا أفضل مما ن تحديد إدا رالعقد Sو من القر ا�Bادي والعشر ر و ن ل
Tــة للمؤســسات مــن جميــع Sنــواع بمــا �ــ� ذلــك املؤســسات الرMحيــة، واملؤســسات غ0ــG الرMحيـــة،  رإدا

ة ا��ـاطر وا� ة ا��اطر املؤسسية كنمـوذج جديـد إلدا ت إدا ر�امعات واملؤسسات ا�ABومية، وMر ر ز
ة ا��ــاطر املؤســسية gــشAل  ر�ــ� iافــة القطاعــات، وأصــبح ��تمــام بتطــو املفvــوم �ســGHاتي�õ إلدا ر

 (Lundquist, 2015, P.20). م½Bوظ �� السنوات الـعشرTن املاضية

ة ا��ــاطر واعت6hGêـــا جـــزءا    وتبwــت بـــذلك مؤســسات التعلـــ ًيم ا��ـــام�� �ــ� مختلـــف دو العـــالم إدا ر ل
ة أيـــة iليـــة أو جامعـــة، واســـتخدامvا 6Öـــدف تحقيـــق أقـــ��� قيمـــة مـــستدامة  ّأساســـيا مـــن خطـــة إدا ر é

ــــ� مـــــع  ــــشAل مõ67ـ ن gـ ــــسية، يتعامـــــل املوظفـــــو أو املس�ـــــشار ة ا��ـــــاطر املؤسـ ـــع إدا وألyـــــشط¶6ا؛ فمــ ن ر
ــــاطر املرتبطـــــة بأyــــــشط¶6م لتحقيـــــ ق فوائـــــد مــــــستدامة داخـــــل iـــــل yــــــشاط مـــــن جميـــــع ySــــــشطة ا��ـ

ا gـــــشAل فعـــــال، وتـــــضيف قيمـــــة قـــــصو لألyــــــشطة  ـــ ــــا تحـــــدد ا��ـــــاطر و?عا��vــ ـــا أ\6ـ ىاملؤســـــسية، كمــ
ة ا��اطر املؤسسية  رالتنظيمية الno يقود�ا املوظفو أو غG0�م من أ�Bاب املص½Bة، وتحدد إدا ن

العوامـــل الoـــn يمكـــن أن تـــؤثر ع�ـــ� ا��امعـــة، �مAانـــات وا��وانـــب �يجابيـــة والـــسلبية للعديـــد مـــن 
ة ا��ــاطر املؤســسية gــشAل فعــال؛ فvــذا يزTــد مــن احتماليــة النجــاح وتقليــل  روعنــدما ?ــستخدم إدا
ىمستو الفشل؛ وMالتا�� التقليل مـن مـشاعر عـدم Sمـان الoـn تحـدث عـادة عنـدما تفـشل ا��امعـة 

      (Centko, 2017, P.4).�� تحقيق أ�دافvا العامة

ة ا��ــــاطر ترجــــع �ــــ� yــــشأ\6ا إ�ــــ� قطــــاع الــــصناعة وSعمــــال 6Öــــدف تــــوفG0 و راتــــø÷ ممــــا ســــبق أن إدا
َّ

ٍالـسالمة وSمـان لAــل مـن Sفــراد العـامل0ن والكيانــات املؤسـسية واملمتلAــات، ثـم ان�ــشر تطبيقvـا �ــ� 
ّ

مات الno أ� Sحداث وS 6ا للعديد منhأثر معاصر ��رBقت الضر زالقطاعات ا��تمعية ا��تلفة ع
�ــــ� مؤســــسات التعلـــــيم  ة ا��ـــــاطر  ر6Öــــا، وiــــان م67ــــا قطـــــاع التعلــــيم ا��ــــام��، بحيـــــث تــــم تطبيــــق إدا
Tة أدا6cــا �ــ� ضــوء ا��ــاطر ا��تمعيــة  را��ــام�� مــن أجــل اســتدام¶6ا ومحاولــة ا�Bفــاظ ع�ــ� اســتمرا

�ا ب�ئ¶6ا الداخلية، وiان إطار العمل إلدا را�Bيطة 6Öا وأيضا ا��اطر الno تفر ز ة ا��اطر املؤسسية ً
اء م2004 لعـام COCOم، ومنظمـة 2009والـذي قدمتـھ منظمـة Sيـز لعــام  ر �ـو العامـل Sسا%ــ�n و

 ��ة ا��اطر ع ة ا��اطر والذي طبقتھ جميع دو العالم ملا فيھ من مالمح واBôة إلدا ران�شار إدا لر
Tة Sعمال املؤسسية   .رالنحو الذي يحقق استمرا

ة ا��ا-د  :طر �� ا&mامعات وأ/ميÁ	ار أ/داف إدا

 nــــµداء التنظيS و �ـــو تحـــس0نS ة ا��ـــاطر املؤســــسية �ـــ� املقـــام ل    أن الغـــرض Sسا%ـــ�n مـــن إدا ر
ة ا��اطر �� اسـGHاتيجية املؤسـسة ا��امعيـة  روالرقابة، واك�ساب م0/ة تنافسية من خالل دمج إدا

(Plessis & Linke, 2022, P.115) ة ا��ـاطر؛  6hـدف إ�ـ� التwبـؤ واملواجvـة والـتحكم �ـ� روMالتـا�� فـإدا
�ـا باسـتخدام  رأحداث مفاجأة وسرÏعة ومH/ايدة لوقف تصاعد�ا والسيطرة عل�6ـا والتقليـل مـن آثا
ب املـستفادة، مـع �عتمـاد ع�ـ� التخطـيط واملعلومـات والبيانـات  اسـة والبحـث واملعرفـة والتجـا رالد ر

، 2021×ــــBاتھ، وMــــدير، (ســــتقرار للمجتمــــع iلــــھiأســــاس التخــــاذ القــــرار الــــسليم، وتــــوفS G0مــــن و�
ة ا��ـاطر إ�ــ� تحديـد وقيــاس وتقيـيم ا��طــر الـذي �6ــدد املؤسـسة حاليــا أو ، )77ص ًكمـا 6hــدف إدا ر

 ، ه الـسلبية أو تقليلvـا ل½Bـد املقبـو مة تجاه �ذا ا��طـر لتفـادي آثـا لمستقبال، واتخاذ التدابG0 الال ر ز
ً

اف محـددة ��ا6Öـة ا��ـسائر املتوقعـة أو ا�Bـد م67ـا بأقـل باإلضافة إ�� وضع سياسـة مث�ـ� ذات أ�ـد
ف و�مAانيات املتاحة   .)24ص، 2021ا�Bاج، (.وتAاليف ممكنھ �� حدود الظر
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ة ا��اطر �� ا��امعات فتتمثل �� أ\6ا َّأما بالwسبة أل�مية إدا   :ر

ع أي ?ــساعد ا��امعــات �ــ� ا�Bفــاظ ع�ــ� امل0ــ/ة التنافــسية، و�ســتجابة بفعاليــة عنــد وقــو - 
ة، وتحديـد قابليـة تحمـل  د النـاد ة الفعالـة للمـوا رحدث، وتجنب املفاجآت املاليـة، و�دا ر ر
Tــــــادة  ة ا��ــــــاطر ا�Bاليــــــة، و ـــــا، وتحديــــــد فعاليــــــة ضــــــوابط إدا ــــستو تحملvـ زا��ــــــاطر ومــ ر ى
ــــــة  ــــة ملعا��ــــ ــــــــG فعاليـــــ د gـــــــــشAل أكkـ ـــــصيص املــــــــــوا ـــال وتخــــ ـــ ــــــــدة Sعمـــ حـ ة و ــــــساءلة �دا رمـــ ور

 (Kageyama, 2014, P.63).ا��اطر

، وÏـــسمح باالســـتجابة �ـــ�  -  قتمـــد ا��امعـــات بـــا�Bلو SكkـــG فاعليـــة وفقـــا ملتطلبـــات الـــسو ًل ُّ

جيــة، حيــث يــتم تحديــد أyــشطة ا��امعــات إ�ــ�  رالوقــت املناســب للتغ0ــGات �ــ� الب�ئــة ا��ا
ىحد كبG0 من خالل مستو العرض والطلب ع�� ا��دمات التعليمية وتقييمvا مـن حيـث 

  (Al Shamsi, 2020, P.729) .معايS G0داء �قتصادي

د، و?عزTــز التواصــل بــ0ن الAليــات وSقــسام،  -  رتحقــق ل½�امعــات �ســتخدام الفعــال للمــوا
و?عزTــز التحــس0ن املــستمر، والGHك0ــ/ ع�ــ� التــدقيق الــداخ��، وطمأنــة أ�ــBاب املــص½Bة، 

 .و�سـ�يعاب الـسرÏع للفـرص ا��ديـدة، ودعـم التخطـيط �سـGHاتي�õ وتخطـيط Sعمـال
(Shanahan & McParlane, 2005, P.224) 

6hا العامـــــــة،  -  ــــو ـــا وصـــ ـــــز نزا�¶6ــــ ـــ� تنافـــــــسي¶6ا، و?عزTــ ر?ـــــــساعد ا��امعـــــــات ع�ـــــــ� ا�Bفـــــــاظ ع�ــــ
د  ـــوا ة املــ آت املاليـــــة، وإدا ـــب املفاجــــ ـــة للعوامــــل البيâيـــــة املvمــــة، وتجنــ رو�ســــتجابة بفعاليــ ر

ة، )املالية وغ0ـG املاليـة(بفعالية  د النـاد ة أفـضل للمـوا ر، فـضال عـن إدا ر ر
ً

وكفـاءة أفـضل �ـ� 
ــــــسية، وانخفــــــــاض ا��ــــــــسائر  ــــــا التنافـ ـــاظ ع�ــــــــ� املزايــ ــــدودة وا�Bفــــ ـ د ا�Bـــ راســـــــتخدام املــــــــوا
ــات القانونيـــــة الناتجــــــة عـــــن دفــــــع  ــــع ا��ــــــسائر، وخفـــــض النفقــــ ــــالل منـ ــــشغيلية مـــــن خــ ال�ـ
 ،n�äات العمــل املؤســـTمـــستو Gــêـــز �تــصاالت عTالغرامــات لعــدم �متثـــال للقواعــد، و?عز

ــــط املؤســـــــسية و ـــــق ا��طـــ د زوتحقيــ ــــوا ـــــشفافية، وتخـــــــصيص فعـــــــال للمـــ رTـــــــادة مـــــــستو الــ ى
 (Addo, et. al, 2021, PP.150-151) .ا�Bدودة ل½�امعة

زTــادة احتماليــة تحقيــق S�ــداف التنظيميــة مــن خــالل : تحقــق عــدة فوائــد ل½�امعــة مثــل - 
ـــا و�ســــتجابة لvــــا بــــالتخطيط �ســــGHاتي�õ، و?عظــــيم ثقـــــة  رMــــط تحديــــد ا��ــــاطر وتقييمvـ

 وتحس0ن القيمة واملركز التنافn�ä وامل0/ة التنافسية، وتحـس0ن عمليـة أ�Bاب املص½Bة،
صــنع القــرار وا�Bوكمــة �ــ� جميــع أنحــاء ا��امعــة مــن خــالل تقلــيص الفجــوات، وتحــس0ن 
ـــا ع�ــــــ� جميــــــع املــــــستوTات املؤســــــسية،  ـــد ا��ــــــاطر وتقييمvــــــا و�ســــــتجابة لvـــ ـــة تحديـــ عمليـــ

ـــار، وتحديـــــد مـــــدى تقبلvـــــا للمخـــــاطر ومـــــستوTات تحمـــــل ا��ـــــاطر ـــ/ �بتAــ ، و?عزTـــــز وتحف0ــ
Tـــادة كفــــاءة  زوالـــسماح باغتنـــام الفــــرص الناشـــئة، والوصــــو إ�ـــ� التـــصwيفات العامليــــة، و ل

 (Lundquist, 2015. PP.42-43) .رأس املال

ة �ســــ�باقية، وتمك67ــــا مـــن تحديــــد ومعا��ــــة  -3 ة ا��ــــاطر ا��امعــــات ع�ـــ� �دا ر?ـــ<�ع إدا ر
ــــا، وتحـــــــسن عمليـــــــة ت ـــع أجزا6cـــ ـــــاطر �ـــــــ� جميــــ حديـــــــد الفـــــــرص، و�متثـــــــال للمتطلبـــــــات ا��ــ

Tر املاليــة، وتحــس0ن  رالقانونيـة والتنظيميــة ذات الــصلة واملعــايG0 الدوليــة، وتحــس0ن التقــا
ـــرار  ــــاذ القــــ ـــو التخـــ ــــــاس موثــــ ــــع أسـ ضـــ ــــــس0ن ثقـــــــة أ�ـــــــBاب املـــــــص½Bة، و قا�Bوكمـــــــة، وتحـ و
د واســتخدامvا gــشAل فعــال ملعا��ـــة  روالتخطــيط، وتحــس0ن الــضوابط، وتخــصيص املـــوا
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، وتحس0ن الفعالية والكفـاءة ال�ـشغيلية، و?عزTـز أداء الـBûة والـسالمة وكـذلك ا��اطر
ة ا�Bـــــوادث، وتقليـــــل ا��ـــــسائر، وتحــــــس0ن  ــــس0ن منـــــع ا��ـــــسائر وإدا ــــة الب�ئـــــة، وتحـ رحمايـ
نــة التنظيميــة، وتلبيــة احتياجــات مجموعــة واســعة مـــن  والــتعلم التنظيµــn، وتحــس0ن املر

ُأولئك املسئ-أ�Bاب املص½Bة بما �� ذلك ْ َ
 Joint Standards). نولو عن تحقيق S�داف

Australia/Standards New Zealand Committee, 2009, PP. iv-v) 

 n�ä6ــا املؤســcة أدا ة ا��ــاطر 6hــدف إ�ــ� مــساعدة ا��امعــات ع�ــ� إدا روTتــø÷ ممــا ســبق أن إدا ر
مـات وتحقيـق أ�ـدافvا دو  Sـا بالعديـد مـن ا��ـاطر و� نبكفاءة وفعالية أثناء مر ز تكبـد�ا أي ور

ـــو  ـــع ا�Bلــ ضـ ـــا و 6hـ جــــة خطو لخــــسائر مــــن خــــالل تحديـــــد �ــــذه ا��ــــاطر وتقييمvــــا ومعرفـــــة د و ر ر
ة  رو�ســGHاتيجيات الoــn تمكــن ا��امعــات مــن مواجvــة �ــذه ا��ــاطر؛ ولــذلك تتعــدد فوائــد إدا
د ا��امعــــة املاديــــة وال�ــــشرTة، واتخــــاذ  ة الفعاليــــة ملــــوا را��ــــاطر �ــــ� ا��امعــــات مــــن حيــــث �دا ر

ات  املؤســـــسية الرشـــــيدة، وتحـــــس0ن كفـــــاءة ا��امعـــــة �ـــــ� أداء مvامvـــــا، وتحقيـــــق الوضـــــع رالقـــــرا
ـــا ا��ـــــــاطر، و��تمــــــام بالتحـــــــس0ن  �ـــ ـــــن الفـــــــرص الoــــــn تفر ، و�ســـــــتفادة مـ زالتنافــــــn�ä املــــــأمو ل

 . املستمر، وتحس0ن عمليات التخطيط �سGHاتي�õ با��امعة

ة ا��اطر �� ا&mامعات  - ه  : رم�Cرات A/تمام بإدا

جيــة الoــn تواجــھ جميــع ر مؤســسات التعلــيم ا��ــام�� مجموعــة مــن التحــديات الداخليــة وا��ا
نتؤثر ع�� مvامvا وأ�دافvا؛ وMالتا�� فvذه التحديات تAاد تAـو بالفعـل Èـ� ا��طـر الـذي يجـب 

ة ا��اطر �� ا��امعات ��مواجvتھ؛ وعليھ  :ر تتمثل مGêرات ��تمام بإدا

ة املؤســــسية الفعالـــة للمخـــاطر الoــــn مـــن متطلبـــات تحقيـــق ا��ــــودة �ـــ� ا��امعـــا أن -1 رت �دا
ـــ� ا��امعـــــات، وذلــــك بجانـــــب حتميـــــة  ـــودة �ـ تخفــــف مـــــن تــــأثG0ات ا��ـــــاطر ع�ــــ� تحقيـــــق ا��ــ

ّ

ـــا ال�ــــشرTة الداخليــــة  د�ــ ، )Sعـــــضاء iSــــاديمي0ن وغ0ــــiS Gـــــاديمي0ن(راملؤســــسة وحــــراك موا
د�ــا املاليــة، وأيــضا تنــاغم ب�ئــة )?ــسvيال6hا(وتوافر�ــا مواد�ــا  ً، وموا العمــل �ــ� ا��امعــة مــن ر

حـــدات وأجvـــزة  وحيـــث تـــرابط �يAـــل ا��امعـــة الـــداخ�� بمـــا يتـــضمنھ مـــن iليـــات وأقـــسام و
ة الديمقراطيـة سـات �دا Tـ0ن وأiـاديمي0ن، وتـوافر مما روأعـضاء إدا ر  ,Jesry, et. al 2022) .ر

P.2)  

ف أن مــــن -2 جيــــة مــــن حيــــث ظـــــر و ا��ــــصائص الرئ�ــــسة ل½�امعــــة انفتاحvــــا ع�ــــ� الب�ئــــة ا��ا ر
جيـــة Èـــ� وعال ، وقـــد تAـــو إحـــدى �ـــذه Òليـــات للتعامـــل مـــع �ـــذه الب�ئـــة ا��ا رقـــات الـــسو ن ق

ة ا��اطر، والì noسمح استخدامvا ل½�امعات بتحـس0ن أyـشط¶6ا �ـ�  راستخدام أساليب إدا
Tـادة عـدم اليقـ0ن �ـ�  د محـدودة؛ فمـن أبـر التغي0ـGات الoـn أدت إ�ـ�  زب�ئة غG0 مستقرة ومـوا زر

Tادة  �È جية زالب�ئة ا��ا  املنافسة، وانخفاض التموTل ا�ABومي ل½�امعـات، ومـن ثـم دعـم ر
د الAافيــة �ــ� الوقــت املناســب يحµــn ا��امعــات مــن العديــد مــن ا��ــاطر؛ Sمــر الــذي  راملــوا
ة ا��اطر والتنافسية أل�مي¶6ما �� مساعدة ا��امعات  رتتطلب من ا��امعات ��تمام بإدا

Tـــادة كفـــاءة أyـــشط¶6ا وتقليـــل تـــأثG0 ا ــ�  لعوامـــل الـــسلبية، ومقابلـــة التوســـع والتعقيـــد �ــــ� زع�ـ
جـــــــة أكêـــــــG مــــــــع  ـــات تـــــــرتبط بد ـــــصادية؛ ولـــــــذا فأyـــــــشطة ا��امعــــ رySـــــــشطة ا��تمعيـــــــة �قتــ

 (Al Shamsi, 2020, P.724).ا��اطر

لأن ا��امعـات ?ـسا�م �ـ� دعــم وتطـوTر التقـدم �قتـصادي و�جتمــا�ë والثقـا�� لAـل الــدو  -3
سات �ــ� العـــالم الoــn عل�6ـــا أن ?ــستجيب ملطالـــب ?غي0ـــG �ــ� أي مAـــان، و?عــد مـــن أقــدم املؤســـ
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ـــــا، وأن  Tا�ـــ ــــــق ر ـــــة لتحقـ ــــــا الداخليــ ـــــوTر �ياiلvـ ـــــوم بتطــ ف مجتمعvـــــــا، وأن تقــ ؤوتطـــــــوTر ظـــــــر و
ر?ـستوعب تلـك التحـديات ا��اصــة بزTـادة أعـداد الطـالب وظvــو املنافـس0ن لvـا، وأن تحقــق 

ــــزة ع�ــــــ� التك نولوجيــــــا، وأن ?عتمــــــد متطلبــــــات اقتــــــصاد املعرفــــــة العــــــالnµ، وا��تمــــــع املتمركــ
ـــة وا�Bاســــــــــ�ية  جيـــــــ ـــــب ا��ا Tــــــــــادة املطالـــــ ــــل  ــــيم، وأن تقابــــــ ــــ ـــ� التعلــ ــــــة �ـــــــ ـــات ا�Bديثــــ ر�تجا�ـــــــ ز
ة إيجـــاد  وروالـــشفافية، وiـــل �ـــذا ìعـــد بمثابـــة تحـــديات تواجvvـــا ا��امعـــات الoـــn ?عîـــ� بـــضر َ ْ ُ ُّ

ا6hا املؤسـسية  Mـط iـل مـن قـد رالطر الno تمك67ا مـن مواجvـة �ـذه التحـديات وتمك67ـا مـن  ر ق
ة ا��امعــــــــة ع�ــــــــ� املــــــــستو با ــــة وإدا ـــGة �Bوكمــــ ـــــسئولية كب0ـــــ ـــــرص كمـــ ــ ـــــة والفـ يملطالــــــــب البيâيـــ ر

ة ا��ـاطر �ـو الـذى  ة �سGHاتيجية الno م67ا جزء أسا%�n فvـو إدا راملؤسn�ä، ومدخل �دا ر
 ì. (Kahveci & Taskin, 2013, PP.1505-1506)ساعد�ا ع�� مواجvة �ذه التحديات

ونــا ا��ديــدة �ــ� الــص0ن وجميــع أنحــاء العــالم منــذ عــام رأن �ن�ــشار الــسرÏع لفG0وســات iو -4
لم iان لھ تأثG0 كبG0 ع�� التنمية �قتصادية و�جتماعية للص0ن و��ميع دو العالم 2019

�ما العمود الفقر ألي مجتمع؛ ولvذا اتجvت جامعات العالم والno م67ا ا��امعـات  يباعتبا ر
ة مخـــاطر الطـــوار وقـــدمت ئالـــص�نية إ�ـــ� تطبيـــق إدا �ـــ� �ـــذا ا��ـــال مـــن ر  مـــسا�مات كب0ـــGة 

، وصـــيانة الـــBûة العقليـــة، : حيـــث ة الطـــوار د ا��ـــرTج0ن، و�نقـــاذ الط�ـــn وإدا ئجمـــع مـــوا ر ر
 (Wang, 2020, P.1) .والتحكم �� تنقل املوظف0ن، و�بتAار �� نماذج التعليم عGê �نGHنت

ن�يجـة غ0ــG مخطــط لأن مجـال التعلــيم ا��م�ـ� تكمــن ا��ـاطر بــھ �ـ� إمAانيــة ا�Bـصو ع�ــ�  -5
جية والداخليـة،  رلvا gس�ب التغG0ات �� الب�ئة التعليمية ل½�امعة تحت تأثG0 العوامل ا��ا
 ��ة ع رع�� س�يل املثال gس�ب عدم كفاية تموTل ySشطة التعليمية لن تAو ا��امعة قاد ن

Tب النظــر والعم�ـ� ��رTج�6ــا، ممــا ســيقلل gــشAل كب م للتــد يتـوفG0 مــستو ا��ــودة الــال رى 0ــG ز
6hم ع�� التكيف �� سو العمل وTؤدي إ�� إضعاف مAانة ا��امعة �� ا��تمع قمن قد  Al) .ر

Shamsi, 2020, P.724)  

ًحاجة ا��امعات إ�� حماية مصا�÷ أ�Bاب املص½Bة وأيضا حماية سمعة ا��امعة �� ظل  -6

Tــادة Sنظمــة التن ة مؤســسات التعلــيم ا��ــام�� مثــل  زذلــك التعقيــد املH/ايــد �ــ� إدا ظيميــة، ر
ات التكنولوجيــــــة،  Tـــــادة مطالــــــب أ�ـــــBاب املــــــص½Bة، والتـــــدقيق، باإلضــــــافة إ�ـــــ� التطــــــو رو ز
والـــــدعم  املـــــا�� ا�Bـــــدود أو املتنـــــاقص مـــــن قبـــــل ا�ABومـــــة، واملنافـــــسة خاصـــــة مـــــع القطـــــاع 
�ــــــ� اســــــتخدام نمــــــاذج Sعمــــــال  ــــام��  ا��ـــــاص، والطبيعــــــة املتغ0ــــــGة ملؤســــــسات التعلــــــيم ا��ـ

ة ا� �ــــودة الــــشاملة أو آليــــات ضــــمان ا��ــــودة، ومــــدى �متثــــال ر��فــــض التAــــاليف مثــــل إدا
ة التعلـــــيم ا��ـــــام��، والـــــس�� لتحـــــس0ن تـــــصwيف ا��امعـــــة  رللـــــوائح ذات الـــــصلة gـــــشأن إدا
�ـــا؛ وقــــد أدى ذلــــك إ�ـــ� حاجــــة ا��امعــــات لتقيـــيم نقــــدي وتنفيــــذ عـــدد ال يحــــ��� مــــن  زوإبرا

ة ا��ـاطر اسـتجابة لvـذه التعقيـدات املتغ0ـGة باسـتمرار  ,Addo, et. al, 2021) .رأنظمـة إدا
P.150) 

ـــن  -7 ـــر مـــ ــــواع أخـــ ـــــn ال تواجvvــــــا أنــ ــــ� عمليا6hــــــا والoـ ـــــلة �ــ ــــھ مخــــــاطر متأصـ ىأن ا��امعــــــات تواجــ
ـــة، وجــــذب و�حتفــــاظ بــــالطالب،  ـــة التحتيـ ـــيم، والبwيـ املؤســــسات مثــــل مراقبــــة جــــودة التعلـ
جيـــة مثـــل  ، عــالوة ع�ـــ� ذلــك تwبـــع ا��ــاطر مـــن عوامــل خا روالتعــاو مـــع املؤســسات Sخـــر ى ن

ملنافــسة والتــدقيق مــن جانــب املنظمــ0ن والوiــاالت ا�ABوميــة والــتعلم �لكGHوyــي والعوملــة ا
مــة ملتاgعـة S�ـداف �ســGHاتيجية والبقـاء �ـ� املنافــسة �ـ� ب�ئـة العوملــة؛  زونقـص Sمـوال الال
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ة مثـل �ـذه ا��ـاطر ة ا��اطر إلدا روMالتا�� تحتاج ا��امعات إ�� تطوTر اسGHاتيجيات إدا  .ر
(Sityata, et. al, 2021, P.4)  

8-  ، ــــع و�قتـــــصاد والـــــسو ـــو مـــــن ا��تمـ ـــل �ـــــ� ب�ئـــــة معقـــــدة ومتغ0ـــــGة تتAــ قأن ا��امعـــــات ?عمــ ن
Tة ا��اصة باملنافسة الشديدة ع�� أعضاء  سات التجا روتتعرض أيضا لضغوط لتبnî املما ر ً

Ïس والطـــــالب والتموTـــــل؛ باإلضـــــافة إ�ـــــ� املطالـــــب املH/ايـــــدة بخـــــصوص الكفـــــاءة  ر�يئـــــة التـــــد
ات وا Tادة الرقابة ا�ABوميـة والعامـة، والتقنيـات ا��ديـدة الoـn تتطلـب اسـ�ثما رملساءلة، و ز

Tـادة Sعمـال مــع شـرiاء القطـاع ا��ـاص، وتوسـيع املنافـسة �ــ�  Tـادة yـشاط  رماليـة كب0ـGة، و ز
 n�%السيا G0ف �قتصادية والتغي ، كما من أ�م ا��اطر ا��اصة با��امعات الظر والسو ق

ـــا� ـــات، والبwيـــــة التحتيـــــة املاديــــــة، و�ســـــتقرار املــ ــــ�ºيل الطـــــالب، وتكنولوجيـــــا املعلومــ �، و?ـ
َوجذب الطالب و�حتفاظ 6Öم، و�متثال التنظيnµ، وMنـاء سـمعة املؤسـسة وحماي¶6ـا؛ ولـذا  َّ َ ُ

ة ا��اطر وظيفة مvمة بالwسبة ل½�امعات،  (Deck, 2015, P.18). رأصبحت إدا

�تمــع العــالnµ و�قتــصاد العــالnµ؛ فلقــد غ0ــG �ــذا  تــأثG0 كب0ــG ع�ــ� ا�COVID-19أن لوMــاء  -9
ر البحث  يالوMاء gشAل جذر �قتصاد الدو�� وجميع ySشطة ال�شرTة، وiان من الضر وي
Tة �ـــذه ySـــشطة ال�ـــشرTة وعمليا6hـــا أثنـــاء الوMـــاء؛ ولـــذا أعـــدت  رعـــن ســـبل لـــضمان اســـتمرا

 العديـد n-19 وMاء iوافيدلاملنظمات الدولية وحAومات الدو وا�ABومات ا�Bلية منذ تف*�
من الوثائق الرسمية الno تصف خصوصية املرض، وعملت ع�� إدخال تدابG0 ل½Bماية من 
ة ا��ــــاطر �ــــ� مAــــان العمــــل،  شــــادات وتوصــــيات ألyــــشطة إدا رانتقــــال الف0ــــGوس، وتقــــديم إ ر

 (Kosieradzka, et. al, 2022, P.1). والi noان م67ا ا��امعات

ة ا��ـــاطر �ـــ� مؤســـسات التعلـــيم ا��ـــام�� واتــø÷ مـــن ذلـــك ?عـــدد أســـباب ر ومêـــGرات ��تمــام بـــإدا
6hــا  جيــة والoــn أفر زوالoـn تتمثــل �ــ� مواجvــة �ــذه املؤســسات العديـد مــن التحــديات الداخليــة وا��ا ر

جيـــة ظvـــو ف0ـــGوس iوافيـــد رالتغي0ـــGات ا��تمعيـــة ع�ـــ� مـــستو العـــالم؛ فمـــن التحـــديات ا��ا ر ، 19-ى
Tادة مطالب املساءلة من قب َو ِ Tـادة حـدة املنافـسة مـع جامعـات ز جي0ن، والعوملـة، و زل املقيم0ن ا��ا ِ ِ

ّ رّ ِ ِ
ة الوفاء بمتطلبات ا��تمع القائمة ع�� املعرفة، ومن التحديات الداخلية  ورالقطاع ا��اص، وضر
نجاحvـــا �ـــ� تحقيـــق أ�ـــدافvا، وتطبيـــق �ســـGHاتيجية املؤســـسية، وجـــذب الطـــالب، وتنفيـــذ عمليا6hـــا 

د�ا املالية خاصة �� ظل تقليص التموTل ا�ABومياملؤسسية، وتوف0   .رG موا

ة ا��اطر �� ا&mامعات ومبادÂ	ا  - و   :رفلسفة عمل إدا

ة ا��ــاطر �ــ� فلـسفة عملvــا مــن أن جميـع املؤســسات لــد�6ا أ�ـداف صــرTحة أو ضــمنية،  رتنطلـق إدا
ة ا��اطر بwشاط تحقيق تلك S�داف، حيث إ\6ا ل�ست عملية لتجنب ا�� اطر فقط، روتدعم إدا

بــــل عنـــــد اســـــتخدامvا gـــــشAل جيـــــد يمكــــن أن ?ـــــسمح بwـــــشاط للمؤســـــسة باالضـــــطالع بأyـــــشطة ذات 
ـــG(ىمــــستو أع�ــــ� مــــن ا��ــــاطر  ؛ ألن ا��ــــاطر قــــد تــــم تحديــــد�ا )وMالتــــا�� يمكــــن أن تقــــدم فائــــدة أكêـ

ة ا��ــاطر ل�ـــست  6hـــا gــشAل جيــد؛ وMالتـــا�� تAــو ا��ــاطر املتبقيــة أقـــل؛ فــإدا روفvمvــا وÈــ� تــتم إدا نر
ًولك67ــــا إيجابيــــة أيــــضا ممــــا يزTــــد مــــن ) تــــضمن أن Sشــــياء الــــس�ئة أقــــل احتماليــــة ل½Bــــدوث(ســــلبية 

 (Shanahan & McParlane, 2005, PP.224-225) .احتمالية حدوث Sشياء ا��يدة

ة ا��اطر �� فلسفة عملvا ع�� أن ا��اطر تwشأ من غG0 املتوقع ومن التباين مقابل  ر كما تقوم إدا
ل حيث إن السؤال الرئ�س الذي يطرح نفسھ يدو حو املدى الذي يمكن فيھ التwبؤ بما التوقعات، ر

Tـة  اسة املتأنيـة للمخـاطر ا�Bتملـة Èـ� جـزء أسا%ـ�n مـن العمليـة �دا ر�و غG0 متوقع؛ وMالتا�� فالد ر
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ل½�امعــة، وTجــب أن ìــشمل ذلــك تحديــد ا��ــاطر ا�Bتملــة باإلضــافة إ�ــ� مراقب¶6ــا لقيــاس أي تبــاين 
ر الوقـــت، وقـــد ينظــر إ�ـــ� �ـــذه النتــائج ع�ـــ� أ\6ـــا إيجابيــة أو ســـلبية وTمكـــن أن مق ُابــل S�ـــداف بمــر و

 Gـ� سـ�يل املثـال يمكـن أن يـوفر التـدفق غ0ـ�تؤدي إ�� فرص أو قيود تؤثر ع�ـ� النتـائج املوضـوعة، ع
Tــة وأعــداد أكêــG مــن الطــالب أو  راملتوقــع للطــالب الــدولي0ن فرصــا �ــ� الــدخل والعالمــة التجا الطــالب ً

6hــا اكvــا والتواصــل معvــا وإدا رالــسلبي0ن غ0ــG الراضــ0ن، وTكمــن التحــدي املتمثــل �ــ� ا��ــاطر �ــ� إد  .ر
(Page-Tickell & Sloan, 2022, P.111) 

ة ا��ـاطر الفعالـة �ـ� فلـسفة عملvـا ع�ـ� عـدة مبـادئ أساسـية Èـ�  ,ISO, 2018): روMذلك ?س�ند إدا
PP.3-4)، (Clyde-Smith, 2014, P.328) 

ة املتAاملــــــة للمخــــــاطر جــــــزءا ال يتجــــــزأ مــــــن جميــــــع ySــــــشطة :ت[امــــــلال -1 ً حيــــــث ?عــــــد �دا ر
  . التنظيمية ل½�امعة

ة ا��ـــاطر �ـــ� تحقيــــق :لالتنظـــيم والـــشمو -2 ر حيـــث ìـــسا�م املـــدخل املـــنظم والـــشامل إلدا
نة  .رنتائج م�سقة وقابلة للمقا

�Ã والـــداخ�� لmZامعـــة املتــصل ب  -3 ة ا��ـــاطر الـــسياق ا&�ــا رمراعــاة إدا حيـــث : أ/ـــداف£ار
 �ñ ــــة أو تتغ0ــــــG أو تختفــــــي مــــــع ?غ0ــــــG الــــــسياق ا��ــــــا ــــاطر الديناميكيــ ــــن أن تظvــــــر ا��ــ ريمكــ
ــــGات  ـــــــك التغي0ـــــ ـــــستجيب لتلــ ــــــــاطر وتك�ـــــــــشف و?ــــ ة ا��ـ ـــــــع إدا ـــة، وتتوقــ ـــــــداخ�� ل½�امعــــــ روالــ

 .وSحداث بطرTقة مناسبة و�� الوقت املناسب

نبحيــث يAـو �نــاك  :إتاحـة املـشاركة املناســبة و�ـ� الوقـت املناســب ألÄـ%اب املـصZ%ة -4
ة  ا6hم، وTـؤدي �ـذا إ�ـ� تحـس0ن الـو�ë وإدا ا6cـم وتـصو فvم وآ را�تمـام مـن ا��امعـة بمعـا ر رر

 .ا��اطر املس�نG0ة

nخيـــــــة وا&%اليــــــة -5 ـــــ� املعلومــــــات التا ـــــاطر �ــــــ� عمل£ـــــــا إcــ ة ا��ــ راســــــ¹ناد إدا وكـــــــذلك ع�ـــــــ� : ر
ة ا��اطر gشAل سليم  .رالتوقعات املستقبلية إلدا

يحيـــث يـــؤثر الـــسلوك ال�ـــشر والثقافـــة : مـــل ال}ـــشرnة والثقافيـــةrخـــذ �ـــ� Aعتبـــار العوا -4
6hــا  ة ا��ــاطر �ــ� iــل مـستو ومرحلــة مــن مراحــل إدا رgـشAل كب0ــG ع�ــ� جميــع جوانـب إدا ىر

 .با��امعة

ة ا��ــــاطر باســــتمرار مــــن خـــــالل :A/تمــــام بالتحــــس)ن املــــستمر -5 ر حيــــث يــــتم تحــــس0ن إدا
ة العلالتعلم وا��Gêة، و ة ا��اطر املؤسسيةرالدعم الواô÷ من �دا  . ريا ل½�امعة إلدا

ة مخــاطر ا��امعــة �ــ� عمليــة :ّالتوافــق مــع r/ــداف Aســ��اتيجية  -6 ر بحيــث يــتم دمــج إدا
 .التخطيط �سGHاتي�õ لvا لضمان مالءم¶6ا وال�شغيل املفيد

ة ا��اطر:التمك)ن  -7  . ر بمعnî تمك0ن جميع العامل0ن با��امعة من املشاركة الAاملة �� إدا

ة ا��ـاطر املؤسـسية ع�ـ� أ\6ـا عمليـة مـستمرة ول�ـست حـدثا :رتطوال -8  بمعnî تفvـم أن إدا
ً

ر
 . ملرة واحدة
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 بمعîــn إضــفاء الطــاgع املؤســn�ä ع�ــ� عمليــة تقيــيم ا��ــاطر واملــشاركة وامللكيــة : الثقافــة -9
   .عGê ا��امعة بأكملvا

ة ا��اصــر تقـــوم �ـــ� فلــسفة عملvـــا ع�ـــ� قيــام ا��ا معـــة بـــالتwبؤ باألحـــداث رواتــø÷ ممـــا ســـبق أن إدا
اسـة إمAانيـة �سـتفادة م67ـا؛  راملـستقبلية وتوقعvـا للمخـاطر املؤسـسية وا��تمعيـة ا�Bيطـة 6Öـا، ود
ًفبقــدر مــا تحملــھ �ــذه ا��ــاطر مــن جوانــب تــأثG0 ســلبية، فæــn أيــضا لvــا جوانــب إيجابيــة متمثلــة �ــ� 

أدا6cا، معتمدة �� ذلك ع�� اتباع الفرص الno تقوم ا��امعة باستغاللvا لتطوTر أوضاعvا وتحس0ن 
ة  ة ا��ـاطر مــن حيـث التAامليــة والـشمولية والتنظــيم واملـشاركة ��ميــع العـامل0ن �ــ� إدا رمبـادئ إدا ر
ا��ـــاطر، وSخـــذ �ــــ� �عتبـــار العوامــــل الثقافيـــة، و��تمــــام بالتحـــس0ن املــــستمر، واســـتخدام نظــــم 

ة ا��اطر  .راملعلومات �� إدا

ة ا��اطر  - ي  : �� ا&mامعاترأنواع إدا

الoـn تواجـھ ّتتعدد تصwيفات ا��ـاطر الoـn تواجـھ ا��امعـات؛ فvنـاك مـن يقـسم أنـواع ا��ـاطر 
مخــاطر البحــث (ا��ــاطر iSاديميــة مــن حيــث :  إ�ــ�ا��امعــات �ــ� iــل جانــب مــن جوانــب منظوم¶6ــا

Ïس، ومخاطر ا��ـودة  Ïس مـن حيـث )رالعلnµ، ومخاطر التد GHقيـة ال(ر، ومخـاطر أعـضاء �يئـة التـد
ان أعــــــضاء �يئــــــة  ــــشأن عــــــدم التعيــــــ0ن، ومعــــــدل دو ـــة gــ ات ا��اطئـــ ـــة إ�ــــــ� املنــــــصب، والقــــــرا را��اطئــ ر

Ïس ة، ومخاطر القيادة، وا��ـاطر )رالتد ر، وا��اطر Sخالقية، وا��اطر السياسية، ومخاطر �دا
جات العليا، و�متحا(املتعلقة بالطالب من حيث  نات رانخفاض yسب �لتحاق، والضغط ع�� الد

Ïس (، وا��ــاطر املؤســسية مــن حيــث )Sســvل را��ــاطر املاليــة، وSمــوال غ0ــG الAافيــة للبحــث والتــد
ـــة ) و�فــــالس–والــــصيانة والتطــــوTر  د غ0ــــG املاليــــة مــــن حيــــث عــــدم iافيـ لالفــــصو (ر، ومخــــاطر املــــوا

اســية، وا��تêـــGات، واملعـــدات، واملعلومـــات واملعرفــة افـــسة، ، ومخـــاطر ال�ـــسوTق، ومخـــاطر املن)رالد
ومخــاطر العنــف، ومخــاطر Sمــن، ومخــاطر ســوء توظيــف الطــالب، وا��ــاطر القانونيــة، ومخــاطر 

 (Raanan, 2009, PP.43-44) .رتد�و السمعة

Tــة الoـn تنطــو ع�ــ� ّيقـسم و�نـاك مــن  يا��ــاطر املؤســسية الoـn تواجــھ ا��امعــات إ�ـ� ا��ــاطر �دا ر
Tب، وقنــوات �تــصال املعيبــة، �فتقــار إ�ــ� التخطــيط، ونقــص ا��êــG(قــضايا مثــل  Tــة والتــد رة �دا ر

مــشكالت (، وا��ـاطر املاليــة مـن حيــث )والقـضايا التنظيميــة، ونقـص الــسلطة، وصـعوMات الــتحكم
أس املــــال، وامل0/انيــــة، والعائــــد ع�ــــ� �ســــ�ثمار ـــاطر ال�ــــشغيلية، )رالتــــدفق النقــــدي، وقــــضايا  ، وا��ـ

 Gوميــــة، وا��ــــاطر التعاقديــــة والقانونيــــة مثــــل ?غي0ــــABــــا الــــسو والالئحــــة ا�vيحرك nــــoقاملتطلبــــات ال
ــــستو املــــــوظف0ن العــــــامل0ن، مــــــن حيــــــث  ــــر املرتبطــــــة بطبيعــــــة ومـ ـــاطر املؤســــــسية Sخــ ىوا��ــ ـــأخر (ى تـــ

ض املــوظف0ن، وقــضايا  Tب، والقــضايا Sخالقيــة واملعنوTــة، و?عــا رالتوظيــف، ومــشاiل ا��êــGة والتــد ر
د املؤســسية مـن حيــث ، باإل)�نتاجيـة وتأثG0�ـا ع�ــ� أداء ا��امعـة رضــافة إ�ـ� ا��ـاطر املتعلقــة بـاملوا

عـــدم تــــوفر أو تــــأخر ?ــــسليم املعــــدات و�مــــدادات، وSدوات غ0ــــG الAافيــــة، وعــــدم كفايــــة املرافــــق، (
nµـــاديiS ـــود الـــدعمvـــزة الكمبيـــوتر، وأوقـــات �ســـتجابة البطيئـــة، وإحبـــاط جvوعـــدم تـــوفر أج.( 

(Magumbo, et. al, 2019, P.14253)  

مـــة، وعـــدم (اك مـــن يـــصنفvا إ�ـــ� ا��ـــاطر القانونيـــة مـــن حيـــث و�نـــ ز�متثـــال للقـــوان0ن الوطنيـــة الال
ِتف*�S nمراض غG0 الوMائية أو الوMائية مثل (، وا��اطر الBûية من حيث )�متثال لقوان0ن معينة

ّ

COVID-19( وا��ـــاطر املاليــــة مثــــل ،)مــــوالS مظــــا�رات (، ومخـــاطر الــــسمعة مــــن حيــــث )اخــــتالس
، ومخـاطر )املوظف0ن أو �ضطرابات، وا\6يار املباyي والvياiـل، واخHـGاق املوقـع �لكGHوyـي/ الطالب
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اسية (التوثيق من حيث  ة برامج د قة من قبل املوظف0ن، وإدا ات املسر Tر أو املwشو رإخراج التقا ر ور ر
  (Addo, et. al, 2021, P.150) ).غG0 معتمدة، ومؤ�الت املوظف0ن املشAوك ف�6ا

ة و ا �ــ� مجــال إدا رMــالرغم مــن ?عــدد تــصwيفات ا��ــاطر �ــ� ا��امعــات لكــن التــصwيف SكkــG ان�ــشا ًر
: ا��اطر �� Sوساط iSاديمية �و ذلك التصwيف الذي تنقسم فيـھ ا��ـاطر إ�ـ� خمـس فئـات Èـ�

ــــاطر  ــــاطر �متثـــــــال، ومخــــ ـــــشغيلية، ومخـــ ــــة، وا��ــــــــاطر ال�ــ ــــاطر املاليـــ ـ ـــGHاتيجية، وا��ــ ــــــاطر �ســــ ّا��ـ

ُّلـسمعة، وTجـب Sخـذ �ـ� �عتبـار أن جميـع فئـات ا��ـاطر مرتبطـة ببعـضvا الـبعض ولvـا تـأثG0 ع�ـ� ا

 ,g:(Clyde-Smith, 2014, P.328) ،(Centkoعضvا البعض، والno يمكن توضيحvا ع�� النحو التا��
2017, PP.11-15)، (Tom, et.al, 2014, PP.342-343)        

ة ا��ـاطر Aسـ��اتيجية -1 ة تلـك : Strategic Risk Managementرإدا ر و?عـرف بأ\6ـا عمليـة إدا
ة ا��امعـــة ع�ـــ� تحقيـــق غايا6hـــا وأ�ـــدافvا، وأطرافvـــا الرئ�ـــسة بمـــا  را��ـــاطر الoـــn تـــؤثر ع�ـــ� قـــد

�ـــ�،(تتــضمنھ مــن ب�ئ¶6ـــا �جتماعيــة و�قتـــصادية والــسياسية Bومجـــاالت  تنميـــة �قتــصاد ا�
ـــــأقلم ــــصwيع، والتحــــــــديث، والتـــ ـــــمان جــــــــودة التعلــــــــيم ا��ــــــــام��(ة الوطنيــــــــة ، والــــــــسمع)التــــ ، )ضـــ

ة ا��ـاطر املتعلقـة ، )نأوجھ التعاو الدو�� مع ا��امعات العامليـة(والسمعة الدولية  روأيـضا إدا ً

ســال¶6ا، كمــا أن ا��ــاطر  T¶6ــا و ربمــدى توافــق S�ــداف املؤســسية مــع ا��امعــة ودعمvــا ألداء ر ؤ َ

كkـG شـمولية مـن خـالل مراجعـة عوامـل ا��طـر �سGHاتيجية �È الno ?عطي و?<�ع ع�ـ� نظـرة أ
عGê ا��امعة كجزء من عملية التخطيط �سGHاتي�õ، وMاستخدام اسـGHاتيجية تقيـيم ا��ـاطر 
ق�ـــذه يمكـــن للقيـــادة الGHك0ـــ/ ع�ـــ� مخـــاطر محــــددة الoـــn ?عـــو نجـــاح ا��امعـــة �ـــ� مvم¶6ـــا، وTــــتم 

ــــا ــــذه  مـــــع عمليـــــة مـــــستمرة مـــــن خـــــالل مجـ ـــاطر �ـ ـــتخدام تقييمـــــات ا��ــ ة ع�ـــــ� أع�ـــــ� اســ رلس إدا
 �õاتيGH6ــا ســوء التخطــيط �ســh ، ومــن أمثلــة �ــذه ا��ــاطر �ســGHاتيجية الoــn يــتم إدا رمــستو ى
الــــذي لــــھ نتــــائج ســــلبية متمثلــــة �ــــ� انخفــــاض التحــــاق الطــــالب، والتwبــــؤ غ0ــــG الــــدقيق ب�ــــ�ºيل 

Ïس واملوظف0ن، وانخفـاض مـستو جـو ىالطالب، وإغالق الGêامج، و?سرTح أعضاء �يئة التد دة ر
أس املال ال�شر يا��دمات للطالب، وإلغاء تحس�نات    .ر

ة  -2  وتتعلـق ا��ـاطر ال�ـشغيلية : Operational Risk Managementال¹ـشغيليةا��ـاطر رإدا
ة املــــــستمرة  ـــ� عمليــــــة �دا ــــز ع�ـــ ـــــداف ا��امعــــــة، وتركــ ـــــل أ�ـ ـــــn ?عمــــــل ع�ــــــ� تفعيـ ربالعمليــــــات الoـ

ُّبا��امعــة و
ــشAل يــومي، و�ــ� �ــذا املــستو ينــصب  َ َْ الGHك0ــ/ ع�ــ� ا��امعــة الoــn تــدير�ا مجموعــة ى
ساء Sقسام والعمداء �م Sفضل لتحديد ا��اطر وتطوTر  ؤالقادة Sقرب إ�� التحديات؛ فر
قطر التخفيف م67ا، ومن أمثلة ا��اطر ال�شغيلية التأخر �� الدعم املا�� ا�ABومي، حيث يتم 

ولـــة ع�ـــ� أســـاس بيانـــات ال�ـــ�ºيل دعـــم تموTـــل الطـــالب gـــشAل كب0ـــG مـــن خـــالل اعتمـــادات الد
ومعدالت نجاح الطالب؛ وTؤثر بالتا�� انخفاض ا��صـصات gـشAل كب0ـG ع�ـ� ال�ـشغيل، وع�ـ� 
ـــاءة و�نتاجيـــــة ل½�ـــــدمات الطالبيـــــة،  ـــو تحـــــس0ن الكفــ ة ا��امعـــــة ع�ـــــ� الـــــس�� املـــــستمر نحــ رقـــــد

ا ?ـــــشتمل ا��ـــــاطر ال�ـــــشغيلية ع�ـــــ� القـــــضايا ذات الـــــصلة بـــــوالعمليـــــات املؤســـــسية،  ــ د كمـــ راملوا
Ïس(ال�ــشرTة  Tب أعـــضاء �يئـــة التـــد ، ومـــستو تـــد رنوعيـــة العـــامل0ن با��vـــاز �دار ر ى ، وإتاحـــة )ي

اسة، ومعدالت املواليد رالبحث والتطوTر �بداع، والبwية التحتية، ومعدل ال�سرب من الد ِ.  

ة  -3 ة ا��ـاطر املتعلقـة باألصـ:  Financial Risk Managementاملاليـةا��ـاطر رإدا لو روÈـ� إدا
Tر املاليــــــــة؛  وكيفيــــــــة، املؤســــــــسية ـــــــداد التقــــــــا ــــــس0ن جــــــــودة إعـ ـــة أصــــــــو ا��امعــــــــات، وتحــ رحمايـــــ ل

لفاملؤســسات تحــاو باســتمرار التخفيــف مــن الـــسلبية املاليــة مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مـــن 
�سGHاتيجيات، من حيث ع�� س�يل املثال الشراكة مع مجموعة متنوعة من املس�ثمرTن لبناء 
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شتمل ا��ــاطر  والــسماح للطــالب بتـأجG0 الوحــدات املؤســسية، كمــا ?ــمـساكن طالبيــة جديــدة،
6hما   .راملالية ع�� تقييم لدخل وإنفاق مؤسسات التعليم ا��ام�� وكيفية إدا

ة ا��ـــاطر القانونيـــة -4 ة : compliance risk managementمتثـــالمخـــاطر A/رإدا روÈـــ� إدا
ـــالقوان0ن واللــــوائح الoــــn تحكــــم Sعمــــ ـــاطر ا��ــــاطر املتعلقــــة بـ ال والعمليــــات، حيــــث تتطلــــب مخـ

ة مخــاطر  ر�متثـال مــن ا��امعــة �لHــ/ام بــالقوان0ن واللـوائح املعمــو 6Öــا؛ فالvــدف الــشامل إلدا ل
، وظــائف ا��امعــة تقــع ضــمن �جــراءات والــضوابط املطلوMــة �متثــال املــساعدة �ــ� ضــمان أن

جود ضمانات مناسبة لعمالء أو الكيانات Sخر ذات الصلة؛ ف ىو �متثال  ا��امعة تحتاج إ��و
�ـا مو زللقوان0ن واللوائح واملعايG0 جنبا إ�� جنب مع سياسا6hا وإجراءا6hا و ر وأخالقvـا، وعنـدما ، ً

ًتAـــو ا��امعــــات غ0ــــG ممتثلــــة فإ\6ــــا غالبــــا مــــا تــــصبح عرضــــة للغرامــــات القانونيــــة وSضــــرار أو ، ن
ة مواجvــة العمـــالء غ0ــG الراضـــ0ن أو الفــرص الـــضا�عة أو الــسمعة ا رملـــشو�ة؛ وMالتــا�� ?عمـــل إدا

شــــادات محـــددة واتباعvـــا، فعنـــدما يAــــو  مخـــاطر �متثـــال ع�ـــ� نإyــــشاء أنظمـــة تـــضمن وجـــود إ ر
ال تمتثل يتم تقييمھ و�بالغ عنھ ح�o يتم اتخاذ �جراءات التBûيحية، وذلك من  �ناك ��nء

جي0ن إلجـراء عمليـات التـدقيق َعالـة لتحديـد مـدى الف رخالل �ستعانة بمراجع0ن داخلي0ن وخـا َ

سـات  عدم �متثال واتخاذ �جراءات التBûيحية املناسبة مثل Tب املـوظف0ن وتنفيـذ املما رتد ر
ـــن أجــــل تحقيــــق ـــراءات إعــــادة العمــــل، وiــــل �ـــــذا مـ S�ـــــداف  ا��تلفــــة وتطبيــــق سياســــات وإجــ

ة  .رالتنظيمية وتقليل ا��سا

ة مخــــاطر الــــسمعة  -5 َإدا ْ ُّ َتتعلــــق مخــــاطر الـــــسمعة : Reputational Risk Managementر ْ ُّ

ة العامة ل½�امعة، حيث َيمكن أن تدمر السمعة املؤسسية ب0ن عشية وBôا�ا gس�ب  ربالصو ْ ُّ َّ

ة ة مخـاطر الـسمعة �ـ� أن مثـل �ـذا الـضر بالـسمعة يمكـن ، رسوء �دا َوTكمن التحـدي �ـ� إدا ْ ُّ ر ر
َأي اتجـــاه، فقــد تــنجم الـــسمعة املنخفــضة عـــن أيــة مخــاطر ت أن يــأ?ي مــن ْ ، تعـــرض لvــا ا��امعـــةُّ

ومواجvـة �ـذا الـضر مـرتبط gـشAل مباشـر بالطرTقـة الoـn وقـع 6Öـا ا�Bـدث
ُ َ َ ة ، ر رباإلضـافة إ�ـ� قــد

َا��امعة ع�� التفاعل والتعامل مع ا�Bـدث؛ وMالتـا�� فمفتـاح التعامـل مـع مخـاطر الـسمعة �ـو  ْ ُّ

ة الـــسليمة للمخـــاطر، إ�ـــ� جانـــب تواجvvـــا ا��امعـــة، التفاعـــل املباشـــر مـــع املـــشكالت الoـــn  ر�دا
َحيـث مـن الـصعب التعـا�� مـن فـشل الـسمعة؛ ْ ة مخـاطر الـسمعة اليقظــة  ُّ َومـن ثـم فأسـاس إدا ْ ُّ ر

ـــأم0ن يمكــــن تخيلــــھ اقتــــصاديا ��ــــاطر  الثقافيــــة �Bمايــــة ًســــمعة ا��امعــــة؛ فلــــ�س �نــــاك حــــل تـ

ة الoـi nانـت موجـودة عل�6ــا ا��امعـة Tـة والـصو رالعالمـة التجا ْكمـا تتحـدد مخـاطر الـسم، ر  َعة �ــ�ُّ
ة iـــل  ة ا��امعـــة ع�ـــ� إدا ة إل�6ـــا ع�ـــ� ا��امعـــة، وعـــدم قـــد رظvـــو آثـــار للمخـــاطر الـــسابق �شـــا ر ر ر

  .ا��اطر بفعالية

÷øيفات      واتـwنـاك العديـد مـن التـصvـا ا��امعـات؛ فvvتواج nـoممـا سـبق ?عـدد أنـواع ا��ـاطر ال 
Ïس، وا��ـــاطر لvـــا مـــن حيـــث ا��ـــاطر iSاديميـــة، ومخـــاطر الطـــالب، ومخـــاطر أعـــضاء � ريئـــة التـــد

ـــاطر ال�ــــشغيلية،  Tــــة، وا��ــــاطر �ســــGHاتيجية، وا��ـ ّالــــسياسية، وا��ــــاطر املاليــــة، وا��ــــاطر �دا ر
َالسمعة وا��اطر القانونية، ومخاطر  ْ ُّ G0ا الـبعض �ـ� التـأثvابطة ببعضGHجمع�6ا م noاملؤسسية، وال

ة iــل �ــذه ا��ــاطر باســتخدام Sســاليب ع�ــ� Sداء املؤســn�ä ل½�امعــة، ومــن ثــم ìــستلزم Sمــر إد را
مات وMاتباع خطوات محددة Sة ا��اطر وvزالعلمية ملواج.  
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ة ا��اطر �� ا&mامعات وعوامل نجاح تطبيق£ا-ل    :ر خطوات إدا

ة ا��ـاطر �ـ� ا��امعـات �ـ� -ISO, 2018, PP.9) ،(Wu& Olson, 2015, P. 7) :رتتمثـل خطـوات إدا
14) ،(Moeller, 2011, PP.25-26) ،(Addo, et. al, 2021, PP.151-152)، (Tsvetkov, 2020, 

P.49)   

ة -1 ـــــشا ـــــساعدة : رالتواصــــــل وAس¹ـ ــــشاو gغــــــرض مــ ــــصال وال�ــ ــــذه ا��طـــــــوة يــــــتم �تــ رو�ــــــ� �ــ
ِأ�ــــBاب املــــص½Bة املعنيــــ0ن �ــــ� فvــــم ا��ــــاطر، وSســــاس الــــذي يــــتم ع�ــــ� أساســــھ اتخــــاذ 

ّ

ات وSســـباب الoـــn تـــدعو إ�ـــ� اتخــــاذ إجـــراءات مع ينـــة، وÏـــس�� �تـــصال إ�ـــ� ?عزTــــز رالقـــرا
ات ا�Bـــصو ع�ـــ� التغذيـــة الراجعـــة  لالــو�ë با��ـــاطر وفvمvـــا، �ـــ� حـــ0ن تتــضمن �س�ـــشا ر
رواملعلومـات لـدعم اتخـاذ القـرار، وTجـب أن يــتم �تـصال وال�ـشاو مـع أ�ـBاب املــص½Bة 
ة ا��ـــــاطر،  جي0ن والـــــداخلي0ن املناســـــب0ن داخـــــل وعêـــــG جميـــــع خطـــــوات عمليـــــة إدا را��ـــــا ر

ات إ�� ا��مع ب0ن مجاالت ا��Gêة ا��تلفة �� iل خطوة من و6hد رف �تصاالت و�س�شا
ة ا��ــاطر، وضـــمان مراعـــاة وجvــات النظـــر ا��تلفــة gـــشAل مناســـب  رخطــوات عمليـــة إدا
ـــات iافيـــــة ل�ـــــسvيل  عنــــد تحديـــــد معـــــايG0 ا��ـــــاطر وعنـــــد تقيـــــيم ا��ـــــاطر، وتـــــوفG0 معلومــ

ـــاطر واتخــــاذ القـــــرار، وMنــــاء  ـــن مراقبــــة ا��ـ Tن مــ ـــعو بالــــشمولية وامللكيـــــة بــــ0ن املتــــضر رشـ ر
  .ا��اطر

و�ـ� �ــذه ا��طــوة يــتم تحديـد iــل مــن نطــاق وســياق : تحديـد النطــاق والــسياق واملعــاي)� -2
ة ا��اطر �� ا��امعات، حيث يتمثل �� iل م67م Ò?ي ٍومعايG0 إدا

ّ ُ َّ
 :ر

ة ا��ــا: النطـاق -  طر، حيــث رأي تحديــد نطـاق العمليــات املؤســسية الoـn يــتم 6Öـا إدا
ة ا��اطر ا��اصة 6Öا؛ نظرا ألنھ يمكن تطبيق  ًإن ع�� ا��امعة تحديد نطاق أyشطة إدا ر

َّ

ة ا��ــاطر ع�ــ� مــستوTات مختلفــة  ىع�ــ� ســ�يل املثــال املــستو �ســGHاتي�õ أو (رعمليــة إدا
ع ما أو أyشطة أخر ىال�شغي�� أو الGêام�õ أو مشر ن؛ فمن املvم أن تAو S�داف ذات )و

oَـــn يجـــب مراعا6hـــا ومواءم¶6ـــا مـــع S�ـــداف التنظيميـــة واôـــBة، كمـــا يراëـــ� عنـــد الــصلة ال

ات التاليـــة ة ا��ـــاطر �عتبـــا رالتخطـــيط إلدا ات الoـــn يجـــب اتخاذ�ـــا، : ر رS�ـــداف والقـــرا
ـــــان  ــ� العمليــــــــة، والوقــــــــت واملAـــ ــــا �ـــــ ـــتم اتخاذ�ــــ ــــوات الoــــــــn يـــــ ـــــن ا��طـــ ـــائج املتوقعــــــــة مـــ والنتــــ

ــــا د املطلوMــــــة و�ســـــت+ناءات ا�Bــــــددة، وأدوات وتقنيــ رت مناســــــبة لتقيـــــيم ا��ــــــاطر، واملــــــوا
عات والعمليــات وySــشطة  وواملــسئوليات والــ�ºالت ليــتم حفظvــا، والعالقــات مــع املــشر َ ُْ َ

 .ىSخر

�Ã والـــداخ��  -   وÏعîـــn الب�ئـــة الoـــn ?ـــس�� ا��امعـــة مـــن خاللvـــا إ�ـــ� :رالـــسياق ا&�ـــا
ة ا� ـــن فvـــــم الب�ئـــــة رتحديـــــد أ�ـــــدافvا وتحقيقvـــــا، وTـــــتم إyـــــشاء ســـــياق عمليـــــة إدا �ـــــاطر مــ

جية والداخلية الno ?عمل ف�6ا ا��امعة  .را��ا

é حيـث إن ع�ـ� ا��امعـة تحديـد مقـدار ونـوع ا��ـاطر الoـn قـد تتعـرض لvـا :املعاي)�  - 

أو ال تتعـرض لvــا، وأن تحــدد معـايG0 لتقيــيم أ�ميــة ا��ــاطر ودعـم عمليــات صــنع القــرار، 
ة ا��اطر وتخصيصvا للغرض ا�Bدد وتحديد مدى مواءمة معايG0 ا��اطر مع إطار  رإدا

اسة، وTجـب أن ?عكـس معـايG0 ا��ـاطر قـيم ا��امعـة وأ�ـدافvا  رونطاق الwشاط قيد الد
ة ا��ـاطر، وTـتم تحديــد  د�ـا، وأن تAـو م�ـسقة مــع الـسياسات والبيانـات حــو إدا روموا لر ن
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اء أ�Bاب املص½Bة،  ع�� أن يتم وضع راملعايG0 مع Sخذ �� �عتبار الH/امات ا��امعة وآ
معايG0 ا��اطر �� بداية عملية تقييم ا��اطر؛ فnæ ديناميكية وTجب مراجع¶6ا و?عديلvا 

 .باستمرار إذا لزم Sمر

ىو�ــ� �ـذه ا��طــوة يـتم تحديـد ا��ــاطر وتحليلvـا، وTجــر تقيـيم ا��ــاطر : تقيـيم ا��ـاطر - 3 َ ْ ُ

اء أ رgـشAل مõ67ــ� وتكـرار و?عــاوyي باالعتمــاد ع�ـ� معرفــة وآ �ـBاب املــص½Bة، وTجــب أن ي
ة؛  ور?ستخدم أفضل املعلومات املتاحة مع استكمالvا بمزTد من �ستفسار حسب الضر
صـف ا��ــاطر الoـn قـد ?ـساعد أو تمنــع  وفـالغرض مـن تحديـد ا��ـاطر �ــو التعـرف ع�ـ� و
ا��امعــــة مــــن تحقيــــق أ�ــــدافvا، و?عتêــــG املعلومــــات املناســــبة وا�Bديثــــة مvمــــة �ــــ� تحديــــد 

Tمكــن ل½�امعــة اســتخدام مجموعــة مـن التقنيــات لتحديــد أوجــھ عــدم اليقــ0ن ا��ـاطر، و
والغـــرض مـــن تحليـــل ا��ـــاطر �ـــو فvــــم  الoـــn قـــد تـــؤثر ع�ـــ� واحـــد أو أكkـــG مــــن S�ـــداف،

نطبيعــة ا��ــاطر وخصائــصvا، ومــستو ا��ــاطر، وTجــب أن يAــو �نــاك تحليــل مـــستمر  ى
ـــn قـــــد تواجــــھ ا��امعــــ ة، وTتــــضمن تحليــــل ا��ـــــاطر لvــــذه ا��ــــاطر ا�Bتملــــة ا��تلفــــة الoـ

اســة تفــصيلية ألوجــھ عــدم اليقــ0ن ومــصادر ا��ــاطر والعواقــب و�حتماليــة وSحــداث  رد
Tو�ات والـــضوابط وفعالي¶6ـــا، وTمكـــن أن يAـــو ل½Bـــدث أســـباب ونتـــائج متعـــددة  نوالـــس�نا ر
جات متفاوتـة  روTمكن أن يؤثر ع�� أ�داف متعددة، كما يمكـن إجـراء تحليـل ا��ـاطر بـد

ًفاصيل والتعقيد اعتمادا ع�� الغرض من التحليل، وإتاحة ومصداقية املعلومات من الت

ف  د املتاحــة وتقنيــات التحليــل الكميــة والنوعيــة أو مــزTج م67مــا ع�ــ� حــسب الظـــر وواملــوا ر
ات، وTتــضمن تقيــيم  رو�ســتخدام املقــصود، والغــرض مــن تقيــيم ا��ــاطر �ــو دعــم القــرا

نــــة نتــــائج تحليــــل ا��ــــا طر بمعــــايG0 ا��ــــاطر ا�Bــــددة لتحديــــد املAــــان الــــذي را��ــــاطر مقا
éيتطلب إجراء إضافيا، وTمكن أن يؤدي �ذا إ�ـ� اتخـاذ قـرار gعـدم القيـام بـأي �ـ�nء آخـر،  ً

ات عـــالج ا��ـــاطر، أو إجـــراء مزTـــد مـــن التحليـــل لفvـــم ا��ـــاطر gـــشAل  رأو النظـــر �ـــ� خيـــا
� S�داف، وTجب أن تأخذ أفضل، أو ا�Bفاظ ع�� الضوابط ا�Bالية، أو إعادة النظر �

ة أل�ـــBاب املـــص½Bة ات �ـــ� �عتبــار الـــسياق Sوســـع والعواقــب الفعليـــة واملتــصو رالقــرا  ر
جي0ن والداخلي0ن  .را��ا

أسـاليب وتقنيــات تحديـد ا��ــاطر العـصف الــذ�nî، وقـوائم جــرد Sحـداث وMيانــات  ومـن
ش العمـل، وتحليـل  ة، والتقيـيم الـذا?ي، و رأحـداث ا��ـسا سـ�بانات ا��ــاطر ، واSWOTور

Tو، ومقــــابالت املـــــوظف0ن ذات الــــصلة، وقـــــوائم  رواســــتطالعات ا��ـــــاطر، وتحليــــل الـــــس�نا
ـــة، وتحليـــــــل �فGHاضـــــــات  ـــــس�ب والن�يجــــ ـــــة ومراجعـــــــات Sقـــــــران، ومخططـــــــات الــ ّاملراجعــ

 ، ـــات التـــــأثG0، وتقنيـــــة دلفـــــي، وتحليـــــل ×ـــــ�رة القـــــرار، وتحليـــــل الـــــس�ب ا��ـــــذر يومخططــ
 .يل �فGHاضاتوتحليل قائمة التحقق، وتحل

ات معا��ـــــة ا��ـــــاطر، :معا&mــــة ا��ـــــاطر  -4 ـــتم تحديـــــد وتنفيـــــذ خيـــــا ـــوة يــ ر و�ـــــ� �ـــــذه ا��طــ
Tة  روتحديد اسGHاتيجيات التخفيف �� حالة وقوع ا��اطر، و�ذه ا��طوة �È عملية تكرا

ات عـــالج ا��ـــاطر، وتخطـــيط وتنفيـــذ عـــالج ا��ـــاطر، وتقيـــيم : مـــن رصـــياغة واختيـــار خيـــا
ل، وتقرTر ما إذا iانت ا��اطر املتبقية مقبولة، وتناو املزTد من العالج فعالية �ذا العالج

ات معا��ــــة ا��ــــاطر فvــــذا يتــــضمن اختيــــار  رإذا لـــم يكــــن مقبــــوال؛ فالwــــسبة الختيــــار خيـــا
ً

ات(أyـسب خيــار  نـة الفوائــد ا�Bتملــة املــستمدة مــن تحقيــق ) رخيــا زمعا��ــة ا��ــاطر وموا
ات معا��ـة ا��ـاطر ل�ـست S�داف مقابل التAاليف أو ا��vد أ رو عيوب التنفيذ، وخيـا
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ات معا��ـة ا��ـاطر  ف؛ فقـد تتـضمن خيـا ة حصرTة أو مناسبة �� جميـع الظـر ربالضر ور و
تجنـــب ا��ـــاطر مـــن خـــالل اتخـــاذ قـــرار gعـــدم البـــدء أو �ســـتمرار �ـــ� : ًواحـــدا أو أكkـــG مـــن

Tاد6hا من أج زالwشاط الذي يؤدي إ�� ظvو ا��اطر، وا��اطرة أو  ل اغتنام الفرصة، أو ر
الــة مــصدر ا��طــر، و?غي0ــG �حتماليــة، و?غي0ــG العواقــب، وتقاســم ا��ــاطر مــع أطــراف  زإ
، و�حتفــــاظ با��ــــاطر بقــــرار مــــس�نG0، وMالwــــسبة إلعــــداد وتنفيــــذ خطــــط معا��ــــة  ىأخــــر
ات العــالج  را��ـاطر؛ فـالغرض مــن خطـط معا��ـة ا��ــاطر �ـو تحديـد كيفيــة تنفيـذ خيـا

ة، وTج ب أن تحدد خطة العالج بوضوح الGHت�ب الـذي يwب,ـ� تنفيـذ عـالج ا��ـاطر را��تا
ة والعمليـــــات املؤســـــسية بال�ـــــشاو مـــــع  �ـــــ� خطـــــط �دا ـــب دمـــــج خطـــــط العـــــالج  ربـــــھ، وTجــ ر

دة �ـــــ� خطــــة العـــــالج ـــات الــــوا : رأ�ــــBاب املــــص½Bة املناســـــب0ن، وTجــــب أن تتـــــضمن املعلومـ
ات العالج، بما �� ذلك  الفوائد املتوقعة الno يتم اك�سا6Öا، رSساس املنطقي الختيار خيا

د  ــــوا ـــة، واملــ رواملــــــسئول0ن وا�Bاســــــ�ي0ن عــــــن اعتمــــــاد وتنقيــــــذ ا��طــــــة، و�جــــــراءات املقGHحـــ ِ
ّ ْ
ِ

ُ َ

ــــــراءات  ــــة، وتوقــــــــع اتخــــــــاذ �جــ Tر املطلوMــــ ـــــا ــــود، والتقـــ ــــاي�س Sداء، والقيــــ ــــة، ومقــــ راملطلوMــــ
�ا   .زوإنجا

0ن جــــودة وفعاليـــة تــــصميم  و6hــــدف �ـــذه ا��طـــوة إ�ــــ� ضـــمان وتحـــس:املراقبـــة واملراجعـــة -5
Tـة لعمليـة  رالعملية وتنفيذ�ا ونتائجvا، وTجب أن تAو املراقبة املستمرة واملراجعـة الدو ن
ة ا��ــاطر، مــع تحديــد املــسئوليات  ة ا��ـاطر ونتائجvــا جــزءا مخططــا مــن عمليــة إدا َّإدا ُ ْ َ

ر ر
ً ً

راقبــــة بوضــــوح، وTجــــب أن يــــتم الرصــــد واملراجعــــة �ــــ� جميــــع مراحــــل العمليــــة، و?ــــشمل امل
ــــا وتحليلvـــــــا و?ــــــ�ºيل النتـــــــائج وتقــــــديم التغذيـــــــة  ــــات وجمعvــ ـــة تخطــــــيط املعلومـــ واملراجعـــ
ة Sداء والقياس وأyشطة التقرTـر،  رالراجعة، وTجب دمج نتائج املراقبة واملراجعة مع إدا
ة ا��ـــاطر ونتائجvـــا و�بـــالغ ع67ـــا مـــن خـــالل Òليـــات املناســـبة؛  روTجـــب توثيـــق عمليـــة إدا

�ºر إ�ـــ�حيـــث �6ـــدف ال�ـــT ة ا��ـــاطر عêـــG : ريل وإعـــداد التقـــا رتوصـــيل أyـــشطة ونتـــائج إدا
ة ا��ـــاطر، وتحقيـــق  راملؤســـسة، وتقـــديم معلومـــات التخـــاذ القـــرار، وتحـــس0ن أyـــشطة إدا
َّالتفاعـل مــع أ�ـBاب املــص½Bة، بمـا �ــ� ذلــك أولئـك الــذين يتحملـو املــسئولية واملــساءلة  ُ ْ َ

ن
ة ا��اطر   .رعن أyشطة إدا

ة ا��اطر �� ا&mامعات فتتمثل ��أما بالÌسبة لعو  :رامل نجاح إدا

ة ا��ــاطر ذات أولوTـــة مؤســسية -  ة ا��ـــاطر : رجعــل إدا رحيـــث إن مــن S�ميـــة بمAــان إلدا
َّ

ة العليا القيادة من خـالل إجـراءا6hم،  ة و�دا راملؤسسية النا-Bة أن يظvر مجلس �دا ر
�ة العليــــا بتحديــــد وتقيــــيم ًوTجــــب اســــ�ثمار �ثنــــ0ن معــــا �ــــ� �ــــذه العمليــــة، مــــع قيــــام  ردا

 Gــkــر �ــ� أكBة التقــدم ا� ة ا��ــاطر، ومراقبــة مجلــس �دا ضــع ا��طــط إلدا زا��ــاطر و رو ر
ا��ـــاطر ا�Bرجـــة للمvمـــة الoـــn حـــدد�ا كبـــار القـــادة، وعـــدم إ�مـــال التحـــديثات املنتظمـــة 

 .زللتقدم ا�Bر �� مجتمع ا��امعة وأ�Bاب املص½Bة

ة ا -  ة العليــارتنفيــذ جvــود مــستدامة إلدا حيــث يجــب أن : ر��ــاطر املؤســسية مــن قبــل �دا
 G0ــا، و?ــشvة وحقيقيــة لــضمان نجاحBــôة ا��ــاطر املؤســسية وا رتAــو قيــادة عمليــة إدا ن
ة ا��ـاطر املؤســسية،  رالقيـادة املؤسـسية �ـ� البدايـة بوضـوح إ�ـ� أن ا��امعـة ملH/مـة بـإدا

 The Association of Governing Boards of).نgعد ذلك يمكن أن تAو القيادة مستمرة
Universities and Colleges and United Educators, 2014, PP.3-4) 
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ــــة ا��ــــــاطر iSاديميــــــة  -  ـــــة لوحــــــدة ا��ــــــودة تحــــــت مــــــس�µ ��نــ َّ?ــــــشكيل ��نــــــة فرعيــــــة تاgعـ َ ُ

ــــاطر و�متثـــــال  ة ?ـــــشغيل وتنفيـــــذ الـــــسياسة، وTجـــــب أن تقـــــوم ��نـــــة ا��ـ رو�متثـــــال  إلدا
��ـاطر الoـn تظvـر بموجــب �ـذه الـسياسة و�بـالغ ع67ـا، وتقـوم �ــذه iSاديميـة بمراقبـة ا

ًال½�نة بالنظر �� ا�Bوادث وتصwيفvا وفقـا لvـذه الـسياسة، وإحالـة Sحـداث إ�ـ� ا��vـات 

صـد ا�Bــوادث  را��تـصة داخـل ا��امعـة التخـاذ �جـراءات الoــn ترا�ـا ال½�نـة مناسـبة، و
ا%ــ�n، ولكــن قــد و�بــالغ ع67ــا، ع�ــ� أن تجتمــع ال½�نــة مــرة  رواحــدة ع�ــ� Sقــل iــل فــصل د

ُيطلب م67ا �جتمـاع �ـ� كث0ـG مـن Sحيـان للتعامـل مـع البنـود ا�Bـددة الoـn تحـال إل�6ـا مـن 
éوقـــت آلخـــر، كمـــا ع�ـــ� ��نـــة ا��ـــاطر و�متثـــال iSاديميـــة تقـــديم تقرTـــر ســـنوTا إ�ـــ� ��نـــة 

الل العــام املا.ــ�n �ــ� شــAل ا��ـودة iSاديميــة وا��لــس iSــاديnµ عــن أyــشطة ال½�نــة خــ
ًمـــوجز، وأن تقـــدم الAليـــات تقرTـــرا ســـنوTا عـــن امتثـــالvم لـــسياسة ا��ـــاطر iSاديميـــة ً. 

(McDonald, et. al, 2020, PP.1327-1328)  

ة ا��ــاطر �ــ�  -  ة ا��ــاطر 6Öــا، ودمــج إدا را�تمــام ا��امعــات بإyــشاء �ــ�الت لــسياسات إدا ر
د ال�شرTة الAافية للتنفيذ الفعال، وTضمن عمليات التخطيط �سGHاتي�õ، وإتاحة امل روا

Tــــة ا��امعـــــة وخططvــــا �ســــGHاتيجية لتحقيــــق S�ـــــداف العامــــة الoــــn تـــــم  ّذلــــك توافــــق ر ؤ
وضــعvا لتحقيقvــا، عــالوة ع�ــ� ذلــك يجــب اســتخدام اســGHاتيجيات �تــصال الفعالــة مــن 

ِقبل قادة ا��امعة لضمان إبالغ سياسة ا��اطر gشAل جيـد ��ميـع أ�ـBاب
َ
 . املـص½Bةِ

(Addo, et. al, 2021, P.158) 

ة ا��اطر وتAاملvا �� ا��امعة -  ة ا��اطر �� iل جـزء مـن �يAـل : ردمج إدا رع�� أن تتم إدا
ة ا��ــــاطر، وأن ترشــــد ا�Bوكمــــة  را��امعــــة، وTتحمــــل iــــل فــــرد �ــــ� ا��امعــــة مــــسئولية إدا

جيـــــة والداخليــــة والقواعـــــ ـــل ا��امعـــــة وعالقا6hــــا ا��ا د والعمليـــــات راملؤســــسية مـــــسار عمـ
Tـة بGHجمـة اتجـاه ا�Bوكمـة إ�ــ�  مـة لتحقيـق غرضـvا، وتقـوم الvياiــل �دا سـات الال رواملما ز ر
اسGHاتيجية وأ�داف مرتبطة 6Öا مطلوMة لتحقيق املستوTات املرغوMة من Sداء املستدام 
ة ا��ــاطر داخـــل  روا��ــدو ع�ــ� املــدى الطوTــل؛ فتحديـــد أدوار املــساءلة والرقابــة �ــ� إدا ى

ة ا��اطر �� ا��امعة عملية ا�� رامعة ìعد جزءا ال يتجزأ من حوكمتھ، كما ìعد دمج إدا ً

ة  (ISO, 2018, P.5). رديناميكية ومتكر

ة ا��اطر -  ًأمرا بالغ S�مية ّ�سGHاتيجية حيث ?عد ا��طة : رإعداد خطة اسGHاتيجية إلدا

ـــــام ــــو ا��طـــــــة شــ ــــال، وTجــــــب أن تAـــ ة مخـــــــاطر فعـــ ـــــاء وصـــــــيانة نظـــــــام إدا نلبنـ لتحديـــــــد : لةر
ة ا��ـــــــاطر، وSطــــــــراف  Ïع إدا ـــــدد، وأ�ـــــــداف مـــــــشا ـــn محــ مîــــ رSولوTـــــــات الرئ�ـــــــسة إلطـــــــار  ر ز
ـــتمرار  ـــات املتغ0ـــــــGة باســــ ــــات واملتطلبــــ ـــتجابة لالحتياجــ ـــــn، و�ســــ ــــامج الزمîــ ُاملــــــسئولة، والGêنـــ ْ َ

 .للمجتمع ا��ام��

ة ا��ــــاطر -  ـــتم عــــادة تقــــسيم ا��امعــــات وفقــــا ل½�طــــو: رإyــــشاء بwيــــة فعالــــة إلدا ًحيــــث يـ ً
ط 

Ïس، ومــــوظفي الــــدعم، واملـــديرTن، وTجــــب دمــــج : ال�ـــشغيلية ة، وأعــــضاء �يئــــة التـــد ر�دا ر
ة ا��ـاطر  ة ا��اطر �� وظائف iل فرد �� ا�Bرم ا��ام��، وتطوTر وتنفيذ خطـة إدا رإدا ر
ات مــن خـــالل  ربمــشاركة ا��ميــع، وتحديـــد قائــد ا��طـــة وأyــشط¶6ا، وتقـــديم الــدعم لـــإلدا
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Tب  ، ومراقبـــة فعاليـــة Sنظمـــة ا�Bاليـــة و?ـــسvيل راملـــساعدة الفنيـــة والتـــد د Sخـــر ىواملـــوا ر
 .التغيG0ات

حيــــث تحتــــاج ا��امعــــات إ�ــــ� إجــــراء تقييمــــات مــــستمرة ألنظمــــة الــــتحكم : تقيـــيم ا��ــــاطر - 
وا��ـــاطر واســـتخدام عمليـــات التـــدقيق لتقيـــيم فعاليـــة الـــضوابط ا�Bاليـــة، وTجـــب ع�ـــ� 

Tـــة للمخـــاطر يمـــدير ا��ـــاطر تقيـــيم ا��ـــاطر ع�ـــ� نطـــاق واســـع، و رتحديـــد Sســـباب ا��ذ
ـــن  ات واملـــــوظف0ن عــ Mـــــط �ــــذه Sســـــباب بالــــضوابط ا�Bاليـــــة، ومــــساءلة �دا ـــة، و را�Bاليـ ر
ــــراء  ــــ� ا��امعـــــــة اتخـــــــاذ �جـــ ـــاطر ع�ـــ ـــرد تحديـــــــد ا��ــــ ــــذ الفعـــــــال للـــــــضوابط؛ فبمجــــ التنفيـــ

  (Bubka & Smith, 2015, PP.10-11).املناسب

ــ -  ـــاطر والرغبـــــة باملــ ة ا��ــــاطر، وتنظــــيم و?عزTـــــز yــــشر الثقافــــة الواعيــــة با��ـ رشاركة �ــــ� إدا
ة ا��ـــاطر، و?عـــرف الثقافـــة التنظيميـــة  رثقافـــة تنظيميـــة ?ـــ<�ع ع�ـــ� �لHـــ/ام بمبـــادئ إدا
ًع�� أ\6ا مجموعات مشGHكة من القواعد أو املعتقدات شAل¶6ا قيادة ا��امعة، وغالبا مـا 

التوج�6يـة، وTـتم ?عزTز�ـا مـن يتم التعبG0 ع67ا ع�� أ\6ـا قـيم مـشGHكة أو ثقافيـة أو املبـادئ 
 (Kenwood, 2016, PP.23-24) .خالل Sنظمة و�جراءات �� جميع أنحاء ا��امعة

Tة ملواجvة ا��اطر ا�Bتملة ع�ـ� املؤسـسة ملواجvـة تلـك  -  ر��تمام بوضع اسGHاتيجية إدا
 . ا��اطر قبل حدو6ðا للتخفيف من حد6hا وأثر�ا السل�n ع�� أعمال املؤسسة

�ا وحدو6ðاقيام  -  ة املؤسسة ا��امعية بكشف ا��اطر الno تواجvvا وعدم انتظا رإدا  .ر

6hم  -  ة ا��اطر لالسـتفادة مـن خبـا Tن �� إدا ر�ستعانة بذو ا��Gêات و?عيي67م كمس�شا ر ر ي
ة ا��اطر  )350، ص2019ا��ياط، .(رالسابقة �� إدا

ـــ� تنظـــــيم ا�� ة ا��ـــــاطر تتمثـــــل �ــ امعـــــة حلقـــــات رواتـــــø÷ مـــــن ذلـــــك أن أ�ـــــم خطـــــوات إدا
ـــال ا��امعيـــــة  املناقــــشة وا�Bــــوار مـــــن أجــــل تحليـــــل ب�ئــــة العمـــــل ا��ــــام��، ثـــــم تحديــــد نطـــــاق Sعمـ
ة ا��ـــاطر 6Öـــا،  جيـــة لب�ئـــة ا��امعـــة، ومعـــايG0 تنفيـــذ ونجـــاح نظـــام إدا روالـــسياقات الداخليـــة وا��ا ر

�ـــ� �ـــذه ا��طـــوة تقيـــيم وتحليـــل وتحديـــد ا��ـــاطر الoـــn تواجـــھ ا��امعـــة لتحديـــد نوعي¶6ـــTجـــة و را ود
ات العالجيــــة املتعــــددة  �ــــا، ثــــم تــــتم خطــــوة معا��ــــة �ـــذه ا��ــــاطر بوضــــع لvــــا ا��يــــا 6hـــا وآثا رخطو ر ر
ِواسـGHاتيجيات تخفيــف حـدة نتائجvــا ع�ــ� ا��امعـة، ثــم تـأ?ي خطــوة الرقابــة املؤسـسية لنتــائج �ــذه 

َّ
ِ

ة ا��اطر با��ام Tر، والعمل ع�� استدامة نظام إدا ر�سGHاتيجيات وكتابة التقا عة، وÏساعد ع�ـ� ر
ة ا��ــاطر تــوفG0 مجموعــة مـــن العوامــل مــن حيــث ة ر�ــذا التطبيــق الفعــال ��طـــوات إدا ر جعـــل إدا

ة ا��ـاطر �ـ� الثقافــة  ة العليـا با��امعـة لvـا، ودمــج إدا را��ـاطر ذات أولوTـة مؤسـسية، ودعــم �دا ر
ة ا��اطر، وإعداد خطة اسGHاتيجية املؤسسية، ر وإyشاء بwية فعالة إلدا ٍ َ

ة ا��اطر، وMناء نظم ِ رإلدا
ة ا��اطر با��امعات راملعلومات الفعالة، و?شكيل فر العمل، والتطوTر املستمر ملنظومة إلدا   .ق

nة rعمال �� ا&mامعات-ع ة ا��اطر واستمرا ر العالقة ب)ن إدا   :ر

ة ا��امعــــة ع�ــــ� مواصــــلة أyـــــشط¶6ا  Tة Sعمــــال ع�ـــــ� أ\6ــــا قــــد ـــة ?عــــرف اســــتمرا ر�ــــ� البدايـ ر
TيوBعمال �� ا��امعة، ا�S ةT ة استمرا رة ع�� مستو محدد مسبقا، ع�� أن يتم وضع خطة إلدا ر

ً ى
ة عــن مجموعــة مــن �جــراءات املدونــة الoــn يــتم تطوTر�ــا وتجمع�6ــا وحفظvــا لتمكــ0ن  روالoــÈ nــ� عبــا
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ًا��امعة من مواصلة أyـشط¶6ا ا�BيوTـة ع�ـ� مـستو مقبـو محـدد مـسبقا ل مركـز املعلومـات ودعـم .(ى
  )2، ص2021، القرار

Tــــة متAاملــــة تحــــدد ال¶6ديــــدات  Tة Sعمــــال بأ\6ــــا عمليــــة إدا ة اســــتمرا رو?عــــرف بــــذلك إدا ر ر
ا�Bتملــــة، وتــــداعيات تلــــك ال¶6ديــــدات �ــــ� املؤســــسة، حيــــث ?ــــساعد �ــــذه العمليــــة ع�ــــ� حفــــظ أداء 
ة ع�ـــ� �ســـتجابة، وا�Bفـــاظ ع�ـــ� الـــسمعة املؤســـسية، و6hـــدف  را��ـــدمات gـــشAل متواصـــل، والقـــد

T ــــال راســــــتمرا Tة أعمــ ـــمان اســــــتمرا َاملؤســــــسة رة Sعمــــــال إ�ــــــ� ضـــ َّ َ ُ
ث،  ـــــوا مــــــات والAـ S رضــــــمن حــــــاالت ز
Tة Sعمــــــال ع�ــــــ� جميــــــع  ة اســــــتمرا ـــة إلدا Tو�ات فعالـــ ـــ�نا ــــل بإعــــــداد خطــــــط وســـ رو�ســــــتعداد Sمثــ ر ر

  )63، ص2018طالب، (املستوTات بأسلوب مخطط وقابل للسيطرة، 

Tة Sعمـــــــال كتوقـــــــع ل½Bـــــــواكمـــــــا ?عـــــــرف  ــــــتمرا ة اسـ رإدا ـــ� الوظـــــــائف ر ــــــتؤثر ع�ــــ ـــــn سـ الoــ دث 
ب عل�6ـا، والتأكدوالعمليات املvمة للمؤسسة،  ر من أ\6ا ?ستجيب ألي حادث بطرTقة مخططة ومـد

ا  Tة متAاملـة تحـدد Òثـار ا�Bتملـة الoـ6h nـدد املؤسـسة، وتـوفر إطـا ًرعالوة ع�� ذلك فnæ عملية إدا َر َّ َ ُ

 nــــoــــ� �ســــتجابة الفعالــــة ال�ة ع نــــة والقــــد رلبنــــاء املر تحµــــn مــــصا�÷ أ�ــــBاب املــــص½Bة الرئ�ــــس0ن، و
Tة Sعمــــال Èــــ� عمليــــة  ة اســــتمرا ـــة، وأيــــضا إدا Tــــة وأyــــشطة خلــــق القيمـ روالــــسمعة والعالمــــة التجا ر ًر

َتطوTر الGHت�بات و�جراءات املسبقة الno تمكن املؤسسة من �ستجابة �Bدث ما بطرTقـة ?ـستمر  َّ َ ُ

 Supriadi) .لvا من �نقطاع أو التغيS G0سا%�nف�6ا وظائف العمل املvمة مع املستوTات ا��طط 
& Pheng, 2018, P.41) 

ـــة Tـــ Tة Sعمــــــال عمليــــــة إدا ة اســــــتمرا ــــG إدا ــــا�� ?عتêــ روMالتــ ر ــــاطر -ر ة ا��ــ ــــة لعمليــــــة إدا رمكملــ
Tة أعمالvـا وتحقيـق أ�ـدافvا �ـ�  ر?س¶6دف مـساعدة املؤسـسات ا��امعيـة ع�ـ� ا�Bفـاظ ع�ـ� اسـتمرا

ضــعvا الــسياسات و�جــراءات الoــn تمكــن ظــل ا��ــاطر الoــn تتعــرض لvــا و ُذلــك برســمvا ل½�طــط و
ِ
ّ َ ُ و

ي مع ا��اطر الno ?ستجد �� ب�ئة عملvا راملؤسسة ا��امعية من �ستجابة والتعامل الفو َ َّ َ ُ
.  

Tة Sعمال  ة استمرا رو6hدف أنظمة إدا  إ�ـ� BCM Business Continuity Managementر
S د عمال الرئ�سة املطلوMة لدعم ySشطة املؤسسية املvمة �� رضمان التوافر املستمر ��ميع موا

Tة Sعمــال "العمـل iاملعتــاد"حالـة ?عطــل Sعمــال و?ـسرÏع العــودة إ�ــ�  ة اســتمرا ر، وت�بîــ� أنظمـة إدا ر
َّ

Tة جميع العمليات الرئ�سة سواء iانت يدوTة أو تقنية  روجvة نظر شاملة تركز ع�� مفvوم استمرا
معلومات ممكنة

ّ
 .(Tammineedi, 2010, PP.36-37) 

Tة Sعمـال �ـ� مؤسـسات التعلـيم ا��ـام��  ة اسـتمرا روMالتا�� فالvـدف الـرئ�س لنظـام إدا ر
Tو�ات التخر�Tيـة ا�Bتملـة الoـn قـد تـؤثر ع�ـ� العمليـات التنظيميـة،  ر�و توقع أكGê عدد من الـس�نا

ضــع إجــراءات وقائيــة وتنفيــذ العمليــات الoــn ?ــساعد ا��امعــة ع�ــ� التعــ ا�� gــشAل أســرع gعــد أي وو
Tة Sعمـــال إ�ـــ� عمليـــة تحـــدد ?عـــرض  ة اســـتمرا ت إدا رحـــدث تخر�Tـــn، و�ـــ� الـــسياق التنظيµـــn تطـــو ر ر
جيــــة وتوليـــــف نقــــاط القـــــوة والــــضعف للGHك0ـــــ/ ع�ــــ� الوقايـــــة  را��امعــــة لل¶6ديــــدات الداخليـــــة وا��ا

مــــات، واملــــسا�مة ا�Bتملــــة ل½�امعــــة �ــــ� ا�Bفــــ S ة مــــنGــــHعــــد فg ــــ� القيمــــة، زوالتعــــا�� الفعــــال�اظ ع
Tة Sعمــال  ة اســتمرا روTمكــن ملفvــوم إدا أن يقــدم مــسا�مة كب0ــGة �ــ� اك�ــساب كفــاءة مم0ــ/ة ) BCM(ر

نة التنظيميـة، أي التعـا�� الـسرÏع للوظـائف  املتـأثرة بـأنواع ) ySـشطة(ومع املنافس0ن من حيث املر
؛ فvنـاك صـلة قوTـة بـ0ن مختلفة من ا��ـاطر، وتقليـل التـأثG0 الـسل�n ع�ـ� الـدخل وسـمعة ا��امعـة

 noايدة ال/Hضرار �قتصادية املS الصمود، ال سيما �� سياق ��ة ع Tة Sعمال والقد ة استمرا رإدا ر ر
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 nîــ� �قتــصاد الــوط�ث العامليــة؛ وMالتــا�� ìعــد �حتفــاظ بالوظــائف وتقليــل التــأثG0 ع ر?ــسب6üا الAــوا
T  (Ranf, et. al, 2021, P.63).ة Sعمالرو�قليnµ والعالnµ من ب0ن أ�داف تطوTر خطط استمرا

Tة Sعمــــال الــــذي تتمثــــل املــــسئولية Sساســــية لــــھ �ــــ�  َّ  و�نــــاك مــــا ìعــــرف بمــــدير اســــتمرا ُ ْ َ
ر

Tة Sعمــــال القابلــــة للتطبيــــق، وتتمثــــل املــــسئوليات  �شــــراف ع�ــــ� تطــــوTر واختبــــار خطــــط اســــتمراّ ُْ َ
ر

Tة Sعمال  رالرئ�سة Sخر ملدير استمرا   : ما ي��BCى

Tو ا -  Tب أعـضاء فرTـق التعـا�� gـشAل iـاف للتعامـل مـع مـسئوليا6hم �ـ� سـ�نا رلتأكـد مـن تـد ٍر
ث  .رالAوا

ـــــشرiاء  -  دين والــــ ـــــــو ــــس0ن واملــ ـــــــوظف0ن الرئ�ـــــ ـــــــات �تـــــــــصال للمــ ــــــوائم جvــ ـــــــ� قـــ ر ا�Bـــــــــصو ع�ــ ل
 .والسلطات العامة و�حتفاظ 6Öا

 . �حتفاظ ب0ºw من iافة �تفاقيات مع أ�Bاب املص½Bة - 

ثــــة وضــــمان �لHــــ/ام بمــــستو عــــال تwــــسيق أyــــشطة البحــــث و -  ٍالتطــــوTر �ــــ� حالــــة وقــــوع iا ى ر
Tة Sعمال  ,Tammineedi) .ربإجراءات أyشطة البحث والتطوTر املوثقة �� خطة استمرا

2010, P.39)  

وا وTك�ـسبوا مجموعـة  Tة Sعمـال أن يتطـو رومن ثم يتع0ن ع�ـ� مـدير ا��ـاطر واسـتمرا ر ي
ـــذه املvــــ ات، و�ـ ف واملvــــا رأوســــع مــــن املعــــا ة ر ســــو إدا ـــة وحــــسب؛ فمما ات ل�ــــست ذات طبيعــــة فنيـ را ر ر

ـــالة  سـ ات التــــأثG0 والتفــــاوض لــــضمان وصــــو  را��ــــاطر النــــا-Bو ســــيAونو ممــــن يتمتعــــو بمvــــا لر ن ن ْن َّ ِ
ة ا��امعــة والتـــصرف بنــاء عل�6ــا، عــالوة ع�ـــ�  نـــة إ�ــ� مجلــس إدا رمخــاطر ا��امعــة أو ا��ــاطر املتوا ز

صـــــد �تجا�ــــات والتعــــر ة ع�ــــ�  رذلــــك تــــصبح القـــــد ـــ� اتجا�ــــات ا��ـــــاطرة املــــستقبلية الvامـــــة ر ف ع�ــ
ة Sعمال، وأولئـك الـذين ìـستطيعو  ة ا��اطر؛ بل أيضا �� إدا ة مH/ايدة ل�س فقط �� إدا نبصو ر ًر ر

ة واتقا\6ــا سـوف يث�تـو قيمـ¶6م بالتأكيــد ل½�امعـة واملvنـة كAـل نامـتالك �ـذه القـد فيــد، .(ر ، 2008ور
  )17ص

ة ا��وتتÍÎ بذلك العالقة nة rعمال ��ر ب)ن إدا    :راطر واستمرا

سـة لعمليــة اختيـار نظاميــة لطـر ذات تAلفــة فعالـة مــن  -  ة ا��ـاطر مـا Èــ� إال مما قأن إدا ر ر
أجـــل التقليـــل مـــن أثـــر 6hديـــد معـــ0ن ع�ـــ� ا��امعـــة؛ فAـــل ا��ـــاطر ال يمكـــن تجن6üـــا أو تقلـــيص 

ات أن حـــد6hا gـــشAل iامـــل وذلـــك ب�ـــساطة لوجـــود عوائـــق عمليـــة وماليـــة؛ ولـــذلك ع�ـــ� ا��امعـــ
ة ا��ــاطر لتفــادي )مخــاطر متبقيــة(ىتتقبــل مــستو معــ0ن مــن ا��ــسائر  ر، و�Mنمــا ?ــستخدم إدا

Tة العمل وجدت لتعا�W نتائج ما ي�بقى  را��سائر قدر �مAان؛ فإن عملية التخطيط الستمرا َّ

من مخاطر، وتكمن أ�مي¶6ا �� أن gعض ا�Bوادث الno ل�س من ا�Bتمل أن تحدث قد تحدث 
ة ا��ــــــــاطر والتخطــــــــيط بالفعــــــــل إ ـــــذلك فــــــــإن إدا ـــــل �Bــــــــدو6ðا؛ وMـــ رذا iــــــــان �نــــــــاك وقــــــــت بالفعـــ

Tة العمل �ما عمليتان مGHابطان مع gعضvما البعض وال يجو فصلvما زالستمرا  .ر

Tة Sعمال  -  ة ا��اطر توفر الكثG0 من املدخالت لعملية التخطيط الستمرا ر أن عملية إدا ر
ة ا��ــاطر والoـn تـذ�ب �ــ� معا��¶6ـا للمخـاطر إ�ــ� أgعـ ة ا��ـاطر نفــسvا؛ فـإدا رد مــن عمليـة إدا ر

ــــام الرقابـــــــة  ـــــة، وأحAـــ ـــــو املوجـــــــودة باملؤســـــــسة ا��امعيــ ــــة ع�ـــــــ� Sصــ ـــ6h nـــــــتم با�Bافظـــ ــــ� الoــــ Èَـــ َّ َ ُ ل
والــسيطرة ع�ــ� ا��ــاطر �ــ� ySــشطة وSعمــال املؤســسية، وتحديــد العــالج النــو�ë لAــل أنــواع 
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ٍن ا��ــسائر وتحليلvــا إ�ـ� أدyــى حــد ممكــن ا��ـاطر ع�ــ� جميــع مـستوTا6hا، والعمــل ع�ــ� ا�Bــد مـ
ّ َ

وتأمن�6ـــا، وتحديـــد التـــصرفات و�جـــراءات الoـــn يتعـــ0ن القيـــام 6Öـــا فيمـــا يتعلـــق بمخـــاطر معينـــة 
 )50، ص2020املغر
ي، .(للرقابة ع�� Sحداث والسيطرة ع�� ا��سائر

Tة Sعمــــــال �ـــــ� اســــــتخدام أســــــال -  ة اســـــتمرا ة ا��ــــــاطر وإدا ـــ0ن إدا رأن �نـــــاك توافــــــق بــ ر يب ر
مــات،  S ثــار الــسلبية لظــوا�رÒ ة املؤســسة ا��امعيـة لتقليــل زوتقنيـات مختلفــة مــن قبــل إدا ر
حيث إنھ �� ح0ن يتم تنفيذ �ذه التخصصات �� الvيAل العام للمؤسسة ا��امعية؛ فإنھ يتم 

َّ

ـــة مرنــــة ومــــستقرة، فيمــــا يتعلــــق ب�ــــشغيلvا مــــع  ًأيــــضا إعطــــاء S�ميــــة إلyــــشاء مؤســــسة جامعيـ

ة الGHك0ــ/ ع�ــ Tة وتنفيــذ�ا �ــ� إدا ة �ســتمرا ة ا��ــاطر وإدا ر� الوقايــة أوال فقــط مــن خــالل إدا ر ر ر
ً

نا��امعــة يحــاو إyــشاء جامعــة مرنــة ومــستقرة، والoــn تتفاعــل gــشAل مــر مــع ?غ0ــGات الب�ئــة،  ل
وتضمن طالقة عملvا، مع الGHك0ـ/ ع�ـ� التحـس0ن املـستمر لعمليـات ا��امعـة، و�ـ� حالـة وجـود 

ي0ن مسئوليات وسلطات املوظف0ن وأ�Bاب املص½Bة �� عملية بناء عمل موقف سل�n يتم ?ع
ّ، وTجــب أن تبــدأ املــسئولية املــشGHكة مــن )ىلAــل مــستو مــن مــستوTات العمــل املؤســn�ä(نمــر  ُْ َ

Tة  ة �سـتمرا ة ا��ـاطر وإدا ؛ فمـن شـأن التنفيـذ الـشامل إلدا رأدyى مستو إ�� أع�� مستو ر ر ى ى
ì امل ل½�امعة أنAل الAيvالتـا�� ضـمان �� الMمـات الناشـئة؛ و زساعد �� �ستجابة الفعالة لأل

ة  ة التنافــــــسية ل½�امعــــــة، و6Öــــــذا املعîــــــ� يمكــــــن فvــــــم إدا ـــد ــــة ySــــــشطة وال�ــــــشغيل والقـــ رطالقــ ر
مـــات، ومــــن خـــالل أســــاليب وتقنيـــات وإجــــراءات  S ــــ� أ\6ـــا أداة للوقايــــة مـــن أصــــل�زا��ـــاطر ع

6hا إ�� محددة يمكن تحديد ا��اطر �� الوقت املناسب  روتحليلvا وتقييمvا واقGHاح تدابG0 إلدا
د مختلفـــة؛  ، ومــع ذلـــك ?عمــل iـــل جامعـــة �ــ� ب�ئـــة أعمــال مختلفـــة ولــد�6ا مـــوا رمــستو مقبـــو ل ى

ة ا��ـاطر ر أن تتعامل ا��امعات بمـسئولية مـع تنفيـذ إدا رلذلك من الضر َّ َِ
ُ ْ ي  ,Buganováa) .و

et. al, 2021, PP.1522-1523) 

ة ا��اطر تر -  ىكز ع�� تحديد وتقييم شامل للمخاطر ع�� مـستو ا��امعـة وتقيـيم رأن إدا
ا��اطر فيما يتعلق باحتمالية حدو6ðا وتأثG0�ا قبـل تحديـد �سـتجابة املناسـبة للمخـاطر، �ـ� 
 ،Gت�ـس�ب �ـ� اضـطراب أعمـال كب0ـ no6تم إال باألحداث الh عمال الS ةT ة استمرا رح0ن أن إدا ر

حتمــاالت، ولكــن بتــأثG0 ا�Bــدث والوقــت املطلــوب ملؤســسة مــا حيـث ال 6hــتم gــشAل أسا%ــ�n باال
 .للعودة إ�� العمليات املؤسسية العادية

 -  Gغ0ــــ Gــــêعت? nــــoــــ� معا��ــــة تلــــك ا��ــــاطر ال�Tة Sعمــــال تركــــز جvود�ــــا ع ة اســــتمرا رأن إدا ر
Tة Sعمــال إ�ــ� تــصرTف Sعمــال الالحقــة وإ�ــ�  رمقبولــة ل½�امعــة، حيــث 6hــدف أyــشطة اســتمرا

Tة Sعمال ?عمل كجزء من عالج وضع التدا ربG0 املناسبة ملعا��ة �ذه ا��اطر، أي أن استمرا
ا��اطر، وكنظام حماية ملصا�÷ ا��امعة وأ�Bاب املص½Bة الرئ�ـس0ن ف�6ـا مـن خـالل حمايـة 

TيوBتحديد نقاط الضعف وظائف العمل ا� ��ًة من �ضطرابات ا�Bددة مسبقا، وترك0/�ا ع

 G0ــم تــأثvا وتفvتــدعم nــoساســية الS داخـل املؤســسة ا��امعيــة، خاصــة تلــك املرتبطــة بالقيمـة
ر الوقت ع�� ا��امعة   (Supriadi & Pheng, 2018, PP.44-45) .وعدم توفر�ا بمر

Tة Sعمـــال يمكـــن تطبي -  ة اســـتمرا رأن نظـــام إدا ًقـــھ �ـــ� ا��امعـــة وفقـــا إلطـــار عمـــل مـــشابھ ر

ة حياة  ة ا��اطر املؤسسية محدد املراحل وا��طوات ìعرف بدو رإلطار عمل إدا  والBCM noر
ئ�ـسة Èـ� رتتAو gشAل عام من عـدة مراحـل  ع : ن اسـة طبيعـة عمـل BCMوبـدء مـشر ر، وفvـم ود
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ـــا ع�ــــــ� Sعمــــــال، وتــــــصميم خطــــــ Tة املؤســـــسة ا��امعيــــــة، وتحديــــــد ا��ــــــاطر وتأثG0�ـــ رة اســــــتمرا
س¶6ا ل½Bـوادث،  مة، وتنفيذ التدابG0 املستقرة، واختبار فعالي¶6ا ومما رSعمال و�جراءات الال ز

 (Frikha, et. al, 2021, P.1157). والصيانة املستمرة وتحديث �جراءات

Tة Sعمــال تتمثـل �ــ� ذلـك الHــGابط  ة ا��ـاطر واسـتمرا رواتـø÷ مـن ذلــك وجـود عالقــة قوTـة بــ0ن إدا ر
ة  ة ا��ـاطر مـن منطلـق أنـھ إذا iانـت إدا Tة Sعمـال مكمـل لعمـل إدا ربي67ما مـن حيـث ?عـد اسـتمرا ر ر

َّ

ا��ــاطر 6hــتم بتحديــد وتحليــل وتقيــيم ا��ــاطر الoــn تواجvــھ املؤســسة ا��امعيــة وتقــوم بمعا��¶6ــا 
Tة Sعمــال 6hـــتم بمعا��ـــة Òثــار امل ة اســـتمرا روالتخفيــف مـــن نتائجvـــا الــسلبية؛ فـــإن إدا تبقيـــة مـــن ر

ر�ـــذه ا��ــــاطر gعــــد معا��¶6ــــا بحيــــث ال يAــــو �نــــاك أي ضــــر لــــو gــــسيط مــــن املمكــــن أن يــــؤثر ع�ــــ�  ن
منظومـــة Sعمـــال باملؤســـسة ا��امعيـــة متبعـــة �ـــ� ذلـــك خطـــة محـــددة ?ـــشمل العمليـــات املؤســـسية 

Tة عمل �ذه الوحدات املؤسسية  .رو�جراءات التنفيذية الno تحافظ ع�� استمرا

  : ائزة مصر للتم)' ا&%كوميمالمح ج: ًثانيا

ا فكرTا واBôا ìعتمد ع�� التAامل والGHابط، وTلH/م  ة إ�� أن التمì /0عnî إطا ً�� البداية يجب �شا é ًر ر
منطـــق التفك0ـــG املنظـــومي الـــذي ينظـــر إ�ـــ� املؤســـسة ع�ـــ� أ\6ـــا منظومـــة متAاملـــة تتفاعـــل عناصـــر�ا 

ا روت�ـــــشابك آليا6hـــــا ومـــــن ثـــــم تAـــــو مخرجا6hــــــا محـــــصلة لقـــــد ة ن ر6hا ا��تمعيـــــة، أي أن التم0ـــــ/ �ــــــ� إدا
ة ع�ــ� التwــسيق بــ0ن عناصــر�ا و?ــشغيلvا �ــ� تAامــل أع�ــ� معــدالت الفاعليــة �ــ�  راملؤســسة ìعîــ� القــد

   )92، ص2012ال<�ي�n، .(املؤسسة

Tـــة والرســـالة  ة املؤســـسات ا��امعيـــة ع�ـــ� تحقيـــق الر ؤكمــا يقـــصد بـــالتم0/ �ـــ� التعلـــيم ا��ـــام�� قـــد ر
ســات أفـضل، والتواصــل مــع ا��تمــع ا��امعيـة، وتحقيــق ا Tــة، وأداء مما رملقــاي�س الداخليـة واملعيا ر

ضــاء الطــالب وSطــراف املتــأثرة، وyــشر تجرM¶6ــا املتم0ــ/ة ع�ــ�  �ñ، وتحقيــق فعاليــة التAلفــة، وإ را��ــا ر
د�ـا املاديــة  راملـستو القـومي والـدو��، وتم0ـ/ نواتجvـا ومخرجا6hـا التعليميـة، و�سـتخدام Sمثـل ملوا ى

اكvا ألدا6cا الفع�� واملرغوب، ودعمvا للمناخ ا��ام�� �يجا
ي، ودعم العالقات ب0ن وا رل�شرTة، وإد
Mط iل من العملية التعليمية بالبحث العلnµ وخدمة ا��تمـع،  Ïس، و رالطالب وأعضاء �يئة التد ر

G0س والتعلـيم، وتحديـد نقطـة البدايـة وتحقيـق املعـايÏ  ,Hides, et. al).روتأكيـد�ا ع�ـ� جـودة التـد
2004, P.197)   

سـم فلـسف¶6ا  رو?عرف بذلك ا��امعة املتم0/ة بأ\6ا ا��امعة الno تبدع �� تحديد أ�ـدافvا، وتتم0ـ/ �ـ� 
ات املن�Xيـــة  را��اصــة وصـــياغة تلـــك S�ــداف gـــشAل مم0ـــ/ ìعكــس فلـــسف¶6ا ا��اصـــة وTحــدد املـــسا

اس بأقسامvا أو بكkـGة طال6Öـا نلتحقيق �ذه S�داف؛ فا��امعات �� القر ا�Bادي والعشرTن ال تق
Tجيـة، و?عـرف بــذلك  ة تد روإنمـا تقـاس بwـشاطvا العلµـn املتم0ـ/ وحرصـvا ع�ـ� تحقيـق أ�ـدافvا بـصو ر
ّفلـــسفة التم0ــــ/ �ـــ� التعلــــيم ا��ــــام�� بأ\6ـــا yــــشاط عق�ــــ� نقـــدي اس�ــــشرا�� مــــنظم �6ـــدف إ�ــــ� تحليــــل 

و�yـــ�ºام فيمــا بي67ــا وإبـــراز منظومــة التعلــيم ا��ـــام�� ونقــد�ا وإعــادة تنظيمvـــا لتحقيــق �?ــساق 
ب ومعـــايG0 عامليـــة، وتـــضطلع  ى ومعـــايG0 مــستقاة مـــن خêـــGات وتجــا رأوجــھ التم0ـــ/ ف�6ـــا وذلــك وفـــق ر

ً
ؤ ُ

لنقــد وتحليـل ا��وانـب املعرفيـة والقيميــة : ردو نقـدي تحلي�ـ�: بـذلك فلـسفة التم0ـ/ بـأدوار ثالثــة Èـ�
تwـسيق بـ0ن مAونـات التعلـيم ا��ـام�� مـع لل: رواملنظوميـة للتعلـيم ا��ـام��، ودو تwـسيقي اس�ـشرا��

ب العامليـة �ـ� مجـال التعلـيم ا��ـام�� واس�ـشراف جوانـب  ر�ستفادة من ا��Gêات والنمـاذج والتجـا
��صــــد : رالتم0ـــ/ 6Öــــا، ودو تـــوجيnæ مــــستقب رلالنطـــالق مــــن تحليــــل الواقـــع والوقــــوف ع�ـــ� معطياتــــھ و

ا6hا نحو ا  )51-49، ص ص2009القطب، ( .ملستقبلراتجا�اتھ ا�Bالية والكشف ع67ا وتوضيح مسا
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و
ـي للتم0ـ/ زمـن أبـر نمـاذج التم0ـ/ املـستخدمة �ـ� العـالم املعاصـر، و�ـو  EFQM روÏعـد النمـوذج Sو
وMـا، وÏــشAل Sســاس ملعظـم جــوائز ا��ــودة الوطنيـة و�قليميــة، والــذي قــدم  ا �ــ� أو رSوسـع ان�ــشا ر

ة ا��ـــــودةم، و�ـــــو أحــــد إســـــvامات املؤســــسة 1992Sلألو مــــرة عــــام  وMيــــة إلدا رو  EFQM Theر
European Foundation for Quality Management  ت عامâشyح أMادفة للر� G0مؤسسة غ �Èو ،

ســـالة مفاد�ــا ) 14(م بواســطة 1988 وMيـــة حاملــة  رمنظمــة أو أن ?ــشAل املؤســـسة القــوة الدافعـــة "ر
ُ َ َّ َ ُ

وMــا لمنظمــة مــن مختلــف الـــدو ) 800(م بلــغ عــدد أعـــضا6cا 2003، و�ـــ� عــام "رللتم0ــ/ املــستمر �ــ� أو
وMية  وMية �� iافة القطاعات، باإلضافة إ�� ملكي¶6ا لvذا النموذج، فإ\6ا تدير أيضا ا��ائزة Sو رSو ًر َّ

، كمـا تقـدم مجموعـة مــن ا��ـدمات ألعـضا6cا، وعــرف The European Quality Award ل½�ـودة،
ىG0 يتم من خاللvا تقييم مستو تم0/  بأنھ إطار متAامل ìعتمد ع�� ?سعة معايEFQMبذلك نموذج 

ــات الoــــn تمكــــن املؤســــسة مــــن تحقيــــق (املمكنــــات : املؤســـسة، والoــــn تتمثــــل �ــــ� أي العوامــــل واملن�Xيــ
د والوســائل وSســاليب وÒليــات والتقنيــات نتAــو gــس�ب (، والنتــائج الoــÈ nــ� )رالنتــائج و?ــشمل املــوا

ـــھ مـــــا تحققـــــھ املؤســـــسة، واملمكنـــــات تت حـــــسن �ـــــ� ضـــــوء التغذيـــــة الراجعـــــة مـــــن املمكنـــــات وTقـــــصد بــ
، مــع Sخــذ �ــ� �عتبــار أنــھ تــم إجــراء العديــد مــن التحــس�نات ع�ــ� �ــذا النمــوذج والoــi nــان )النتــائج

َّم حيـــــث تمـــــت لـــــھ مراجعـــــة شـــــاملة لتـــــضم0ن أ�ـــــداف التنميـــــة املـــــستدامة لألمـــــم 2019آخر�ـــــا عـــــام 

، .(املتحدة   )36-35، ص ص2021يغاز

و
ـــــي �ـــــ� أن التم0ـــــ/ �ـــــ� Sداء وتحقيـــــق املنـــــافع أل�ـــــBاب املـــــص½Bة روتحــــددت فلـــــسفة النمـــــوذج Sو
ــــوم بــــــصياغة وتوجيــــــھ الـــــــسياسات  ــــا يتحقــــــق مــــــن خـــــــالل القيــــــادة الoــــــn تقـــ والعــــــامل0ن وا��تمــــــع إنمـــ
د ال�شرTة، و?س�ثمر العالقـات وتـدير العمليـات؛ ومـن ثـم ?ـستطيع املؤسـسة  رو�سGHاتيجيات واملوا

ة  را��امعيــة الوصــو إ�ـــ� مرتبــة إدا ة، و�Tــنظم النمـــوذج ل رالتم0ــ/ إن Èـــ� الH/مــت بأفAــار وأنمـــاط �دا
ة التم0ــــ/ �ـــ� مجمـــوعت0ن �مــــا و
ـــي معـــايG0 إدا رSو ، )العــــامل0ن(القيــــادة، وSفـــراد (املمكنـــات وتـــضم : ر

ــــات د، والعمليـ ـــوا ـــGHاتيجيات، والعالقــــــات واملـــ نتــــــائج Sفــــــراد (، والنتــــــائج وتــــــضم )روالـــــسياسات و�ســـ
  )74، ص2021خليل، ).(، ونتائج ا��تمع، ونتائج Sداء الرئ�سة)الطالب(مالء العامل0ن، ونتائج الع

و
ـي للتم0ــ/ �ــ� ا��امعـات iــأداة للتقيــيم الـذا?ي ودليــل لتحديــد مــواطن  روتـم اســتخدام النمــوذج Sو
القــوة ومجــاالت التحــس0ن وتحقيــق التنميــة املــستدامة �ــ� جميــع جوانــب التم0ــ/ �ــ� Sداء مــن خــالل 

ّالنموذج ع�� نتائج Sداء، وتحديد احتياجات أ�Bاب املص½Bة، والقيادة �سـGHاتيجية ترك0/ �ذا 

عــــن طرTــــق العمليــــات؛ فــــالتقييم الــــذا?ي ìعمــــل ع�ــــ� تحديــــد احتياجــــات أ�ــــBاب املــــص½Bة تحديــــد 
  )30، ص2009دمحم، .(ًواBôا، ومن ثم تحديد العمليات بما يؤدى ا�� تحس0ن الكفاءة والفعالية

و
ــي للتم0ــ/ �ــ� التعلــيم ا��ــام�� مجموعــة مــن الفوائــد تمثلــت �ــ� أنــھ     وقــدم بــذ : رلك النمــوذج Sو
يحقق املعايG0 املعتمدة ا��اصة بالتم0/ املؤسn�ä، وTناسـب خـصوصية املؤسـسة ا��امعيـة ومـا 6Öـا 
Tــة  شــادية وحوكميــة، وTمكــن تطبيقــھ �ــ� الوحــدات �دا حــدات إ رمــن أقــسام تخصــصية وMــرامج و ر و

ـــدد املقــــــاي�س وiSاديميــــــة  ـــوة وأولوTــــــات التحــــــس0ن، وTحـــ ـــــاط القـــ ــــز ع�ــــــ� نقـ ـــة الطــــــالب، وTركــ ــ وخدمـ
، وTؤكـد ع�ـ� ثقافـة  Sساسية لألداء، و�6تم باملعرفة ىالno يـتم ا�Bـصو عل�6ـا مـن القطاعـات Sخـر ل

سات  ا للمشاركة �� املما رالتغيG0 والتحس0ن، وÏعز املشاركة �� القيادة وحل املشكالت، وTوفر إطا ًر ز
لــة، وTحــدد املــشكالت وحلولvــا الoــn تفيــد �ــ� تحــس0ن العمليــات اليوميــة، وÏــ<�ع ع�ــ� تطبيــق الفعا

ة   (Ruben, 2007, P.76) .رنماذج �عتماد ا��ديدة واملتطو
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ات  ت دولة �ما و
ي للتم0/ موضع ا�تمام من قبل الدو العرMية حيث باد روiان لvذا النموذج Sو َر
ِ ل ر

جـائزة دمحم بــن "َّمـن أطـر عمـل ومعـايG0 ومؤشـرات أداء تحـت مـس�µ العرMيـة بتطبيقـھ بAـل مـا ìـشملھ 
Tة " راشد لألداء ا�ABومي املتم0/ ؤتمشيا مع ر ات ً ر�ما َ

ىبـأن تAـو مـن أفـضل الـدو ع�ـ� مـستو �ـ� ِ ل ن
س 2021لالعـــالم بحلـــو عــــام  اشـــد �ــــ� مـــا رم، حيـــث أطلـــق الــــشيخ دمحم بـــن  ات م برنـــامج 2011ر ر�مــــا َ

ِ
ـــة املم0ــــ/ة  فــــع كفــــاءة ا��ــــدمات ا�ABوميــــة إ�ــــ� مــــستو ســــبع نجــــوم وذلــــك ل½�دمــــة �ABوميـ ى6Öــــدف  ر

اشـــد لــألداء ا�ABـــومي  ربــالGHك0/ ع�ـــ� املتعامــل و?عزTـــز الكفــاءة ا�ABوميـــة، وانقــسمت جـــائزة دمحم بــن 
جائزة وذلك لGHا�ë التنوع �� طبيعة عمل ا��vات �تحادية، ) 22(املتم0/ إ�� خمس فئات مختلفة و

شيخ خليقــــة للتم0ــــ/ ا�ABــــومي �ـــ� دعــــم تحقيــــق الرTـــادة �ــــ� iافــــة ا��ــــاالت، وتل�ـــn أ�ــــداف برنــــامج الـــ
ــــــــة التقـــــــــدم  ــــــث طرTقـ ـــــن حيـــ ـــ ــــومي املتم0ـــــــــ/ مـ ــــــــألداء ا�ABـــــ ـــــد لـ اشــــ ــــــــن  ــــوائز دمحم بـ ـــات جـــــ ــــــت فئــــــ رواختلفـــ

ات العرMية املتحدة، .(ل½�ائزة ر�ما َ
  ) 18، ص5، ص2015ِ

ىوأصبح بذلك وجود نماذج للتم0/ ع�ـ� مـستو املؤسـسات، بـل وع�ـ� املـستو  الـوطnî مـن شـأنھ أن ى
د ال�شرTة ع�� اك�ساب طموحات  ة واملوا رìسا�م �� تطوTر الفكر �دار واملؤسn�ä وÏساعد �دا ر ي
مــة ملــسG0ة  زتحقــق الكفــاءة والتم0ــ/ �ــ� Sداء وصــوال إ�ــ� املــستو العــالnµ، وليــصبح التم0ــ/ صــفة مال ى

ً

الـــثالث الـــسنوات Sخ0ـــGة مـــن العمـــل ع�ـــ� iافـــة املـــستوTات؛ وعليـــھ قامـــت ا�ABومـــة املـــصرTة خـــالل 
ــــة و�صــــــالح �دار �ــــــ� تأســــــ�س  ة التخطــــــيط واملتاgعــ ا يخــــــالل و ر ـــــائزة مــــــصر للتم0ــــــ/ ا�ABــــــومي"ز " جـ

ات بالشراكة مع دولة  ر�ما َ
سات متم0/ة ِ �ا من أوائل الدو الno تمتلك مما رالعرMية املتحدة باعتبا لر

 ا�Bادي والعـشرTن، وTمثـل ذلـك ملـصر ن�� مجال التم0/ املؤسn�ä خالل العقدين SخG0ين من القر
n�äداء املؤسS رTداء ?سا�م �� تطوS �� ة فائقةTرTقفزة تطو). ،   ) 34، ص2021يغاز

ـــام  ة التخطــــيط واملتاgعــــة و�صــــالح �دار جــــائزة للتم0ــــ/ تحــــت مــــس�µ 2018و�ــــ� عـ ا َّم أطلقــــت و َ ُ ي ر ز
ة لتحقيق" جائزة مصر للتم0/ ا�ABومي" ا روذلك �� إطار س�� الو - اسGHاتيجية التنمية املـستدامةز

Tة مصر  ة شبھ iاملة من جائزة دولة 2030ؤر ات ر و�ذه ا��ائزة مست�ºwة بصو ر�ما َ
والÈ noـ� �ـ� ِ

و
ي للتم0/   .EFQMرSصل مشتقة من النموذج Sو

وجـــاءت بـــذلك جـــائزة مـــصر للتم0ـــ/ ا�ABـــومي iآليـــة ل�ـــ<�يع التنـــافس الفـــردي واملؤســـn�ä �ـــ� إطـــار 
ا��vود الno ت
ُ

يا��vاز املركز .(بذل لتحقيق وyشر ثقافة التم0/، ومعايG0 ا��ودة �� تقديم ا��دمات
ة،  راملصر للتنظيم و�دا   )8، ص2018ي

وتم تصميم منظومة التم0ـ/ ا�ABـومي وإعـداد معايG0�ـا واسـتخدامvا iأسـاس للتقيـيم بحيـث ?ـشمل 
ئ�ــــسة Èــــ� رثالثــــة محــــاو  جــــة ?ــــ<�يع �بتAــــ: (ر Tــــة، ود رمــــدى تحقيــــق الر ار، ومــــدى تــــوافر ممكنــــات ؤ

ا )التم0ــ/ حل¶6ــ ر، و?ــس¶6دف تلــك ا�Bــاو تحديــد مــستو النــWø الــذي وصــلت إليــھ تلــك ا��vــات �ــ�  ى ر
�ــــ� تحقيــــق أ�ــــدافvا الطموحــــة،  نحــــو الرTــــادة، وتحديــــد مجــــاالت وفــــرص التحــــس0ن الoــــn ?ــــساعد�ا 

باعتمـــاد واستكــشاف ا��ديــد �ــ� أســلوب تفك0ــG وطرTقــة تخطــيط وتنفيــذ وتطــوTر العمــل ا�ABــومي 
ائــدة، وتــأ?ي تلــك ا��ـائزة �ــ� إطــار الــشراكة   بــ0ن مــصر ودولــة ّ�ســGHاتيجيةرمباد6cـا �ــ� تحقيــق نتــائج 

ات  ر�ما َ
نوالno تطمح إ�� تحقيق التعاو وتبادل ا��Gêات والعمل ع�� تـصميم نظـام متاgعـة وقيـاس ِ

Mة باالس�ناد إ�� التجرTومي املصرABداء �� منظومة العمل ا�S اتية املتم0/ة �� �ذا مؤشرات رة �ما
، . (ا��صوص ة التخطيط واملتاgعة و�صالح �دار ا يو ر   ) 3، ص2021ز


عــة أنــواع Èــ� َجــائزة املؤســسة املتم0ــ/ة: روانقــسمت جــوائز تم0ــ/ ا��vــات ا�ABوميــة املــس¶6دفة إ�ــ� أ َّ َ ُ
 :

ــــر/ ملـــــدنا/ املراكـــــز(، والوحـــــدات ا�Bليـــــة )الAليـــــات(و?ـــــشمل ا��امعـــــات ا�ABوميـــــة املـــــصرTة  / يالقـ
يو?ــشمل مAاتـب الGêيـد، مAاتــب الـشvر العقــار والتوثيـق، مAاتــب : ، وجـائزة الوحــدة املتم0ـ/ة)Sحيـاء



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )2(لجزء ، ا) 194: (العدد

 

 

119 

التمـوTن، مAاتـب التأ�يــل واملراكـز الــشاملة، املراكـز التكنولوجيــة، مAاتـب الــBûة، وجـائزة املواقــع 
ة التخطيط واملتاgعة .(�لكGHونية، وجوائز Sفراد والقيادات ا رو ، ز   )5، ص2021يو�صالح �دار

ة جــائزة مــصر للتم0ــ/ ا�ABــومي، أي ا��طــوات الoــn ت�بعvــا ا��vــات ا�ABوميــة  روتتمثــل خطــوات إدا
ة  ـــومي 6Öـــــا �ـــــ� ?ـــــشكيل فرTـــــق إدا ة جـــــائزة مـــــصر للتم0ـــــ/ ا�ABــ ـــ� مـــــستو وحـــــدا6hا الداخليـــــة إلدا رع�ــ ر ى

0Mن  Tب واختيـــار املــــد را��ـــائزة، و�عــــالن عـــن طرTقــــة املـــشاركة، وتــــد وســـفراء التم0ــــ/، و�عـــالن عــــن ر
�طار الزمnî، والتقييم الذا?ي، وكتابة وتقديم طلبـات الGHشـيح، والتقيـيم، واعتمـاد النتـائج وتكـرTم 

، . (الفائزTن ة التخطيط واملتاgعة و�صالح �دار ا يو ر   )6، ص2021ز

  :وتمثلت بذلك مالمح جائزة مصر للتم)' ا&%كومي �� Ï·ي

ا�ABــومي فلــسفة التم0ــ/ املؤســn�ä والعقليــة القياديــة الoــn تــؤمن ?عكــس منظومــة التم0ــ/  -1
بأ�ميــــة جــــودة العمــــل والتم0ـــــ/ املؤســــn�ä �ــــ� تحقيــــق الرTـــــادة وتمكــــ0ن ا�ABومــــات املـــــؤثرة 
فـع معــايS G0داء �ـ� صــناعة املـستقبل وتحــس0ن العمليـات وتقــديم  رو�يجابيـة عـن طرTــق 

ــــ� قـــــد رات ا�ABومـــــة ع�ـــــ� ?ـــــشكيل وMنــــــاء القيمـــــة النوعيـــــة لبنـــــاء الثقـــــة لـــــدى املــــــواطن0ن �ـ
ياملـــستقبل وتwـــتWX املنظومـــة التفك0ـــG املتجـــدد و�بتAـــار ا��ـــذر واس�ـــشراف املـــستقبل  ي
لتحقيق إضافة نوعية �� تنفيذ املvام وتقديم ا��دمات، وتركز املنظومة ع�� �سـتفادة 

ـــز الـــــشراكة املوســـــعة،  ات املتم0ـــــ/ة �ـــــ� ا��ـــــاالت املطلوMـــــة و?عزTــ ِمـــــن القـــــد َ ََّ ُ
نـــــة ر ووع�ـــــ� املر

 .والقابلية للتكيف مع املتغG0ات

ر تــدعم محــاو ومعــايG0 منظومــة التم0ــ/ ا�ABـــومي تطــوTر بــرامج العمــل ا�ABوميــة وآليـــات  -2
قيادة التم0/ املؤسn�ä �� القطاع ا�ABومي إلعداد Sنظمة الداخلية وتمكـ0ن املؤسـسات 

عة عامليـا ات �ـ� عـصر املتغ0ـGات امل�ـسا رمن فvم ومواكبة التطو  التم0ـ/ ا�ABـومي، وتركـز ر
منظومــة التم0ــ/ ا�ABــومي ع�ــ� فلــسفة التحــس0ن والتطــوTر Sمثــل لرفــع مــستوTات Sداء 
ِاملتم0ــ/ والرTــادة �ــ� تقــديم خــدمات عاليــة ا��ــودة تفــو وتتجــاو توقعــات جميــع املعنيــ0ن 

ّ ْ َ
ز ق

Tــــــة ســـــات العامليــــــة �ـــــ� التطبيقــــــات �بتAا ــــمن أفــــــضل املما ــــسات ضـ رلتAـــــو املؤســ ر ة .(ن ا رو ز
 ) 7، ص2020التخطيط والتنمية �قتصادية، 

Tــــة جــــائزة مــــصر للتم0ــــ/ ا�ABــــومي �ــــ� -3 يتAــــوTن جvــــاز إدار كــــفء وفعــــال يطبــــق : ؤتمثلـــت ر
ه �ـــ� تحقيـــق التنميـــة املـــستدامة بمـــا يتوافـــق مـــع  Tـــة "رمفــا�يم ا�Bوكمـــة، وÏـــسا�م بـــدو ؤر

ل للعبو بمصر إ�� مصاف الدو املتقدمة2030"مصر 
ّ

 .ر

سالة جائزة مـ -4 yـشر ثقافـة التم0ـ/ وا��ـودة داخـل ا��vـاز : صر للتم0ـ/ ا�ABـومي �ـ�ر تمثلت 
ضـــا املتعــــامل0ن، وتطـــوTر جــــودة ا��ـــدمات ا�ABوميــــة، وتحـــس0ن جــــودة  ر�دار لتحقيـــق  ي
ـــــ� Sداء  ح الفرTــــــق إلحـــــــداث نقلــــــة �ــ ـــل بـــــــر ــــم التنافــــــسية املؤســـــــسية والعمـــ وا�Bيــــــاة، ودعـــ

ات ال�شرTة  .راملؤسn�ä وتطوTر وتنمية القد

ح التنـافس والتم0ـ/ ع�ـ� : لـرئ�س ��ـائزة مـصر للتم0ـ/ ا�ABـومي �ـ�تمثل الvدف ا -5 وتحف0ـ/ ر
، وتكـرTم  ىمستو املوظف0ن من جvة، وع�� مستو املؤسسات ا�ABوميـة مـن جvـة أخـر ى ى
éاملتم0/ين �� أداء ا��دمات العامـة تكرTمـا ماديـا ومعنوTـا ممـا ير�ـ0 قـيم العطـاء و�نتمـاء  é ً

� �� .رتقاء بمستوTات Sداء و�لH/ام بمعايG0 ا��ودة والتم0/والتم0/، وTحفز ا��ميع ع
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ــــومي �ــــــ� -6 ـــائزة مــــــصر للتم0ــــــ/ ا�ABــ ?ــــــ<�يع املنافــــــسة بــــــ0ن املؤســــــسات : تمثلــــــت أ�ــــــداف جـــ
ـــق معــــدالت أفـــــضل  �ــــ� و�قليµــــn، وتحقيــBات القـــــومي وا�Tافـــــة املــــستوi ــــ��ا�ABوميــــة ع

ـــواطن0ن، وyـــــشر ثقافـــــة ا��ـــــودة والتم0ـــــ/ ع�ـــــ� مـــــستو ا��vـــــا يز �دار للدولـــــة، ىلرضــــاء املــ
، وإلقاء الضوء ع�ـ�  ح �بتAار و�بداع واملAافأة ع�� التم0/ �� ا��تمع املصر يو?عزTز ر ِ و

، .(النمـــاذج النا-Bـــة للمؤســـسات ا�ABوميـــة ة التخطـــيط واملتاgعـــة و�صـــالح �دار ا يو ر ز
 ) 7-6، ص ص2019

 :و�Èرجاءت معايG0 جائزة مصر للتم0/ ا�ABومي �� ثالثة محاو أساسية  -7

لا�%ــو rو � nــة: ر ، وTتــضمن )مــن إجمــا�� yــسبة املعــايG0% 60وTحتــل yــسبة  (ؤتحقيــق الر
ـــة معــــايÈ G0ــــ� 
عـ ر�ــــذا ا�Bــــو أ Tــــة مــــصر : (ر ، املvــــام الرئ�ــــسة، خــــدمات ســــبع نجـــــوم، 2030ؤر

، حيـث تمثـل مرتكـزات العمـل ا�ABـومي Sساسـية والoـn مـن )الذكيـة/ وا�ABومة �لكGHونيـة
Tــة ا�ABومــة والvــدف Sســ�µ لتحقيــق الرضـــا خاللvــا ?عمــل ا��vــات  ؤا�ABوميــة �ــ� تحقيــق ر

و�يجابية وجودة ا�Bياة �� ا��تمع، وTتم مراعاة مدى تطبيق املعايG0 بناء ع�� طبيعة عمل 
ســميا(نا��vــة ا�ABوميــة واملvــام املنوطــة 6Öــا �ــ�  قــانو التأســ�س  مــن حيــث ) رأو املــسندة لvــا 

رقابية أو من جvـات الـدعم ا�ABـومي ومـدى مـسا�مة /ميةأو جvة تنظي/iو\6ا جvة خدمية و
Tة  ، .(2030ؤا��vة �� تحقيق أ�داف ومؤشرات ر ة التخطيط واملتاgعة و�صالح �دار ا يو ر ز

 )15، ص2019

وTتـــضمن �ـــذا  ،)مـــن إجمـــا�� yـــسبة املعـــايG0% 20وTحتـــل yـــسبة  (Aبت[ـــار: را�%ـــو الثـــا@ي �
ـــا ئ�ــــس0ن �مـ Tن  را�Bــــو معيــــا ر ــ: (ر ة �بتAــــاراس�ــــشراف املــ ،  وTــــتم مراعــــاة مــــدى )رستقبل، وإدا

Tن بنـــــاء ع�ــــ� طبيعـــــة عمــــل ا��vـــــة ا�ABوميـــــة مــــن خـــــالل اس�ـــــشراف  ـــا رتطبيــــق iـــــل مــــن املعيــ
�ñ ومــــدى تــــأثG0 �ــــذه  راملــــستقبل وتحديــــد أ�ــــم عناصــــر الغمــــوض الAامنــــة �ــــ� محيطvــــا ا��ــــا

لالبتAـار، وذلـك رالعناصر ع�� عملvـا، كمـا يركـز ا�Bـو ع�ـ� مـدى تطبيـق ا��vـة السـGHاتيجية 
ات الرTاديـــة واملبتكـــرة �ـــ� مجـــال عملvـــا الـــرئ�س والعمليـــات وا��ـــدمات  رإلعـــداد وتنفيـــذ املبـــاد
ــــستو مـــــن  ــــديم أع�ـــــ� مـ ـــق أ�ـــــدافvا �ســـــGHاتيجية وتقـ ا لـــــضمان تحقيــ ـــ ىوالêـــــGامج الoـــــn تطبقvــ ّ

ضــاء املتعــامل0ن واملعنيــ0ن ِا��ــدمات إل
ّ ِْ

َ
ة التخطــيط واملتاgعــة و�صــالح �دار.(ر ا يو ر ، 2019، ز

 )25ص

َاملمكنات: را�%و الثالث �
ِ ْ وTتـضمن �ـذا  ،)مـن إجمـا�� yـسبة املعـايG0% 20وTحتل yسبة  (:ُ

ئ�ــسة Èــ�  G0عــة معــاي
 را�Bــو أ ر ة : (ر د، وا�Bوكمــة، وإدا ، واملمتلAــات واملــوا رأس املــال ال�ــشر ر ير
Tة Sعمـــال حـــسب ، حيـــث يـــتم تطبيـــق �ـــذه املعـــايG0 �ـــ� ا��vـــة ا�ABوميـــة )را��ـــاطر واســـتمرا

د، واملمتلAـات الoـn ?ـستخدمvا وآليـات �ســتفادة  رطبيعـة عملvـا مـن حيـث نوعيـة و��ـم املـوا
Tــة Tــة جذ 6hــا وتطوTر�ــا بطــر ابتAا رم67ــا وإدا ر ، . (قر ة التخطــيط واملتاgعــة و�صــالح �دار ا يو ر ز

 )27، ص2019

nة rعمــــال 2أحــــد معــــاي)� جــــائزة مــــصرأمــــا بالÌــــسبة ة ا��ــــاطر واســــتمرا ر ملعيــــار إدا  للتم)ــــ' ر
ة التخطيط والتنمية �قتصادية، (: ا&%كومي فتمثلت مالمحھ �� ا رو   ) 28، ص2020ز

Tة Sعمـــال �ــــو املعيـــار الــــرئ�س العاشـــر وSخ0ــــG مــــن  -1 ة ا��ـــاطر واســــتمرا رìعـــد معيــــار إدا ر
ـــاءة  ـــ� مـــــدى كفــ ــــار الـــــرئ�س ع�ــ ـــذا املعيـ ــــصر للتم0ـــــ/ ا�ABـــــومي، وTرتكـــــز �ــ معـــــايG0 جـــــائزة مـ

Tة Sعمـــال، وفاعليــة ا��vــات ا�ABوميـــ ة اســتمرا ة ا��ــاطر وإدا رة �ــ� تطبيــق بـــرامج إلدا ر ر
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ضــع ضـوابط فعالـة للمخـاطر ا�Bاليـة واملتوقعــة،  ووذلـك لـضمان تقليـل ��ـم ا��ـاطر و
ـــن خـــــالل  ـــامل0ن واملعنيـــــ0ن مــ Tة �ـــــ� تقـــــديم ا��ـــــدمات للمتعــ ـــتمرا ِإضـــــافة إ�ـــــ� ضـــــمان �ســ ر

ـــة،  وMمــــا ìــــسا�م �ــــ� مـ زالتــــصدي بفاعليــــة ألي حــــدث طــــار أو أ  بنــــاء و?عزTــــز ثقــــة جميـــــع ئ
ائـدة �ـ� �ـذا  راملعني0ن �� ا��vة ا�ABومية، كما يركز �ذا املعيار ع�ـ� مـدى تحقيـق نتـائج  ِ

َ

 .ا��ال

Tة Sعمال �� -2 ة ا��اطر وتحقيق استمرا رتحددت مؤشرات معيار إدا  :ر

ة ا��ـاطر لتحقيـق اسـGHاتيجية ا��vـة  � رإيجاد وتطبيـق إطـار عمـل فعـال وشـامل إلدا
Tة Sعمـــال 6Öـــدف ا�Bــد مـــن ال¶6ديــدات و�ســـتفادة مـــن ا�ABوميــة ِ وضـــمان اســتمرا

ّ َ ر
مـــــات  Sافـــــة أنــــواع ا��ـــــاطر وi امــــل والتعامـــــل مــــعAزالفــــرص املتاحـــــة مــــع ضـــــمان الت

ث ا�Bتملـــــة  Tة : مثـــــل(روالAـــــوا را��ـــــاطر �ســـــGHاتيجية، وا��ـــــاطر ا��اصـــــة باســـــتمرا ّ

ـــاطر أعمــــال املؤســــسة، وا��ــــاطر املاليــــة والبيâيــــة، ومخــــاط ر أمــــن املعلومــــات، وا��ـ
ْال�ــــشغيلية، وتلـــــك املتعلقــــة بالـــــBûة والــــسالمة املvنيـــــة والoــــn يمكـــــن أن تــــؤثر ع�ـــــ� 

ضا املتعامل0ن جة تأثG0�ا ع�� ا��vة) را��دمات، أو   . روتحديد احتمالية حدو6ðا ود

Tة Sعمـــال أو  � رإعـــداد سياســـات وإجـــراءات التعامـــل مـــع ا��ـــاطر الoـــ6h nـــدد اســـتمرا
ـــؤثر ع�ــــــ� ـــا تـــ ّ تحقيــــــق S�ــــــداف �ســــــGHاتيجية ل½�vــــــة وعمليا6hــــــا وخــــــدما6hا، وتحليلvـــ

سة تأثG0ا6hا السلبية و�يجابية واحتمالية وقوعvا وتقييمvا حسب أولوTا6hا  .ربدا

ليات التنفيــــــذ  � ــــضمن ySـــــشطة ومـــــسؤ ــــة ا��ـــــاطر تتـ ة ومعا��ـ و إعـــــداد خطـــــط إلدا ر
Tو�ات وا� مـة والــس�نا د الال روSطـر الزمنيـة واملـوا ز �طـط البديلـة ملواجvـة املتغ0ــGات ر

نواملستجدات الno يمكن أن تحو دو تحقيق S�داف �سGHاتيجية ل½�vة وتنفيذ  ل
ات، والGêامج Ïع، واملباد رالعمليات وا��دمات، واملشا  .ر

Tر توôــ÷ نتــائج  � ب الو�ميــة للتعامــل مــع (رإعــداد تقــا Tب والتجــا رنجــاح خطــط التــد ر
ث، نجاح خطط الطو مات والAوا Sر ، )�� حال حدو6ðا(ئار �� التعامل مع ا��اطر ز

ــــة مثـــــــل ـــــن عمليـــــــات وأyـــــــشطة ا��vـــ ـــــة عــ ــــل، : ا�Bـــــــوادث الناتجــ عـــــــدد إصـــــــابات العمــــ
ث مثـل/والنتائج مات والAوا Sحصاءات الناتجة عن ا��اطر و�ر yـسبة العمليـات : ز

ة ا��ـــاطر عل�6ـــا إ�ـــ� إجمـــا�� العمليـــات، yـــسبة ا��ـــاطر الoـــn تـــم  رالoـــn تـــم تطبيـــق إدا
وضـــــع إجـــــراءات تـــــBûيحية لvـــــا إ�ـــــ� إجمـــــا�� ا��ـــــاطر املرصـــــودة، yـــــسبة �جـــــراءات 
ة ا��ـــاطر إ�ــــ�  رالتـــBûيحية الoـــn تـــم تنفيــــذ�ا ضـــمن ا��طـــة الزمنيــــة املعتمـــدة إلدا
ضـا املعنـ0ن عـن نتـائج �جـراءات  رإجما�� �جـراءات التـBûيحية املـس¶6دفة، yـسبة 

 . التBûيحية للتعامل مع ا��اطر

بق أن التمì /0عد من أ�م سمات املؤسسات املعاصرة، والno عل�6ا أن تحقق معايG0ه واتø÷ مما س
ات والتغ0ـــGات ا��تمعيــة لــ�س فقــط ع�ـــ�  ر�ــ� مختلــف جوانــب منظوم¶6ـــا املؤســسية ��ا6Öــة التطــو
ـــن  اiــــا لــــذلك تـــــم وضــــع العديــــد مــ �ــــ�، وإنمــــا ع�ـــــ� الــــصعيدين �قليµــــn والعـــــالnµ؛ وإدBالــــصعيد ا�

ً
ر

ABات ا� َّومية �� مختلف دو العـالم تحـت مـس�µ جـوائز التم0ـ/ ا�Bليـة والعامليـة، والoـi nـان راملباد َ ُ ل
ات للتم0ـــ/ ا�ABـــومي، وأيـــضا جـــائزة مـــصر  و
ـــي للتم0ـــ/، وجـــائزة دولـــة �مـــا ًم67ـــا جـــائزة النمـــوذج Sو ر َ

ِ ر
ـــة املــــــصرTة تطبيقvـــــا والـــــدخو �ــــــ�  لللتم0ـــــ/ ا�ABـــــومي، والoــــــn طلـــــب مـــــن جميــــــع املؤســـــسات ا�ABوميــ

ٌ

ـــديم خـــــدمات مـــــساب ــــايG0 التم0ـــــ/ املؤســـــn�ä الoـــــn تـــــصب �ـــــ� \6ايـــــة Sمـــــر لتقــ ًقات ســـــنوTة تحقيقـــــا ملعـ
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مؤسسية بمستوTات عالية من ا��ودة تل�n توقعات املستفيدين من �ذه ا��دمات، وiان من �ذه 
ة التخطـيط واملتاgعـة و�صـالح �داراملؤسسات ا�ABومية املصرTة ا��امعات، والno وجvـت  ا يو ر  ز

 جــائزة املؤســسة املتم0ــ/ة، -رة مــشاركة ا��امعــات املــصرTة �ــ� جــائزة مــصر للتم0ــ/ ا�ABــوميوإ�ــ� ضــر
 .وجائزة Sفراد والقيادات

ثالثا
ً

ة ا��اطر �� جامعة ب
	ا ع�� ضوء جائزة مصر للتم)' ا&%كومي:    :رواقع إدا

مـــات مـــن Sحـــداث املvمـــة الoـــn تـــؤثر gعمـــق �ـــ� ا��تمعـــات �yـــسانية و?ـــشAل مـــ S ا لقلـــق ز?عـــد ًرصد
مvــا مــن صــعوMة الــسيطرة، ومــن التغ0ــGات املفاجئــة  زاملــسئول0ن وSفــراد ع�ــ� حــد ســواء؛ نظــرا ملــا يال ً

Tخ �yـساyي يجــد أن  رواملتالحقـة �Bـدو6ðا، ومـن تأثG0�ـا ع�ـ� حاضــر ا��تمـع ومـستقبلھ، واملت�بـع للتـا
مـــات يwــتج ع67ـــا خـــسائر �ــ� شـــ S ي ��ملــة مـــن ا��تمعــات تتعـــرض gـــشAل دو

َ
ز �oَّ قطاعـــات ا��تمـــع ر

مــات S وتتفــرع ، زا��تلفــة؛ ممــا ìــس�ب 6hديــدا فعليــا ��طــط التنميــة gــشق�6ا املــادي وال�ــشر
ُ َّ ي é ًتبعــا -ً

ـــة، واقتــــصادية، -ألســــباب حــــدو6ðا ونطــــاق تأثG0�ــــا ونتــــائج تــــداعيا6hا مــــات سياســــية، واجتماعيـ زإ�ــــ� أ
  ).710، ص2021دمحم، وطلبة، . (و�Bية

i وس املــدمرGــان الف0ــiــ� ا�تمـــام 19-وفيــدو� مــن أكkــG ا��ــاطر Sوســع ان�ــشار وSكkــG اســتحواذ ع
iًافـــة Sصــــعدة املؤســــسية ا�Bليــــة و�قليميـــة والدوليــــة، نظــــرا لتــــأثر قطاعـــات عديــــدة �ــــ� مختلــــف 

ـــل قطـــــاع  ـــn أو ا��ز�ـــــي لvـــــا مثــ ـــا ن�يجـــــة �غـــــالق الكµــ بلـــــدان العـــــالم، بـــــل وتوقـــــف العديـــــد م67ـــــا تمامــ
جيـــــة والداخليـــــة، الـــــسياحة، واملعـــــامالت امل ة ا��ا ـــا ـــتG0اد والتـــــصدير والتجــ ــــصرفية، و�ســ ـــة واملـ راليــ ر

صات ا�Bمية والعاملية، وجاء  ات واملقاوالت، ومزاولة الطقوس الديwية و�جتماعية، والبو روالعقا ر
ونا املستجد،  رقطاع التعليم �� مقدمة القطاعات الno ا�H/ت gعنف ن�يجة ان�شار وMاء فG0وس iو

ات الBûة والـسAان، قامت ا�ABوو ا رمة املصرTة بجvود حث�ثة ملنع تف*�n الوMاء بالبالد، وiانت و ز
مة؛ وذلك بحكم مسئولية iل م67ا  S ات تالحما مع زوالGHبية والتعليم، والتعليم العا�� من أكGê الو ًر ز

مــة لـــم ?عvــد�ا الــبالد مــن قبـــل، ولــم ìعvــد�ا العــالم بأ ســـره، زتجــاه مــا يقــع ع�ــ� عاتقvـــا �ــ� مواجvــة أ
خاصـــة مـــع �ـــذا التقـــدم املـــذ�ل �ـــ� شـــ�o منـــا�� ا�Bيـــاة بـــصفة عامـــة، و�ـــ� مجـــال مقاومـــة Sمـــراض 

 )  125-124، ص ص2020سالم، . (وSوMئة بصفة خاصة

Tة Sعمـــال ) 1، ص2021مركـــز املعلومــات ودعـــم القـــرار، (ولvــذا قـــدم  ردليـــل العمــل Òمـــن واســـتمرا
Tة أعمالvــــا،  ملــــساعدة ا��vــــات وامل19-خـــالل جائحــــة iوفيــــد رؤســـسات ا�ABوميــــة املــــصرTة الســــتمرا

 �ـ� مقـر العمـل، واسـ�ند 19-وتقليل أي مخاطر مرتبطة 6Öـا والعمـل ع�ـ� منـع ان�ـشار ف0ـGوس iوفيـد
Tة Sعمال خالل الفGHة ا�Bالية من عمر  مات واستمرا S ة سات إلدا ر�ذا الدليل ع�� أفضل املما ز ر ر

 املـــصرTة ع�ـــ� توحيـــد آليا6hـــا �ـــ� تطبيـــق �جـــراءات ؛ 6Öـــدف مـــساعدة املؤســـسات19-جائحـــة iوفيـــد
Tة Sعمـــــال �ـــــ� ظـــــل جائحـــــة iوفيـــــد  وموجا6hـــــا ا��تلفـــــة، وذلـــــك مـــــن خـــــالل 19-رالوقائيـــــة واســـــتمرا

ضــع خطـــط اســـتجابة للف0ـــGوس،  والــسيطرة ع�ـــ� ا��ـــاطر الoــn قـــد تـــؤثر ع�ـــ� ب�ئــة العمـــل Òمنـــة، و
Tو�ات التعامــل مـــع أي إصــابات قـــد تظvــر  ضـــع روتطــوTر ســـ�نا وخـــالل املراحــل القادمـــة ل½�ائحــة، و

Tة Sعمال مع أي موجات قادمة ل½�ائحة   .رإطار عام الستمرا

ــــاد سياســــــــــات  ة اعتمـــــ ــــضر ـــــــاطر، وMـــــ ة ا��ــ ــــــة إدا ـــــة املـــــــــصرTة بأ�ميـــ ـــ� الدولــــ ــــ� وëــــــ ــــك إ�ـــــ ـــ روÏـــــــــشG0 ذلــ ور
ـــل ضــــمان تكيـــــف �ـــــذه  واســــGHاتيجيات مؤســـــسية �ــــ� مختلـــــف مؤســــسات Sعمـــــال املـــــصرTة مــــن أجــ

، ونجاح ?عاملvا معvا ع�� النحو الذي املؤسسات مع ا�� ياطر ا��تلفة الno يمر 6Öا ا��تمع املصر
نيمك67ا من مواصلة أعمالvا دو توقف أو عوائق َ ُ ِ

ّ َ ُ.  
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فع�ــ� صـــعيد مؤســـسات التعلــيم ا��ـــام�� املـــصرTة حــددت الvيئـــة القوميـــة لــضمان جـــودة التعلـــيم 
ة املؤســسيةو�عتمـاد ملؤســسات التعلـيم ا��ــام�� ضـمن معــايG0 ا��ــا رل الثـاyي �Bــو القـد معيــار : "ر

nــــµـــل التنظيAيvإحــــدى : ، والـــذي مــــن مؤشـــرات تنفيــــذه"الi ث مـــات والAــــوا S ـــشاء وحــــدةyَمؤشــــر إ
ر ز

ات النوعيـــة الoـــn يتـــضم67ا الvيAـــل التنظيµـــn للمؤســـسة ا��امعيـــة بمـــا ي�ناســـب مـــع متطلبـــات  ر�دا
ــــات �ــــــذا املؤشــــــر ســ ـــــت مما ـــــــدة تwــــــشـــ: (را��ــــــودة الــــــشاملة، وتمثلـ ــ ـــة وحـ ـــــــة تخــــــــــتص / ـئ املؤســــــسـ ـ ��نــ

ـــات  ــ مـ S ــــة ـــا�رات، و�ضــرابات، والتغ0ـGات املفاجئــة(زبمواجvـ ث )املظـــ ، (ر، والAــوا لا�Bرائـــق، والـــزالز
ــــــا با��امعـــــــة، وا�Bافظـــــــة، )وا\6يـــــار املبـــــاyي ــــــة لvـ ــــــة املماثلـ ــــــع ا��vـ ــــشــاطvا مـ ــدة yـ ــــ ، تwـــــســق �ـــــــذه الوحـ

ا6hم �ـ� �ـذا ا��ـال،وا�� Tب أفـراد الوحـدة وتنميـة قـد رvات ا��تمعية، وTتم تـد كمـا تـضــع الوحــــدة  ر
ــــة وخطـــــط للتعامـــل معvـــا، ــــات وا��ـــــاطر املتوقعــ مــ Sث و Tو�ات للكــــــوا ــــ�نا زســ ر Tب أفــــراد  ر ريــــتم تــــد

ـــات وا مـ S ـــة ـــذ ا��طـــــط املوضـــــوعة ملواجvــ ث وقيــــاس فاعلي¶6ــــا، زاملؤســــسـة املعنيـــــ0ن علـــــى تنفيــ رلAــــوا
د املادية وال�شرTة الno تمك67ـا مـن أداء عملvـا َوتتوافر للوحدة املوا ُ ِ

ّ َ ُ
الvيئـة القوميـة لـضمان جـودة . (ر

  ) 24، ص2008التعليم و�عتماد، 

ض الواقـــع أyـــشأت ا��امعـــات املـــصرTة وحـــدات ث 6Öـــا /روMالفعـــل ع�ـــ� أ مـــات والAـــوا S ة رمراكـــز إدا ز ر
ئــ�س مبموجــب قــم ر قــرار  اء  رجلــس الــو مــات 2016لــسنة ) 3185(زر S ة ز ا��ــاص بإyــشاء وحــدة إدا ر

ـــة ــــاطر لAـــــل مؤســـــسة حAوميـــ ث وا��ـ اء، (روالAـــــوا ــــس الـــــو ـــع توجvــــــات )1، ص2016زرمجلـ é تمـــــشيا مــ

ًا�ABومــة املــصرTة، وتحقيقــا ملعــايG0 الvيئــة القوميــة لــضمان جــودة التعلــيم ا��ــام��، وعليــھ يمكــن 

ة ا��اطر � � جامعة ب67ا ع�� ضوء مؤشرات جائزة مصر للتم0/ ا�ABومي كمثال ر?<�يص واقع إدا
وإجـراء مقابلــة مفتوحــة مــع  لvـذه ��امعــات املــصرTة، وذلـك مــن خــالل تحليـل الوثــائق ذات الــصلة،

ة ا��اطر بجامعة ب67ا وiليا6hا، وتحديد مدى تحقيق جامعة ب67ا ملؤشرات جائزة  gَعض مسئو�� إدا َ ر
Tة Sعمـــال، وفيمـــا ي�ـــ� توضــــيح مـــصر للتم0ـــ/ ا�ABـــومي فيمــــ ة ا��ـــاطر واســــتمرا را يخـــص معيـــار إدا ر

  :ذلك

ة ا��ــاطر �ــ� جامعــة ب
	ــا مـــن خــالل تحليــل الوثــائق  - أ  تــم تحديــد مالمـــح :رأ/ــم مالمــح إدا
ات جامعيـــة، والالئحـــة  ة ا��ــاطر �ـــ� جامعــة ب67ـــا مـــن خــالل تحليـــل الوثــائق ا��تلفـــة مـــن قــرا رإدا ر

ث بجامعـــة ب67ــــا املعتمـــدة مــــن مجلــــس الداخليـــة املوحــــدة للوحـــدة امل مـــات والAــــوا S ة رركزTــــة إلدا ز ر
Tخ ) 198(ا��امعة بقرار  ىم، و
عض الوثائق Sخر املتاحة ع�� املوقع �لكGHوyي 27/1/2021ربتا

ث  ـــــوا ــــات والAــــــ مـــــــ S ة ــــــدة إدا ــ رلوحـــ ز ــــــــــع �لكeg.edu.bu.dcmu://https(H(ر ــــــــــي ا��ـــــــــــاص ، واملوقـ Gوyـ
ونا،   :، وتمثلت �ذه املالمح ��)https://bu.edu.eg/covid19(ربمواجvة ا��امعة لفG0وس iو

ة ا��اطر 6Öا من خالل  -  ث والoـn الرتقوم جامعة ب67ا بإدا مات والAوا S ة روحدة املركزTة إلدا ز ر
قــــم تـــم إyــــشاؤ�ا بموجــــب قــــرار مجلــــس ا��امعـــة Tخ ) 183(ر  �  واملمتــــد حoــــ21/11/2019ربتــــا

ـــة تاgعـــــة لـــــرئ�س ا��امعـــــة مختـــــصة بتـــــوفG0 عناصـــــر Sمـــــن 30/11/2019 Tــ ــ� وحـــــدة إدا ر، وÈـــ
ث با��امعة، ولvا كيا\6ا ومسئوليا6hا قبل وأثناء و
عد حدوث  مات والAوا S ة روالسالمة إلدا ز ر

ثة مة أو الAا Sر     .ز

ة -  ث بجامعـة ب67ـا مــن خـالل مجلـس إدا مـات والAــوا S ة ريـتم تنظـيم عمــل وحـدة إدا ر ز  الوحــدة ر
و�و تاgع لقطاع خدمة ا��تمع وتنمية الب�ئة با��امعة، والذي ìـشمل �ـ� عـضوTتھ كمـا جـاء 

ث  مــــات والAـــوا S املعتمــــد لوحـــدة nـــµــــل التنظيAيvر�ـــ� ال رئــــ�س ا��امعـــة، والنــــواب، وأمنــــاء (ز



 
 تصور مقترح إلدارة المخاطر في جامعة بنها 
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مـــات  S ة زا��امعـــة، ومـــدير gعـــض الوحـــدات ا��امعيـــة، وأعـــضاء مـــن ا��ـــارج ممثلـــ0ن إلدا ر ي
ث   ). ع�� صعيد محافظة القليوMيةروالAوا

ث بجامعـة ب67ـا �ـ� تحقيـق Sمـن والـسالمة وا�Bـد مـن  -  مـات والAـوا S ة Tة وحدة إدا رتتمثل ر ز ر ؤ
ــــا،  ـــة وiليا6hـ ــــة العمـــــل با��امعــ ا��ـــــسائر املاديـــــة وال�ـــــشرTة بمـــــا يكفـــــل اســـــتقرار ومالءمـــــة ب�ئـ

ث مات والAوا S ة رباإلضافة إ�� بناء وتطوTر منظومة متAاملة إلدا ز   . وا�Bد من ا��اطرر

ة  - ث بجامعـة ب67ـا �ـ� املتاgعـة اللـصيقة لوحـدات إدا مـات والAـوا S ة سـالة وحـدة إدا رتتمثـل  ر ز ر ر
حــــدا6hا ا��تلفــــة وأن تAـــو داعمــــا ألعمالvــــا ومرشــــدا  ث بAليــــات ا��امعـــة و مـــات والAــــوا Sً ن و ر ز

ســ¶6ا، كمــا تلHــ/م الوحــدة بتــوفG0 نظــام فعــال لتحقيــق Sمــن والــسالمة للطــ الب وأعــضاء رملما
ث �� ضوء املعايG0 القومية للسالمة وSمن Ïس والعامل0ن با��امعة ومنع الAوا ر�يئة التد   . ر

ث بجامعـــة ب67ـــا �ـــ�ّ�ســـGHاتيجيةتتمثـــل S�ـــداف  -  مـــات والAـــوا S ة ر لوحـــدة إدا ز تـــوفS G0مـــن : ر
ـــع مwــــــسو
ي ا��امعــــــة واملس�ــــــشفيات واملــــــدن ا��امعيــــــة، وتــــــأم0 ن والــــــسالمة للعــــــامل0ن و��ميـــ

ث، وتحقيـق معـايS G0مـن والـسالمة، وyـشر  مـات والAـوا Sرائـق وBشئات ا��امعـة ضـد ا�wرم ز
ث وكيفيــــة تنفيـــذ أعمــــال املواجvـــة و�غاثــــة بـــ0ن جميــــع  مــــات والAـــوا S ة رالـــو�ë الثقـــا�� إلدا ز ر
ث  مـات والAـوا S ـةvو�ات ملنـع ومواجT ضع اسـGHاتيجية عامـة وسـ�نا رالعامل0ن با��امعة، و ز ر و

Tب أعــــضاء �يئــــة املتوقعــــة ر، و�ســــتعداد التــــام للتعامــــل مــــع ا�Bــــوادث وذلــــك مــــن خــــالل تــــد
Ïس ومعاو\6م    .رالتد

ث بجامعة ب67ا �� -  مات والAوا S ام وحدةvرتتمثل اختصاصات وم  :ز

ث �� املرحلة Sو�� � مات والAوا S ة رمvام وحدة إدا ز مة: "ر S بحيـث يـتم ": زمرحلة ما قبل
ة ( دة بأجvزة �تـصال املناسـبة، وعمـل رتج0v/ غرفة عمليات إلدا ث مز مات والAوا Sو ر ز

ج املتاحـة، وتحديـد  خرTطة تفصيلية ملب�î ا��امعة مع تحديد و مناطق الـدخو وا��ـر ل
مات ا�Bتمل حدو6ðا طبقا للتحليل البي�n ل½�امعة، ومعرفة نقاط القـوة والـضعف  Sز

مـــات ا�Bتمــــل )  الوقـــا�يالتwبـــؤ(والفـــرص وا��ـــاطر با��امعـــة وiليا6hـــا، والتخطـــيط  زلأل
ة  Tو�ات إلدا ــــس�نا ـــم الــ ســـ ـــد، وإعــــــداد ا��طــــــط و رحـــــدو6ðا �ــــــ� املــــــدى القرTــــــب أو البعيـــ ر ر

ـــــــا، واتخــــــــاذ ـــــات ومواجv¶6ــ مـــ Sـــــــة،  ز ثــ مـــــــــة أو الAا S ـــــــع حــــــــدوث ـــراءات الوقائيــــــــة ملنــ ر �جــــــ ز
Tب فرTـــق العمـــل بالوحـــدة، وكـــذلك صـــيانة  رو�ســـتعداد للتعامـــل مـــع Sحـــداث مثـــل تـــد

مــات عـــن املعــدات املــ S ة مـــات، وyــشر الــو�ë الثقـــا�� بــإدا S زستخدمة �ـــ� التعامــل مــع ر ز
ــــضاء �يئـــــــة  ـــامل0ن وأعـــ ـــــاءة العــــ ـــاء بمـــــــستو كفـ تقــــ �Tيــــــة لال ش عمـــــــل تد ـــــد و ىطرTــــــق عقــ ر ر ر

Ïس  با��امعـــة �ــ� �ـــذا الــصدد، وتطـــوTر وســائل الرصـــد و�نــذار املبكـــر �ــ� مجـــال  رالتــد
ث با��امعة مات والAوا S ة رإدا ز  ). ر

ث �ـــ� املرحلـــة الثانيـــةمvـــام وحـــدة إ � مـــات والAـــوا S ة ردا ز مرحلـــة املواجvـــة و�ســـتجابة : "ر
Tب (بحيـــث يـــتم ": و�حتـــواء Tو�ات الoـــn ســـبق إعـــداد�ا والتـــد رتنفيـــذ ا��طـــط والـــس�نا ر

مــة، S فقــا لنوعيــة زعل�6ــا، وتنفيــذ أعمــال املواجvــة و�غاثــة بأنواعvــا و والقيــام بأعمــال  و
ة، ومتاgعــــة ا�Bــــدث ئخــــدمات الطــــوار العاجلــــة، وتنفــــذ ع ورمليــــات �خــــالء عنــــد الــــضر

ات املوقـــف gـــشAل مـــستمر لتقييمـــھ وتحديـــد �جـــراءات املطلوMـــة  روالوقـــوف ع�ـــ� تطـــو
 .)للتعامل معھ من خالل غرفة العمليات
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ث �ـــ� املرحلـــة الثالثـــة � مـــات والAـــوا S ة رمvـــام وحـــدة إدا ز نمرحلـــة إعـــادة التـــواز وعـــودة  :"ر
التأ�يــــل وإعــــادة البنــــاء ، وئر �ــــ� Sفــــراد واملwـــشئاتحـــصر ا��ــــسا(بحيــــث يــــتم ": ا�Bيـــاة

ــــــيم  ـــة، وتقيـــ املــــــــستقبلية ا�Bتملـــــ ــــــن Sخطـــــــــار  ـــــــة مــ ــــــتâناف الwـــــــــشاط وا�Bمايـ ـــة اســ مرحلـــــ
صــد نقــاط الــضعف والقــوة، وتوثيــق  مــة و S تــم اتخاذ�ــا للتعامــل مــع nــoجــراءات ال�ر ز

مـة، وتوج�6ـا إ�ـ� ا��vـات امل عنيـة لالسـتفادة زا�Bدث وتقديم التوصـيات واملقGHحـات الال
م67ــا مــن أجــل تال�ــ� الــسلبيات مــستقبال 

ً
فقــا ) إن وجــدت( ووتطــوTر وتحــديث ا��طــط و

 .)للمستجدات

ث -  مـــات والAـــوا S ة وحـــدة رتـــتم إدا ز مـــات : ر S عـــة لوحـــدةgزمـــن خـــالل مجموعـــة مـــن ال½�ـــان التا

ع ��ان ث، و�È أ روالAوا ��نـة "  الثانيـة، وال½�نة"��نة Sمن والسالمة املvنية"ال½�نة Sو�� : ر

: ، وال½�نـة الراgعـة"��نة الBûة املvنيـة و�سـعافات Sوليـة: "، وال½�نة الثالثة"الدفاع املدyي
 ".��نة التطوTر والتوعية"

توiوالت ?عاو مشGHك  -  مات من خالل عقد بر S ة نتوجد مجموعة من Sجvزة املعاونة إلدا و ز ر
ة ا: معvـا، وÈـ� ة مس�ــشفيات ا��امعـة، وإدا رإدا لـصرف الــص�5 بالقليوMيـة، والغـاز الطبي�ــ� ر

 ،�ـــــا� ــــة، واملطــــ ـــــشرب بالقليوMيــــ ـــــة، وشــــــــركة ميــــــــاه الـــ ــــــاء بالقليوMيـــ ـــــركة الكvرMــ بالقليوMيــــــــة، وشـــ
ة الدفاع املدyي بالقليوMية، وجمعية الvالل Sحمر  ر بالقليوMية، وإدا ة املر رو�سعاف، وإدا ور

 .بالقليوMية

 - i مستو ��ث ع مات والAوا S ة ىتتم إدا ر ز ليات جامعة ب67ا من خالل تأس�س وحدات فرعية ر
ث بAليات ا��امعة، بحيث يAو لAل وحدة �يAل تنظيnµ بفرTق عمل  مات والAوا S ة نإلدا ر ز ر

ث بجامعة ب67ا مات والAوا S ة رمعتمد من الAلية، و�و تاgع �� أعمالھ لوحدة إدا ز  .ر

6hا �� Òو -  مات الno قامت جامعة ب67ا بإدا S رومن أمثلة ونـاز مـة iو رنة Sخ0ـGة Èـ� أ حيـث : ز
ونا، وتمثلت �ذه �جراءات �� مة iو ة أ رقامت جامعة ب67ا بالعديد من �جراءات إلدا ز  :ر

ونا � ر?شكيل مجموعات عمل وطوار ملواجvة فG0وس iو  .ئ

ونــا  � Tـة متعــددة ملواجvـة ف0ــGوس iو رفـع حالــة الطـوار واتخــاذ إجـراءات وقائيــة واحGHا ز ئر
 ولقـــــاءات للتوعيـــــة شـــــملت جميـــــع iليـــــات ا��امعـــــة واملـــــدن تنظـــــيم حمـــــالت(مـــــن حيـــــث 

 ). را��امعية وفرع ا��امعة بالعبو

مـن حيـث تحمـل نفقـات تـذاكر عــودة : اتخـذت إجـراءات ?عامـل مـع املبعـوث0ن �ـ� ا��ـارج �
اســـ0ن العائــدين مـــن الــص0ن التـــاgع0ن ��امعـــة  �5 للد راملبعــوث0ن مـــن الــص0ن، و��ـــر صــ

 .ب67ا

ــــد بAل � ــــوب ا��اصــــــة تفعيــــــل التعلــــــيم عــــــن gعــ ــــات جامعــــــة ب67ــــــا، وتفعيــــــل قنــــــوات اليوتيــ يــ
 .با��امعة وiليا6hا، وتطبيق نظام التعليم ال0�Xن

وضـــع مجموعـــة مــــن ا��طـــط التوعوTــــة وتنفيـــذ النـــدوات وا�Bمــــالت التوعوTـــة ملواجvــــة  �
ونـا خـالل عـام  ع�ـ� أن تـتم �ـذه ا�Bمـالت بـصفة مـستمرة للطـالب  م،2020رف0ـGوس iو
ونــا و�لHــ/ام بــاإلجراءات الــBûية والوقائيـــة، لوالعــامل0ن حــو الوقايــة مــ رن ف0ـــGوس iو
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ات مثـل  ة �ـBتك بالـدنيا"رباإلضافة إ�� إطالق ا��امعة gعض املبـاد ، والنـدوات "رمبـاد
 . الBûية لwشر الثقافة الBûية بAليات ا��امعة

ىوالoــــn تمثلــــت �ــــ� الــــرد ع�ــــ� شــــAاو الطــــالب : إطــــالق حزمــــة مــــن ا��ــــدمات �لكGHونيــــة �
ـــة، وميكنـــــة ًإلكGHونيـــــ ات الطيبـــــة عـــــن gعـــــد باملس�ـــــشفيات ا��امعيــ را، وخدمـــــة �س�ـــــشا

اسات العليا  .رخدمات الطالب وا��رTج0ن وطالب الد

بحيــث تــم تخــصيص مبîــn : لتــوفG0 أمــاكن عــز ملwــسو
ي ا��امعــة والعائــدين مــن ا��ــارج �
ونـــــا، وتج0vــــ/ املـــــدن ا��امعيـــــة  ـــا ا��ــــام�� لعـــــز مــــصا
ي iو را��راحــــة �ـــــ� مس�ــــشفى ب67ــ ل

 .¶6ر الستقبال العائدين من ا��ارجبمش

Ïع امللصقات وإنتاج كمامات وMوابات ?عقيم �  .ز?عقيم وتطG0v املwشآت وتو

ونـــا املـــستجد � والoـــn وصــــل : رإجـــراء مجموعـــة مـــن البحـــوث العلميـــة ملواجvــــة ف0ـــGوس iو
اســـــــتھ مـــــــن الناحيـــــــة ) 5(عــــــدد�ا إ�ـــــــ�  ـــا وتداعياتـــــــھ، ود ونــــ رأبحـــــــاث تناولـــــــت ف0ـــــــGوس iو ر

ــــــــصية أو الع ـــــــة ال�<�يــــ ــــــاة �جتماعيـــــ ـــــــ� ا�Bيــــــ ــ ـــــــأثG0ه ع�ـــ ــــــــذلك تـــــ ــــــة وكــــ ـ ـــــــــة أو الوقائيـــــ الجيـــ
  .و�قتصادية

ة ا��ـاطر �ـ� جامعـة ب
	ــا مـن خـالل Aسـتعانة بـأداة املقابلـة املفتوحــة  - ب : رأ/ـم مالمـح إدا
ة ا��ــاطر بجامعــة ب67ــا وiليا6hــا)1(تــم إجــراء مقابلــة مفتوحــة �� إدا رمــع مــسؤ  يــوم وذلــك، و

ـــا gغــــر ياجتمــــاعvم الــــشvر با��امعــــة ض التعــــرف ع�ــــ� التحــــديات الoــــn تواجــــھ جامعــــة ب67ـ
ة ا��ــاطر 6Öــا، ومقGHحــا6hم للتغلــب عل�6ــا، وتمثلــت  روiليا6hـا وتحــد مــن تحقيــق فاعليــة إدا

ة ا��اطر بجامعة ب67ا وiليا6hا �� �� إدا راستجابات مسؤ   :و

ة ا��اطر �� جامعة ب
	ا و2ليا¡	اأ/م املشكالت و -1  :رالتحديات الÑ{ تواجھ إدا

ث مــن ا��vـــاز عــدم  -  مــات والAــوا S ة روجــود �يAــل إدار قــو معتمــد لوحــدات إدا ز ر ي ي
ة راملركز للتنظيم و�دا  .ي

ليات لوحدة  -  و�شاشة التنظيم الذي يحدد الواجبات و�ختصاصات واملvام واملسؤ
ث با��امعة وiليا6hا مات والAوا S ة رإدا ز  .ر

 - S ث ثقافــة انتظــار قوعvــا ثــم اتخــاذ رالثقافــة الــسلبية الرا�ــ�ة حيــث تــم تــوا ومــة و ز
 .إجراءات التعامل معvا

مات قبل حدو6ðا أو دحر�ا قبل مvد�ا -  S ملنع وقوع �õاتيGHزغياب التخطيط �س. 

مات ببعض iليات ا��امعة -  S ة زال يوجد ?شكيل تنفيذي لوحدات إدا  .ر

مـــات  -  S ة زغيـــاب التفاعـــل بـــ0ن قيـــادات iليـــات ا��امعـــة وMـــ0ن الوحـــدة املركزTـــة إلدا ر
ث با��امعةو  .رالAوا

                                                

(1) .ا����رة ا������� ا������) 1( ���� ر��   
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ســـnµ �ــ� مجلـــس ا��امعـــة، وعـــدم تواجـــد مـــدير  -  مـــات كممثـــل  S ة رعــدم تواجـــد إدا ز ٍر ِ
ّ َ ُ َ

مات كممثل �� مجلس ا��امعة S ة ٍوحدة إدا ِ
ّ َ ُ َ

ز  . ر

ث بAليات ا��امعة غG0 مجvزة بالvيAل �دار  -  مات والAوا S ة يمعظم وحدات إدا ر ز ر
nîوالف. 

ات املعنيـ -  مـات رغيـاب التwـسيق بـ0ن �دا S ة زة الفعليـة داخـل الوحـدة املركزTـة إلدا ر
 .با��امعة

ـــات  -  مـ Sة ا��ــــاطر و Tب الAــــوادر ال�ــــشرTة ع�ــــ� إدا زعــــدم تــــوافر التموTــــل املــــا�� لتــــد ر ر
ث والسالمة املvنية  .روالAوا

ـــبعض iليـــــات  -  ث بــ مـــــات والAــــوا S ة رعــــدم وجـــــود مقــــر دائـــــم ومـــــستقر لوحــــدات إدا ز ر
 .ا��امعة

 - S0/ات وvة عدم وجود التج Tة لتحقيق وحدات إدا رجvزة واملعدات وSدوات الضر ور
ث أ�دافvا مات والAوا Sر  .ز

ث ب0ن أعضا6cا -  مات والAوا S ة رعدم وضوح أ�داف وحدات إدا ز  .ر

ة  -  ــــامل0ن بوحـــــــدات إدا ــــضاء العــ Ïــــــع Sدوار واملـــــــسئوليات ع�ــــــ� Sعـــ رعــــــدم وضـــــــوح تو ز
Tب عل�6ا ث، والتد مات والAوا Sر ر  .ز

ــ -  ث للتغطيــــة مــــشGHيات عــــدم وجــــود م0/انيــــة محــ مــــات والAــــوا S ة رددة لوحــــدات إدا ز ر
م  .زاللوا

ة ا��امعة -  ث وا��اطر �� إدا مات والAوا S ة رمركزTة إدا ر ز  .ر

Tب معظــم من�ــس�i nليــات ا��امعــة وiليا6hــا ع�ــ� خطــط �خــالء، وكيفيــة  -  رغيــاب تــد
مات وا��اطر S ةvزمواج. 

شادية �� gعـض  -  �iليـات ا��امعـة ملـساعدة Sفـراد رعدم توافر املزTد من اللوحات 
مات  .زع�� التصرف عند حدوث أ

ة ا��اطر أ/م امل -2 مة للتغلب ع�� املشكالت والتحديات الÑ{ تواجھ إدا رق��حات الال �� ز
 :جامعة ب
	ا و2ليا¡	ا

ة ا��ـاطر با��امعـة واسـتكمال  -  ة ��تمام ب�نظيم عمل الوحدة املركزTـة إلدا رضر ور
ـــا
ي و�شـــــرا�� ع�ـــــ� الوحـــــدات ي�يAلvـــــا �دار ممـــــا يمك7 �ا الرقــ ـــام بـــــدو ر6ـــــا مـــــن القيــ

 .الفرعية لvا بالAليات

ضــــع  -  Mــــة ومتفرغــــة للعمــــل يAــــو مــــن مvامvــــا املتاgعــــة والرصــــد و ـــر مد ووجــــود عناصـ ن ر
 .خطط التعامل



 
 تصور مقترح إلدارة المخاطر في جامعة بنها 

 على ضوء جائزة مصر للتميز الحكومي
فاطمة أحمد زكى إبراهيم/ د  

 

 

128 

ــــــع  -  ضــــ ة و ـــــو ــــــــر ا��طـــــ ــــــد عناصــ ــــل وحـــــــــدة وتحديــــ ـــــــــل iــــــ ــــــــات العمــــــــــل داخـ ــــة ب�ئــ اســـــ ود ر ر
مة للتعامل Tو�ات الال زالس�نا  .ر

6hا��تمام بتوعية ا -  مات وكيفية إدا S رلعامل0ن با��امعة بما�ية  .ز

مات وا��اطر -  S ة Tب الAوادر ال�شرTة ع�� إدا ز��تمام بتد ر  .ر

مــــات، والـــــسالمة والـــــBûة  -  Sـــاطر و ة ا��ــ جـــــة الدبلومـــــة �ــــ� مجـــــاالت إدا زاعتمــــاد د ر ر
 .ىاملvنية، ومAافحة العدو

اسـات العليـا بAليـات ا��امعـة ا��اصـة بـإ -  ة ا��ـاطر كمثـل تلـك رتفعيل برامج الد ردا
ة والعلوم  .رالGêامج املوجودة �� iليات الطب والتجا

ات والvيئـــات التنفيذيـــة �ـــ� ا�Bافظـــة  -  رتفعيـــل التعـــاو والتواصـــل املـــستمر مـــع �دا ن
ىمثـــل ا�Bمايــــة املدنيــــة، والقـــو العاملــــة، ومديرTــــة Sمـــن، وجمعيــــة الvــــالل Sحمــــر،  َ ُ

 .والشركة القابضة للكvرMاء

ة وجـــو -  مــــات وا��ـــاطر �ـــ� gعــــض ورضـــر S ة زد مقـــرات دائمــــة ومـــستقرة لوحـــدات إدا ر
 .iليات ا��امعة

Tة لتحقيـــق وحـــدات  -  ة تـــوفG0 التج0vـــ/ات وSجvـــزة واملعـــدات وSدوات الـــضر رضـــر ور و
ث أ�دافvا مات والAوا S ة رإدا ز  .ر

مـــات وا��ـــاطر بAليـــات ا��امعـــة،  -  S ة ة وضـــع أ�ـــداف واôـــBة لوحـــدات إدا زضـــر ر ور
 .ضاء 6Öاوتوعية Sع

Tب عل�6ا -  Ïع Sدوار واملسئوليات gشAل واô÷ والتد ة تو رضر زر  .و

ث -  مات والAوا S ة ة تخصيص م0/انية iافية لوحدات إدا رضر ز ر  .ور

مات وا��اطر من قبل قيادات الAلية -  S ة ز��تمام بوحدة إدا  .ر

ة  -  ث با��امعــــــة ورضــــــر مــــــات والAــــــوا S ة ــــدة إدا ــــ0ن وحــ ـــود والتعــــــاو بــ رتــــــضافر ا��vـــ ز ر ن
حـــ ث وو مــــات والAــــوا S عــــضg ــــلB� ليــــات ا��امعــــةAمــــات وا��ــــاطر ب S ة ردات إدا ز ز ِر

ّ َ
ِ

 .وا��اطر �� iليات ا��امعة

ـــاطر وخاصــــة كيفيــــة تنفيــــذ  -  مــــات وا��ـ S ة Tب جميــــع مwــــسو
ي الAليــــة ع�ــــ� إدا زتــــد ر ر
 .خطط �خالء، والتعامل مع مطفآت ا�BرTق �� حالة وجود حرTق

شادية متنوعة داخل ا -  ماترعمل لوحات إ S لية للمساعدة أثناءAزل. 
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 مـــدي تحقيــــق جامعــــة ب
	ــــا ملؤشــــرات جــــائزة مـــصر للتم)ــــ' ا&%كــــومي فيمــــا يخــــص معيــــار -ج
nة rعمال ة ا��اطر واستمرا رإدا ليمكن تناو مثل �ذه املؤشـرات إلحـدى iليـات جامعـة ب67ـا؛  :ر

  :��وليكن ع�� س�يل املثال �� iلية الGHبية جامعة ب67ا وذلك ع�� النحو التا

قــم 2021/2022ب�ــشكيل فرTـق التم0ـ/ ا�ABــومي قامـت iليـة الGHبيــة جامعـة ب67ـا  -1 رم بقـرار 
Tخ ) 2166( Ïـــــع لألعـــــضاء ع�ـــــ� املعـــــايG0 18/11/2021ربتـــــا زم بحيـــــث تـــــضمن ال�ـــــشكيل تو

َالعشرة ��ائزة مصر للتم0/ ا�ABـومي، وحـدد لAـل معيـار مwـسق للمعيـار وأعـضاء الفرTـق 
ِ
ّ ُ

. "ســفراء التم0ــ/ ا�ABــومي"ق ع�ــ� أعــضاء فــر عمــل املعــايG0 لAــل معيــار ع�ــ� حــده، وأطلــق
 ) i2021لية الGHبية جامعة ب67ا، (

ا �ــ� -2 Tة Sعمــال �ـ� iليــة الGHبيــة جمعــة ب67ــ ة ا��ــاطر واســتمرا رتمثلـت مؤشــرات معيــار إدا : ر
 ) 33-31أ، ص صi2022لية الGHبية جامعة ب67ا، (

ة ا��ـاطر مvم¶6ـا وضــع آليـات و � ث ربالAليـة وحـدة إدا ة ا��ـاطر والAــوا رسياسـات إدا ر
 .ا�Bتمل حدو6ðا

�Tية حو ا��اطر املتوقعة وكيفية التعامل مع �ذه ا��اطر � ات تد لعقد دو ر  .ر

وضــع خطــة Sمــن والــسالمة بالAليــة مــع Sخــذ �ــ� �عتبــار اســتكمال منظومــة Sمــن  �
ج �ـــــ� حالـــــة الطـــــوار(والـــــسالمة �ـــــ� الAليـــــة مثـــــل  ـــق، مخـــــارج ل½�ـــــر ئطفايـــــات ا�BرTــ  و

شادية وأجvزة اس�شعار ا�BرTق ث، اللوحات � روالAوا  .ر

Tـة �Bالـة Sجvـزة  � ة ا��لفات �لكGHونية ?عمل ع�� املتاgعـة الدو ربالAلية وحدة إدا ر
م نحــــو Sجvــــزة  ـــاذ الــــال زواملعــــدات �لكGHونيــــة والكvرMائيــــة بالAليــــة، مــــع ســــرعة اتخـ

 .املتوقفة عن العمل

� îالة الرا�نة للمبBر عن ا�Tتقر
َ

� ا�Bا�� �� ضوء طبيعة ySشطة املقدمة و6Öا خطـة 
ش واملرافق Sساسية �� الAلية وتنفيذ�ا ومتاgع¶6ا  جات واملعامل والو رلصيانة املد ر

 .رواستكمال مواطن القصو �� البwية التحتية

جية ملعظم أyشط¶6ا و��ط¶6ا  �  ّ�سGHاتيجيةربالAلية خطط للمراجعة الداخلية وا��ا
Tة تقديم ا��دمة بفعاليةرلضمان استمرا  .رTة العمل 6Öا، وضمان استمرا

�Tية لتأ�يل العامل0ن �� املعامل والوحدات املستخدمة �� مجال التعامل  � ات تد ردو ر
ـــبكة املعلومـــــــات املركزTـــــــة  ــــــة (مـــــــع شــــ ــــصيانة، التـــــــأم0ن، امللكيـ ، الـــ ظ، التـــــــداو ـــ لا�Bفــــ

 ).الفكرTة

ـــل الــــــضوابط والتج0vـــــ/ات املتعلقــــــة gــــــشبكة املعلومـــــات � ،  (دليــ ل�ســــــتدعاء والتــــــداو
ــــات، الـــــــصيانة والتحــــــديث، Sخالقيـــــــات وامللكيـــــــة  مـــ Sمــــــان وS ،ــــق زا�Bفــــــظ والتوثيـــ

 ).الفكرTة

ة التعلـيم العـا��  � ا ة الـBûة و ا Tة الno حدد6hا و ر�لH/ام بAافة �جراءات �حGHا ز ر وز ز
ونا املستجد iوفيد ، وذلك من خالل وضع خطة �جراءات 19-رملواجvة فG0وس iو

Tة�  .زحGHا
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ث بAلية الGHبية جامعة ب67ـا ولvـا الئحـة منظمـة للعمـل  -3 ة ا��اطر والAوا ر�ناك وحدة إلدا ر
ـــا ســــــالة وأ�ــــــداف : محــــــدد 6Öـــ ـــة و ؤTـــ ث، و ة ا��ــــــاطر والAــــــوا ـــــGرات إyــــــشاء وحــــــدة إدا رمêـ ر ر ر

اجبــات  ، و والوحــدة، وأyــشطة الوحــدة، ومvــام الوحــدة، وخطــة �خــالء �ــ� حالــة الطــوار ئ
، والوسائل واملعدات املطلوب العامل0ن وأعضاء  Ïس والطالب �� حال الطوار ئ�يئة التد ر

، ومــصادر ا��طــر وال¶6ديـــد، وقواعــد الــسالمة وSمـــان  ئتوقG0�ــا بالAليــة ملواجvــة الطـــوار
 ) 4ب، صi2022لية الGHبية جامعة ب67ا، . (داخل املعمل

مــة  -4 ســـة زقامــت iليـــة الGHبيــة جامعـــة ب67ـــا باتخــاذ عـــدد مــن �جـــراءات خـــالل أ رتوقـــف الدا
ونا iوفيد ش عمل وندوات عن ف0ـGوس :  تمثلت ��19-رgس�ب جائحة فG0وس iو رعقد و

ــــا،  ونـ ضـــــع امللـــــصقات والالفتـــــات للتوعيـــــة بف0ـــــGوس iو ونـــــا وكيفيـــــة الوقايـــــة منـــــھ، و رiو و ر
iلية الGHبية .(وتطG0v و?عقيم الAلية بAافة مرافقvا، وتم تفعيل منظومة التعليم عن gعد

 ) 143-140ب، ص ص2022جامعة ب67ا، 

Tة Sعمــال الoــn حــدد6hا جــائزة  ة ا��ــاطر واســتمرا رواتـø÷ مــن ذلــك غيــاب إ�ــ� حــد مــا مؤشـرات إدا ر
ة ا��ــاطر لتحقيـــق مــصر للتم0ــ/ ا�ABــومي مــن حيــث  رإيجــاد وتطبيــق إطــار عمــل فعــال وشــامل إلدا

Tة Sعمـــال 6Öـــا، وتوضـــيح كيفيـــة التعامـــل مـــ ع iافـــة أنـــواع راســـGHاتيجية جامعـــة ب67ـــا وضـــمان اســـتمرا
ث ا�Bتملة، كما غاب عن جامعة ب67ا وضوح سياسا6hا وإجراءا6hا للتعامل  مات والAوا Sرا��اطر و ز
Tة Sعمــــال أو تــــؤثر ع�ــــ� تحقيــــق S�ــــداف �ســــGHاتيجية ل½�امعــــة  ّمــــع ا��ــــاطر الoــــ6h nــــدد اســــتمرا ر

ة ومعا��ة ا��اطر تتـضمن ySـشط جود خطط إلدا روعمليا6hا وخدما6hا، و ة ومـسئوليات التنفيـذ و
Tو�ات وا��طـــط البديلـــة ملواجvـــة املتغ0ـــGات واملـــستجدات  مـــة والـــس�نا د الال روSطــر الزمنيـــة واملـــوا ز ر
ة ا��ــاطر  رالoـn يمكـن أن تحــو دو تحقيـق أ�ــدافvا �سـGHاتيجية، وغيــاب كيفيـة توثيــق نتـائج إدا ّ ن ل

Tر الoــــn توôـــ÷ نتـــائج نجا ة ا��ـــاطر وتحقيــــق ر6Öـــا مـــن حيـــث إعـــداد �حـــصائيات والتقـــا رحvـــا �ـــ� إدا
Tة Sعمال   . راستمرا

ــا ًا عــ ــ' : ر ــا ع�ــــ� ضــــوء جــــائزة مــــصر للتم)ـــ ــة ب
	ــ ة ا��ــــاطر �ــــ� جامعـــ رتــــصو مق�ــــ�ح إلدا ر
  :ا&%كومي

ة ا��ـــاطر، ومالمـــح جـــائزة مـــصر للتم0ــــ/  ر�ـــ� ضـــوء مـــا تـــم توضـــيحھ �ـــ� �طـــار النظـــر ا��ـــاص بـــإدا ي
ـــة ب67ــــا  ة ا��ــــاطر �ـــــ� جامعـ اقــــع إدا را�ABــــومي، و ع�ـــــ� ضــــوء مؤشــــرات معـــــايG0 جــــائزة مــــصر للتم0ـــــ/ و

ة ا��ـــاطر �ـــ�  را�ABـــومي؛ فلقـــد توصـــل البحـــث ا�Bـــا�� إ�ـــ� عـــدة نتـــائج، وتـــم وضـــع تـــصو مقHـــGح إلدا َ َ ْ ُ رَ ُّ َ

ضــع مجموعــة مــن التوصــيات ذات الـــصلة  وجامعــة ب67ــا ع�ــ� ضــوء جــائزة مــصر للتم0ـــ/ ا�ABــومي، و
ة ا��ــاطر الoــn تمكــن ا��امعــات املــصرTة ُبــإدا

ِ
ّ َ ُ

Tة Sعمــال gــشAل ر ة ا��ــاطر واســتمرا ر عامــة مــن إدا ر
  :سليم، وذلك ع�� النحو التا��

 : أنتتمثل نتائج البحث ا�Bا�� �� :نتائج البحث  - أ

ــــGات  -  ــــ� مختلــــــف دو العــــــالم تواجــــــھ �ــــــ� الوقــــــت ا�Bــــــا�� العديــــــد مــــــن التغي0ــ لا��تمعـــــات �ــ
عيــة، والoــn والتحــديات الoــn تفــرض العديــد مــن ا��ــاطر ع�ــ� مختلــف املؤســسات ا��تم

 .تتطلب م67ا الرصد الدائم لvذه ا��اطر وا��ا�زTة املناسبة ملواجv¶6ا والتعامل معvا

ً ا��امعات iإحدى املؤسسات ا��تمعية تواجھ أيضا العديد من ا��اطر الno يمكن أن  -  َ

تــؤثر ع�ــ� بقا6cــا ونمو�ــا؛ Sمــر الــذي يتطلــب مــن �ــذه ا��امعــات فvــم املبــادئ Sساســية 
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ة  ــــار ا��ــــــاطر ع�ــــــ� رإلدا ــــ� تخفيــــــف آثــ ــــاطر وكيــــــف يمكــــــن اســــــتخدامvا للمــــــساعدة �ــ ا��ــ
 .أعمالvا

ونــا املــستجد iوفيــد -   ìعــد مــن أ�ــم أنــواع ا��ــاطر الoــn ظvــرت �ـــ� 19-رجائحــة ف0ــGوس iو
ة ا��اطر كجزء أسا%�n من  رÒونة SخG0ة والno أكدت ع�� أ�مية اعتماد ا��امعات إدا

Tة الno تتم �� أعمالvا اليوميةعمليات التخطيط �سGHاتي6Ö �õا سات �دا ر وiأحد املما  .ر

ة ا��ـــاطر �ـــ� ا��امعـــات ìـــساعد�ا ع�ـــ� تحقيـــق أ�ـــدافvا والنجـــاح �ـــ�  -  رعمليـــة تطبيـــق إدا
غـــم ا��ــاطر الoـــn ?عمــل �ـــ� ظلvــا؛ وMالتـــا�� تحقيــق العديـــد مــن املزايـــا  Tة أعمــال  راســتمرا ر

 .التنافسية وتحس0ن سمع¶6ا املؤسسية

ة ا��اط -  ة املتAاملة �� رإدا Tة Sعمال ?عد جزءا أساسيا من أنظمة �دا ة استمرا رر وإدا ر ًر

ة ا��اطر إ�� تحس0ن Sداء،  رمختلف املؤسسات بما �� ذلك ا��امعات؛ حيث 6hدف إدا
Tة Sعمــــــال إ�ـــــــ� تــــــوفG0 الـــــــضوابط  ة اســــــتمرا ــــا 6hـــــــدف إدا ــــداف، كمــ ـ رودعــــــم تحقيــــــق S�ــ ر

ة الAليـــــة للمؤ ة القـــــد ات إلدا روالقـــــد ر ـــاء ر ســـــسة ا��امعيــــــة ع�ـــــ� �ســـــتمرار �ـــــ� العمـــــل أثنـــ
 .�ضطرابات

ـــة املؤســــسية وySــــشطة  -  Tة Sعمــــال �ــــ� الثقافـ ـــاطر واســــتمرا ة ا��ـ رمــــن S�ميــــة دمــــج إدا ر
َاليوميــة ل½�امعــة حيــث ìــساعد�ا ذلــك ع�ــ� تحقيــق فعاليــة Sداء املؤســn�ä وTمك67ــا مــن  ُ ِ

ّ َ ُ

 .ّالنجاح �� بلوغ أ�دافvا �سGHاتيجية

ا ìــساعد�ا �ــ� التعــرف ع�ــ� ا��امعــ -  ة ا��ــاطر ممــ َّات الoــn ت�بــع Sســاليب املن�Xيــة �ــ� إدا ِ ر
أســباب ا��ـــاطر ا�Bقيقيــة بطرTقـــة منطقيـــة ومواجv¶6ــا gـــشAل �ــBيح، وتجنـــب العديـــد 

د ال�شرTة واملادية ا��اصة با��امعة ث ملنع �ضرار باملوا رمن الAوا  .ر

ة ا��ــاطر 6hـــتم بتحديـــد ا��ــاطر وتحليلvـــ -  ات رإدا  ّ�ســـGHاتيجيةرا وتقييمvـــا، واتخــاذ القـــرا
�ا السلبية إنما أيضا  6hا و�ستفادة م67ا ل�س فقط بمنع آثا ًالno تمكن ا��امعة من إدا ُ

ِ ر ر ِ
ّ َ ُ

n�äداء املؤســـS ر وتحـــس0نTـــا بمثابـــة فـــرص لتطـــو�  وتحـــس0ن عمليـــات التخطـــيط رباعتبا
 .�سGHاتي�õ با��امعة

ة ا��ــاطر ?عتمــد �ــ� فلــسفة ع -  ملvــا ع�ــ� عــدة مبــادئ مــن حيــث التAامليــة والــشمولية رإدا
ــــل  ــــذ �ـــــ� �عتبـــــار العوامـ ة ا��ـــــاطر، وSخـ ــــع العـــــامل0ن �ـــــ� إدا روالتنظـــــيم واملـــــشاركة ��ميـ

ة ا��اطر  .رالثقافية، و��تمام بالتحس0ن املستمر، واستخدام نظم املعلومات �� إدا

��امعــات مــن حيــث ا��ــاطر �نـاك العديــد مــن التــصwيفات ألنــواع ا��ــاطر الoــn تواجــھ ا - 
Ïس، وا��ـــاطر الـــسياسية،  رiSاديميـــة، ومخـــاطر الطـــالب، ومخـــاطر أعـــضاء �يئـــة التـــد
ــــGHاتيجية، وا��ــــــاطر ال�ــــــشغيلية،  Tــــــة، وا��ــــــاطر �ســ ــــة، وا��ــــــاطر �دا ّوا��ــــــاطر املاليــ ر
ـــــسية، والoــــــn جمع�6ــــــا مGHابطــــــة ببعـــــــضvا  ـــة، ومخــــــاطر الــــــسمعة املؤســ ِوا��ــــــاطر القانونيـــ

َ ْ ُّ

 .بعض �� التأثG0 ع�� Sداء املؤسn�ä ل½�امعةال
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 -  �È ة ا��اطر �� ا��امعات ة ا��اطر ذات أولوTة رأ�م عوامل نجاح تطبيق إدا رجعل إدا
ة ا��اطر �� الثقافـة املؤسـسية، ة العليا با��امعة لvا، ودمج إدا رمؤسسية، ودعم �دا  ر

ة ا��اطر، وإعداد خطة اسـGHاتي ة ا��ـاطر، وMنـاء نظـم روإyشاء بwية فعالة إلدا رجية إلدا
ة ا��ــــاطر  راملعلومـــات الفعالـــة، و?ــــشكيل فـــر العمـــل، والتطــــوTر املـــستمر ملنظومـــة إلدا ق

 .با��امعات

Tة Sعمال  -  Tة Sعمال تتمثل �� أن استمرا ة ا��اطر واستمرا ر�ناك عالقة قوTة ب0ن إدا ر ر
ة  ة ا��اطر من منطلق أنـھ إذا iانـت إدا رمكمل لعمل إدا ر

ُ َّ
ا��ـاطر 6hـتم بتحديـد وتحليـل 
وتقييم ا��اطر الno تواجvھ ا��امعة وتقوم بمعا��¶6ا والتخفيف مـن نتائجvـا الـسلبية؛ 
ـــــد  ـــــار املتبقيــــــة مــــــن �ــــــذه ا��ــــــاطر gعـ ــــتم بمعا��ــــــة Òثـ ــــال 6hــ Tة Sعمــ ة اســــــتمرا رفــــــإن إدا ر

َّ
ِ

ـــام ا��امعــــــة  ــــل املؤســــــn�ä وتAــــــو �نــــــاك اســــــتدامة ملvـــ ــــث ال يتوقــــــف العمــ نمعا��¶6ــــــا بحيــ
 .ا��تلفة

ة ا��اطر أصبحت من أ�م معايG0 تم0/ ل�س فقط مؤسسات التعليم ا��ام�� وإنما  -  رإدا
َّجميــــع املؤســــسات ا��تمعيـــــة؛ ولــــذا تـــــم  َ

ـــ�  ة ا��ــــاطر �ـــــ� جــــداو أعمـــــال التأكيــــد ع�ــ لإدا ر
 .املؤسسات ا�ABومية

ات ا�ABومية �� مختلف دو العالم تحت مـس�µ جـوائز  -  َّ �ناك العديد من املباد َ ُ ل التم0ـ/ ر
ات  و
ــي للتم0ــ/، وجــائزة دولــة �مــا را�Bليــة والعامليــة، والoــi nــان م67ــا جــائزة النمــوذج Sو َ

ِ ر
ـــاطر  ة ا��ـ رللتم0ــــ/ ا�ABــــومي، وجــــائزة مــــصر للتم0ــــ/ ا�ABــــومي، والoــــn تتــــضمن معــــايG0 إدا

Tة Sعمال ضمن معايG0 �ذه ا��وائز  .رواستمرا

ُّ�نــاك العديــد مــن املعوقــات الoــn تحــد مــن فا -  ُ َ
ة ا��ــاطر �ــ� ا��امعــات املــصرTة،  رعليــة إدا
ة ا��ــاطر، والقــصو �ــ� تطبيــق  رمــن حيــث غيــاب التخطــيط أو البنــاء الفعــال آلليــات إدا ر

ة ا��اطر ومتطلبا6hا Tة ا��تلفة، وضعف الو�ë بإدا رSسس العلمية لألساليب �دا  .ر

ة ا� -  �اطر �� جامعة ب67ا ر�ناك العديد من التحديات الno تؤثر بالسلب ع�� منظومة إدا
َإ�ـــ� حــــد مــــا-والoـــn مــــن أ�مvــــا غيــــاب  ٍ

ّ َ- nــــoعمــــال الS ةT ة ا��ـــاطر واســــتمرا ر مؤشــــرات إدا ر
إيجـاد وتطبيــق إطــار عمـل فعــال وشــامل حـدد6hا جــائزة مـصر للتم0ــ/ ا�ABــومي مـن حيــث 

ث  مــــات والAـــــوا Sافــــة أنــــواع ا��ــــاطر وi ـــاطر، وتوضــــيح كيفيــــة التعامــــل مــــع ة ا��ـ رإلدا ز ر
Tة ا�Bتم رلــة، وقلــة وضـــوح سياســا6hا وإجراءا6hـــا للتعامــل مـــع ا��ــاطر الoـــ6h nــدد اســـتمرا

ة ومعا��ة ا��ـاطر، وغيـاب كيفيـة توثيـق  رSعمال، وعدم وجود خطط اسGHاتيجية إلدا
Tر الno توôـ÷ نتـائج نجاحvـا  ة ا��اطر 6Öا من حيث إعداد �حصائيات والتقا رنتائج إدا ر

ة ا��اطر وتحقيق اس Tة Sعمالر�� إدا  .رتمرا

ة ا��ــاطر �ـــ� جامعــة ب
	ـــا ع�ـــ� ضــوء جـــائزة مــصر لتم)ـــ' ا&%كـــومي  - ب رتــصو مق�ـــ�ح إلدا َ َ ْ ُ رُّ َ َ
: 

  : روجاء �ذا التصو ع�� النحو التا��

ة ا��ـاطر وا �ـ� جامعـة  :رأ/داف التـصو املق�ـ�ح -1 ر�6ـدف التـصو املقHـGح إ�ـ� تطـوTر إدا ر
ة ا��ــــاطر و دة �ــــ� جــــائزة رب67ــــا باالسGHشــــاد بمؤشــــرات معيــــار إدا Tة Sعمــــال الــــوا راســــتمرا ر

 . مصر للتم0/ ا�ABومي
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رينطلق التصو املق��ح من عدة أمو �Ó: رمنطلقات التصو املق��ح -2  :ر

يأن ا��امعة ما �È إال إحدى املؤسسات ا��تمعية الno تتأثر بما يجر �� ا��تمع من أحداث  - 
�ـا ومـسئوليا6hا تجا�ـھ، ومـن ثــم رو?غي0ـGات وتحـديات، وتـؤثر فيـھ بمـا تقدمـھ لـھ مـن خـالل أدوا

ة �ذه التحديات والتغيG0ات ع�� النحو الـذي يحقـق  رعل�6ا تطبيق املداخل الno تمك67ا من إدا َ ُ ِ
ّ َ ُ

Tة أعمالvا  .رلvا استدام¶6ا وTضمن لvا البقاء واستمرا

ة ا��ــاطر ?عــد Òن جــزءا ال ينفــصل عــن العمليــات املؤســسية الoــn تقــوم 6Öــا ا��امعــة -  ًأن إدا ْ ُ  ر
ة  روجزءا أيضا من نظام �دا ً  . 6Öاّ�سGHاتيجيةً

6hـــا  -  ة م½Bـــة لـــ�س فقـــط لتحقيـــق نتـــائج إيجابيـــة خاصـــة بإدا ة ا��ـــاطر أصـــبحت ضـــر رإن إدا ر ر
ً َّ

ِ ُ و
وإنمـــا أيـــضا لتجن6üـــا، فـــضال عـــن أ\6ـــا املـــسئولة عـــن تـــوفG0 الـــسالمة وSمـــان للمجتمـــع ا��ـــام�� 

ً ً

جvا روألعضائھ سواء من داخل ا��امعة أو خا ً. 

ة ا��اطر وتوعية املسئول0ن والعامل0ن با��امعة  -  ر أن التحديد الواô÷ لعمليات وإجراءات إدا
6hــا منــذ البدايــة يمكــن ا��امعــة مــن مواجvــة iافــة ا��ــاطر  ُبكيفيــة التعامــل مــع ا��ــاطر وإدا

ِ
ّ َ ُ ر

 .ع�� اختالف أنواعvا بكفاءة

ة ا��ـــاطر 6Öـــا مـــن ?ـــستطيع جامعـــة ب67ـــا تحقيـــق فاعليـــة  :رعناصـــر التـــصو املق�ـــ�ح -3 رإدا
Tة Sعمـــال بجـــائزة مـــصر للتم0ـــ/  ة ا��ـــاطر واســتمرا رخــالل �لHـــ/ام بمؤشـــرات معيـــار إدا ر

 :ا�ABومي والno تمثلت ��

ة ا��اطر �� جامعة ب67ا -   .رإطار عمل فعال وشامل إلدا

ة ا��اطر �� جامعة ب67ا -   .ر سياسات وإجراءات إدا

ة ا��اط -   .ر �� جامعة ب67ار اعتماد خطة اسGHاتيجية إلدا

ة ا��اطر �� جامعة ب67ا -   .رتوثيق نتائج إدا

  :املؤشراتٌوفيما ي�� توضيح ل£ذه      

ة ا��اطر �� جامعة ب
	ا، : لاملؤشر rو) 3/1( ساتھ ��رإطار عمل فعال وشامل إلدا   :روتمثلت مما

nة rعمــــال �ـــــ� جامعــــة ب
	ــــا) 3/1/1( ة ا��ـــــاطر واســــتمرا ر@ــــشر ثقافــــة إدا مــــن خـــــالل والoـــــn تــــتم : ر
  :ySشطة Òتية

ش العمــــل والنــــدوات التثقيفيــــة ل½�مvــــو ا��ــــام�� مــــن طــــالب  -  رتنظــــيم وعقــــد مجموعــــة مــــن و ر
ة ا��ــاطر وأ�مي¶6ــا وأ�ــدافvا  Ïس وMــاحث0ن لتثقــيفvم بما�يــة إدا روعــامل0ن وأعــضاء �يئــة التــد ر

Tة Sعمال با��امعة  .روعالق¶6ا باستمرا

ـــاطر ا��تمعيـــــة وا��امعيـــــة ّإعـــــداد الكت�بـــــات والwـــــشرات وSدلـــــة الت -  ثقيفيـــــة والتعرTفيـــــة للمخــ
�ا 6hا والتعامل معvا واستكشافvا وتحديد مصاد روكيفية إدا  .ر
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إyـــشاء شـــبAات تواصـــل إلكGHونيـــة بـــ0ن وا��امعـــة وiليا6hـــا لتـــوفG0 نظـــم فعالـــة للمعلومـــات عـــن  - 
 .ىا��اطر الno تواجھ ا��امعة ع�� مستو ا��امعة وiليا6hا

ــــ -  ة تفعيـــــل التواصـــــل بـــــ0ن مـ ـــ� وMـــــ0ن وحـــــدات إدا �ــBمـــــات وا��ـــــاطر بـــــا��تمع ا� S ة رسئو�� إدا ز ر
 .ا��اطر با��امعة وiليا6hا

ر�تـــصال وال�ــــشاو املــــستمر بـــ0ن جميــــع Sطــــراف املعينـــة بجامعــــة ب67ــــا للوقـــوف املــــستمر ع�ــــ�  - 
ث ا�Bتمل حدو6ðا مات والAوا Sرا��اطر و  .ز

اســــية بAليـــات ا��امعــــة ا��اصـــة -  ة رتفعيـــل الêـــGامج الد جات العلميــــة �ـــ� مجــــال إدا ر بمــــنح الـــد ر
، وiليـــة  ة، وiليـــة الطـــب ال�ـــشر �ـــ� iليـــة التجـــا Tة Sعمـــال كمثـــل املوجـــودة  يا��ـــاطر واســـتمرا ر ر

 .العلوم

ــــاطر  -  ة ا��ــ ـــــإدا ـــة بـ اســــــات العليــــــا خاصـــ ـــ� مــــــستو مرحلــــــة الد اســــــية ع�ـــ راســــــتحداث بــــــرامج د ر ىر
ة ا Tة Sعمال لتخرTج iوادر gشرTة واعية بفكر إدا رواستمرا Tة Sعمالر  .ر��اطر واستمرا

nة rعمال �� جامعة ب
	ـا و2ليا¡	ـا) 3/1/2( ة ا��اطر واستمرا رإ@شاء وحدات إدا  والoـn تـتم مـن :ر
  :خالل ySشطة Òتية

 -  �µبا��امعــــــة تحــــــت مــــــس n�äــــ َّتأســــــ�س كيــــــان مؤســ ََّ ُ ُ
ٍ
ّ ِ

َ
ـــدة" Tة /وحـــ ـــاطر واســــــتمرا ة ا��ـــ رمركــــــز إدا ر

 .ىو iليا6hاىع�� مستو ا��امعة، وع�� مست" Sعمال

وضع �طار الرسnµ والقانوyي وإصدار القوان0ن واللوائح املنظمـة لعمـل �ـذه الوحـدة وتحديـد  - 
 .�يAلvا ومvامvا

Tة Sعمــال با��امعــة وiليا6hــا بAافــة �مAانيــات املاديــة  -  ة ا��ــاطر واســتمرا رإمــداد وحــدات إدا ر
ث وا��اطر ا�Bت مات والAوا S ةvمة ملواج روال�شرTة الال ز  .ملةز

ة ا��ـاطر ع�ـ� ّ�سـGHاتيجيةوجود خطط عمل سنوTة لعمـل الوحـدة من�ثقـة مـن ا��طـة  -  ر إلدا
 .ىمستو ا��امعة

66م ع�ــــ� تمــــايز  -  ة ا��ــــاطر بحــــوافز ماديــــة وأخــــر معنوTــــة �Bــــ ّتحف0ـــ/ العــــامل0ن �ــــ� وحــــدات إدا ى ر
 .أدا6cم

ة ا��ـــــاطر با��امعـــــة وiليا6hـــــا م/ياعتمـــــاد �يAـــــل إدار وفîـــــn لوحـــــدة -  ـــز إدا ُمركــ ٍحـــــدد عالقــــــات ر ِ
ّ َ

ِالسلطة، ومحدد Sدوار واملسئوليات ِ
ّ َ ُ. 

ة ا��ــاطر با��امعــة، وMـــ0ن الوحــدة املركزTــة للتخطـــيط /تحقيــق التAامــل بــ0ن وحـــدة -  رمركــز إدا
 .�سGHاتي�õ با��امعة، و0Mن مركز ضمان جودة التعليم و�عتماد

Tة Sع -  ة ا��ــاطر واســـتمرا ر?عيــ0ن مwـــسق0ن ع�ـــ� مـــستو وحـــدات إدا ر مـــال بAليـــات جامعـــة ب67ـــا ى
ة ا��اطر ع�� مستو ا��امعة ىللتواصل املستمر مع مسئو�� وحدة إدا  .ر

ة ) 3/1/3( ر·ــــشكيل فــــر العمــــل متعــــددة التخصــــصات والوظــــائف املنــــوط Ö	ــــا مــــسئوليات إدا َ ُّ َ َّ ق
  : والno تتم من خالل ySشطة Òتية:ا��اطر �� جامعة ب
	ا و2ليا¡	ا

Tة Sعمــال ع�ــ� مــستو iــل مــن ا��امعــة قاعتمــاد ?ــشكيل بفــر عمــل إ -  ة ا��ــاطر واســتمرا ىدا ر ر
سـمية وفـر عمـل تطوعيـة متعـددة التخصـصات م67ـا  قوiليا6hا، بحيث يAو �نـاك فـر عمـل  ق رن
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ــــ�يل املثــــــــال  ة ا��ــــــــاطر (ع�ـــــــ� ســــ ــــاطر ّ�ســــــــGHاتيجيةرفرTــــــــق عمــــــــل إدا ة ا��ــــ ر، فرTــــــــق عمــــــــل إدا
ة ا��اطر املتعلقة بال  ).ّسمعة iSاديميةرال�شغيلية، فرTق عمل إدا

قإعـــداد توصـــيف وظيفـــي ملvـــام واختـــصاصات فـــر العمـــل �ـــذه مـــن حيـــث مvـــام واختـــصاصات  - 
ــــــاطر  ة ا��ـــ رفـــــــــر إدا ــــGHاتيجية(ق ـــة بالــــــــــسمعة ّ�ســــــ ــــــة، املتعلقــــــ ــــــشغيلية، املاليـــــــــة، القانونيــــ ّ، ال�ـــ

 ).املؤسسية

Ïع Sدوار الno سيقومو 6Öا أعضاء فر العمـل �ـ� ضـوء التوصـيفات الوظيفيـة  -  قتو ن و�ـ� ضـوء ز
ات وإمAانيات أعضاء فر العمل ققد  .ر

ىتحديد املسئو الذي يمكنھ التعامل مع iل نوع من أنواع ا��اطر ا��امعية من ع�� مستو  -  ل ُ ْ َ

�م مع gعضvم البعض را��امعة، واملسئول0ن ع�� مستو الAليات لتwسيق أدوا  .ى

Tـــــد أعـــــضاء فـــــر العمـــــل بAافـــــة البيانـــــات واملعلومـــــات عـــــن منظومـــــة ا� -  قتز ـــاطر الoـــــn تواجـــــھ و �ــ
 .ا��امعة

ة ا��ـاطر  -  Tة Sعمـال مـن قبـل مـسئو�� وحـدة إدا ة ا��ـاطر واسـتمرا رمراجعة أعمال فـر إدا ر ِر
َ ِ ق

 nــoــد�م بالتغذيــة الراجعــة الTو/H6ــا لhلياi ــ� مــستو ا��امعــة أو�Tة Sعمــال ســواء ع ىواســتمرا ر
 .تمك67م من تطوTر أدا6cم

nب ع�ـ� كيفيـة إ) 3/1/4( nة rعمـال �ـ� جامعـة روضع بـرامج للتـد ة ا��ـاطر وتحقيـق اسـتمرا ردا ر
  : والno تتم من خالل ySشطة Òتية:ب
	ا

Tة Sعمـــال حيـــث  -  ة ا��ـــاطر واســـتمرا Tب ع�ـــ� إدا رتحديــد الفئـــات املـــس¶6دفة املنـــوط 6Öـــا التــد ر ر
ُ َ

Tة Sعمــــال با��امعـــــة  ة ا��ــــاطر واســــتمرا رتAــــو SولوTــــة لفــــر العمــــل وأعــــضاء وحــــدات إدا ر ق ن
 . ا6hاوiلي

�Tية ع�� جميع الفئات املس¶6دفة لتصميم الGêامج  -  ات تحديد �حتياجات التد رتطبيق استما ر
Tة Sعمال ة ا��اطر واستمرا �Tية املناسبة لvذه �حتياجات واملتعلقة بإدا رالتد ر  . ر

Tة Sعمــال مــن قبــل متخصــص -  ة ا��ــاطر واســتمرا �Tيــة ا��اصــة بــإدا ِإعــداد ا�Bقائــب التد ِ
ّ ُ ََ َ

ِ ِ ر ر 0ن ر
Tة Sعمال ة ا��اطر واستمرا Tب ع�� إدا روخGêاء �� مجال التد ر  .ر

Ïس ع�ـــ� كيفيـــة تحديـــد  -  Tب iـــل مــن العـــامل0ن وأعـــضاء �يئـــة التــد �Tيـــة لتـــد ات تد رتنظــيم دو ر ٍر
ّ ُ

ر
�ـــا، وأســــاليب  �ـــم، وكيفيـــة تحديـــد أســـبا6Öا وآثا را��ـــاطر iـــل �ـــ� مجـــال عملـــھ ومـــن واقــــع أدوا ر ٍ

ّ ُ

 .مواجv¶6ا

�Tيــة مــع مراعــاة اختيــار Sمــاكن وSوقــات املناســبة للفئــات املــس¶6دفة مــن تنفيــذ الêــGامج الت -  رد
ة ا��اطر وكيفية التعامل معvا 0Mن متخصص0ن �� مجال إدا Tب، و�ستعانة بمد رالتد ر َر ّ ُ

ِ
َ َ. 

ة وتحديد ا��اطر  -  Tب من خالل تقييم أداء الفئات املس¶6دفة ع�� إدا رمتاgعة انتقال أثر التد ر
ـــا وتطبيـــــق اســـــGHاتيجية ا�Bتملـــــة �ـــــ� وحـــــ �ا وأنواعvــ ـــة تحديـــــد مـــــصاد ردا6hم املؤســـــسية، وكيفيــ

�ا ومواجv¶6ا   .رالتخفيف من آثا
ة ا��اطر �� جامعة ب
	ا: املؤشر الثا@ي) 3/2( ساتھ ��:رسياسات وإجراءات إدا   :ر وتمثلت مما

nة rعمــال �ــ� جامعــة ب
	ــا )3/2/1( ة ا��ــاطر واســتمرا راعتمــاد سياســة وا×ــ%ة إلدا الoــn تــتم و: ر
  :من خالل ySشطة Òتية



 
 تصور مقترح إلدارة المخاطر في جامعة بنها 

 على ضوء جائزة مصر للتميز الحكومي
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ـــن  -  ـــال كجــــــــزء ال يتجــــــــزأ مـــــ Tة Sعمـــــ ــــــاطر واســــــــتمرا ة ا��ــ ـــا إدا ة ا��امعــــــــة وiليا6hـــــ ـــــاد إدا ر اعتمـــ ر ر
Tة حدا6hا �دا حدا6hا iSاديمية، و Tة با��امعة، وiليا6hا، و سات �دا راملما ر ور  .و

ة ا� -  Tة رإصــدار وثيقــة معتمــدة مـــن مجلــس ا��امعــة gــسياسة جامعـــة ب67ــا إلدا ر�ــاطر واســـتمرا
?عرTــــف ا��ــــاطر، وتحديــــد نطــــاق تطبيقvــــا، واملبــــادئ الoــــn ?ــــس�ند إل�6ــــا، (Sعمـــال موôــــ÷ 6Öــــا 

مات وا��اطر  S غم Tتھ  زواملسئوليات وSدوار، وكيفية مداومة العمل وا�Bفاظ ع�� استمرا ر ر
  ).املؤسسية

ة ا��ـــاطر ع�ـــ� مــــستو -  راعتمـــاد آليـــة �تــــصال وال�ـــشاو بـــ0ن مــــسئو�� إدا ى ا��امعـــة ومــــسئو�� ر
ة ا��ــاطر بAليــات ا��امعـــة لتحديــد أولوTـــات ا��ــاطر ا��امعيـــة الoــn يـــتم التعامــل معvـــا،  رإدا

Tة معتمدة بقرار جام��  .روليكن من خالل اجتماعات دو

اعتماد وثائق من مجلس ا��امعة خاصة بأنواع ا��اطر الno تواجھ جامعـة ب67ـا وتـصwيفvا �ـ�  - 
ـــGHاتيجية ا��ــــــاطر(مجموعـــــات ولـــــيكن  ــــاطر ّ�ســ ــــاطر املاليـــــة، مخــ ، ا��ـــــاطر ال�ــــــشغيلية، ا��ـ

 ).ُّالتعvد، مخاطر السمعة/�لH/ام/�متثال

ىyـشر و?عمـيم �ـذه الوثـائق ع�ـ� مـستو وحـدات العمـل با��امعـة وأيـضا ع�ـ� مـستو وحـدات  -  ًى

ـــــتخدام الwـــــــشرات الداخليـــــــة، أو yــــــشر�ا ع�ـــــــ� املواقـــــــع  ــــالل اسـ ـــل iليـــــــات ا��امعــــــة مـــــــن خـــ عمـــ
 .GHونية�لك

nة rعمـال �ـ� جامعـة ب
	ـا) 3/2/2( ة ا��ـاطر واسـتمرا رتطبيق عمليات وخطـوات إدا والoـn تـتم : ر
 :من خالل ySشطة Òتية

تحديـــد نطـــاق العمليــــات تحليـــل اســـGHاتيجية جامعــــة ب67ـــا وأ�ـــدافvا و�Mئ¶6ــــا وثقاف¶6ـــا مـــن أجــــل  - 
ـــاطر، ة ا��ـــ ـــا إدا ـــتم 6Öـــ ـــn يـــ ــــة الoـــ ــــاطر  وتحديــــــد حــــــاالراملؤســــــسية با��امعــ ة ا��ــ رت عمليــــــات إدا

ىمـستو مـن جميـع  لا�Bالية، وعرض ا�Bاالت، وا�Bصو ع�� الH/ام ودعـم ومـشاركة ع�ـ� أع�ـ�
 .العامل0ن

ث الoــn تواجــھ جامعـــة ب67ــا والتعــرف عل�6ـــا، وذلــك مــن خـــالل  -  مــات والAـــوا Sرتحديــد ا��ــاطر و ز
ة ا��اطر با��امعة وiليا6hا، أو  ة رجلسات العصف الذ�nî ملسئو�� إدا Tر إدا ربالرجوع إ�� تقا ر

ـــــابالت وقــــــــوائم  ــــ�بانات واملقــ ــــتخدام أدوات �ســـ ــــــدات العمـــــــل با��امعـــــــة، أو اســـ ا��ـــــــاطر لوحـ
 .املالحظة �Bصر �ذه ا��اطر

�ا  -  رتحليل ا��اطر وTتم ف�6ا تصwيف ا��اطر إ�� أنواعvا السابق ذكر�ا، والوقوف ع�� مصاد
 .Sساسية

 -  nـــــoثــــــار الÒ ـــيم ا��ــــــاطر لتحديـــــد جــــــة تقيــ ـــر، واحتمــــــال حـــــدوث iــــــل خطـــــر، ود ريحــــــد6ðا ا��طــ
تھ  .رخطو

ه  -  رمعا��ة ا��اطر بحيث يتم تحديـد أي الطـر ?ـستخدم لتقليـل احتمـال حـدوث ا��طـر وآثـا ق
Tة العملّ�سGHاتيجيةباستخدام  ر املناسبة الno تخفف من Sضرار وتحافظ ع�� استمرا

ُ
ِ
ّ َ ُ

 . 

ة ا��ــاطر  -  َّالك�ـــشاف أيــة مـــصادر خطــر جديـــدة أو فـــشل رمراقبــة ومتاgعـــة ومراجعــة نظـــام إدا

ة ا��ـاطر وتحديـد جوانـب القـصو 6Öـا  رمعا��ة مخاطر سـابقة، وللتأكـد مـن فعاليـة نظـام إدا ر
ضع خطط التحس0ن   . وو
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ة ا��اطر �� جامعة ب
	ا: املؤشر الثالث) 3/3( ساتھ : راعتماد خطة اس��اتيجية إلدا روتمثلت مما
��:  

سالة إل) 3/3/1( nة و روضع ر ة ا��اطر تالئم طبيعة العمل بجامعة ب
	اؤ ِدا والno تتم من خالل : ر
  :ySشطة Òتية

ك - ة إجرائيـة وÏـشا Tة Sعمـال 6Öـا بـصو ة ا��اطر واسـتمرا T¶6ا إلدا ر تحديد جامعة ب67ا ر ر رر ؤ
Tة  ائـدة ومتم)ـ'ة "ؤ�� وضعvا جميع Sطراف املعينة، وليكن �ذه الر رأن تكـو جامعـة ب
	ـا جامعـة  ن

nة أعمال£ا واستدامة م)'ا¡	ا التنافسية�� إ ة ا��اطر ا&mامعية بما يحقق ل£ا استمرا ردا  ".ر

Tة Sعمــال ولــتكن �ــذه  -  ة ا��ــاطر واســتمرا T¶6ــا �ــ� إدا ســال¶6ا ا�Bققــة لر رتحديــد جامعــة ب67ــا  ر ؤر
ة ا��ــــاطر ا&mامعيــــة  "الرســــالة ـــا بتطبيــــق إطــــار عمــــل شــــامل ومــــنظم إلدا رتل�ــــ'م جامعــــة ب
	ـ

nة ة ا��اطررواستمرا  ". ر rعمال ع�� نحو Øساير Aتجا/ات العاملية �� مجال إدا
جيـة تحليـل بeئـة جامعـة) 3/3/2( باسـتخدام تقنيـة التحليـل البي�ـn : رب
	ـا الداخليـة وا&�ا

)SWOT ( ا بـــ0ن مـــصادر للمخـــاطر ذات صـــلة بالب�ئــــةvيفwلتحديـــد مـــصادر ا��ـــاطر با��امعـــة وتـــص
جية ل½�امعةَىالداخلية ل½�امعة، وأخر ذات   .رصلة بالب�ئة ا��ا

nة rعمـال Ö	ـا) 3/3/3( ة ا��ـاطر واسـتمرا رتحديد جامعة ب
	ا القيم ا&%اكمـة إلدا  ولـتكن �ـذه :ر
  Sمن والسالمة، التم0/، استدامة Sداء املؤسn�ä،: القيم

ة ا� Aّســـ��اتيجيةتحديـــد جامعـــة ب
	ـــا r/ـــداف  )3/3/4( ســـال¶6ا �ـــ� إدا T¶6ـــا و را�Bققـــة لر ر �ـــاطر ؤ
Tة Sعمــال، ومــن �ــذه S�ـــداف  Tة (ّ�ســGHاتيجية رواســتمرا ة ا��ــاطر واســـتمرا رتمكــ0ن وحــدات إدا ر

ة  رSعمال بجامعة ب67ا وiليا6hا، وتفعيل الـشراiات بـ0ن جامعـة ب67ـا وا��vـات ا��تمعيـة املعنيـة بـإدا
ـــــ ــــــة ع�ـــ Mــ ــــــوادر ال�ــــــــشرTة املد ــــــة وتطــــــــوTر الAــ ــــال، وتنميــ Tة Sعمــــ ـــتمرا را��ــــــــاطر واســـــ ـــاطر ر ة ا��ـــــ ر� إدا

Tة Sعمال   ).رواستمرا

nة rعمــــــال) 3/3/5( ــــاطر واســــــتمرا ة ا��ــ روضــــــع ا&�طــــــط التنفيذيــــــة الســــــ��اتيجية إدا  بحيـــــــث :ر
ســـــات وأyــــشطة تحقيـــــق S�ــــداف  ات ومما ر?ــــشتمل ع�ـــــ� مبــــاد ، ومــــسئولية التنفيـــــذ، ّ�ســـــGHاتيجيةر
Tة الستم Tة SعمالزوSطر الزمنية، ومؤشرات Sداء، و�جراءات �حGHا  ررا

ة ا��اطر �� جامعة ب
	ا :املؤشر الرا ع) 3/4 ( ساتھ �� :رتوثيق نتائج إدا   :روتمثلت مما

)3/4/1( nـــoر مــن وحــدات العمــل ا��تلفـــة با��امعــة ا��اصــة بتحديــد�ا للمخــاطر الT ر جمــع التقــا
 .تواجvvا

ي إعداد ��الت لvذه ا��اصر بحيث تحـو جميـع املعلومـات والبي)3/4/2( انـات عـن �ـذه ا��ـاطر ِ
6hــا ونتائجvـــا  جـــة خطو ، ود روخاصــة فيمــا يتـــصل بأســباب حـــدو6ðا واحتمــاالت حــدو6ðا مـــرات أخــر ر ى

 .وعواق6üا، واملسئول0ن عن التعامل معvا

ج¶6ا سواء كبG0ة )3/4/3( ر إعداد مصفوفة ا��اطر والno توô÷ احتماالت حدوث �ذه ا��اطر ود
i اvة، وأساليب التعامل معG0جتھأو صغ  .رل حسب د

Tر تحـــدد مـــستوTات ا��ـــاطر مـــن حيـــث)3/4/4( لمخـــاطر املـــستو rو: ر إعـــداد تقـــا  الoـــn تتطلـــب ى
ة ا��امعة واتخاذ �جراءات السرÏعة ملواجv¶6ا،  ي من إدا رالتدخل الفو  ىومخـاطر املـستو الثـا@ير
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ـــي الفرصــــة أمــــام ا��امعــــة لوضــــع ا��طــــط الــــسرÏعة لتحديــــد �جــــراءات مــــة العاليــــة الoــــn ?عطـ ز الال
ىومخــــاطر املــــستو  املتوســــطة والoـــn ?ــــستلزم إجــــراءات عاديـــة، ىومخــــاطر املـــستو الثالــــثتجا�ـــا، 

ضــــع �جــــراءات الرا ــــع ة ا��امعــــة ملواجv¶6ــــا و و املنخفــــضة والoــــn يAــــو �نــــاك وقــــت iــــاف أمــــام إدا ر ٍ
َ ٌ ن

 . وتحديد املسئول0ن

Tر تحدد إجراءات التعامل و�ستجابة �� iل م)3/4/5( ىستو من مستوTات ا��اطر �� ر إعداد تقا
 .حال ?عرض ا��امعة لvا

ة ا��ــاطر : إعـداد �حـصاءات الoـn توôـ÷)3/4/6( ر yـسبة العمليـات املؤسـسية الoـn تـم تطبيـق إدا
عل�6ــا إ�ــ� إجمــا�� �ــذه العمليــات، yــسبة ا��ــاطر الoــn تــم وضــع إجــراءات تــBûيحية لvــا إ�ــ� إجمــا�� 

لتBûيحية الno تم تنفيذ�ا ضمن ا��طة التنفيذية املعتمدة ا��اطر املرصودة، yسبة �جراءات ا
ـــا املعنيــــــ0ن عــــــن نتــــــائج  ضـــ إ�ــــــ� إجمــــــا�� �جــــــراءات التــــــBûيحية املـــــس¶6دفة، yــــــسبة  ة ا��ـــــاطر  ِإلدا

ّ ر ر
Tب ع�ـ�  �Tيـة ا��اصـة بالتـد ر�جراءات التBûيحية للتعامل مع ا��اطر، نتائج نجـاح الêـGامج التد ر

S ةT ة ا��اطر واستمرا رإدا ُّعمال، yسبة Sضرار الno تم ا�Bد م67ا إ�� إجما�� Sضرار الno أحدث¶6ا ر َ َّ

  .ا��اطر، yسبة نجاح اسGHاتيجيات معا��ة ا��اطر والتخفيف من حد6hا

ة ا��اطر �� جامعة ب67ا ��: رمتطلبات تنفيذ التصو املق��ح - 4  :رتتمثل متطلبات إدا

 :تتمثل ��: متطلبات تثقيفية  - أ

ئـــ�س ا��امعـــة دعـــم والHـــ/ام و -  Tـــة بدايـــة مـــن  ر?عvـــد قـــادة جامعـــة ب67ـــا �ـــ� iافـــة املـــستوTات �دا ر ُّ

ة  ة الدنيا بـإدا ة الوسطي و\6اية بالقيادات �� مستو �دا ا بالقيادات �� مستو �دا رومر ر ر ىر ى ً و ُ ُ

 .ا��اطر

ة ا��ـــاطر، وكيفيـــة  -  Tـــة بفكـــر إدا رتنميـــة وëـــ� العـــامل0ن با��امعـــة �ـــ� مختلـــف املـــستوTات �دا ر
 .التعامل معvا

Tد مختلـف وحـدات العمـل با��امعـة بالكت�بـات والwـشرات التعرTفيـة با��ـاطر ا��امعيـة،  -  وتز
 .وأنواعvا، وأساليب مواجv¶6ا

ة ا��ـــاطر و?عمـــيم نتائجvـــا ع�ـــ�  -  اســـات والبحـــوث العلميـــة �ـــ� مجـــال إدا رإجـــراء املزTـــد مـــن الد ر
 .جميع مستوTات العمل ا��ام��

 - iا��امعــة و �� Tــة ع�ــ� تبîــn سياســات و?ــ<�يع مــسؤ رليا6hــا مــن عمــداء ومــدير الوحــدات �دا ي
ة ا��اطر  .رإدا

 :تتمثل ��: متطلبات تنظيمية  - ب

مات وا��اطر با��امعة وiليا6hا -  S ة زالتطوTر املستمر للوائح املنظمة لوحدات إدا  . ر

ـــن خـــــالل/تمكــــ0ن وحـــــدات -  ـــة مـــــن أداء مــــسئوليا6hا مــ Tة ا��امعـ ة ا��ـــــاطر واســـــتمرا رمراكــــز إدا  ر
الدعم املستمر لvا بH/وTد�ا باإلمAانيات املاديـة املطلوMـة والـسياسات وال�ـشرÏعات والعناصـر 

Mة  .رال�شرTة املد
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ِا�Bــد عقــد شــراiات و?عاقــدات مــع املؤســسات ا��تمعيــة الoــn يمكــن أن تفيــد �ــ�  - 
ّ مــن ا��ــاطر َ

 .ا��امعية أو الوقاية م67ا

ثل وظيفتھ �� اك�شاف ا��اطر ا��اصة استحداث وظيفة مدير ا��اطر با��امعة بحيث تتم - 
ضع أyسب ا�Bلو ملواجv¶6ا لبمختلف الwشاطات املؤسسية وتحليلvا والبحث عن أسبا6Öا و  .و

اسة إمAانية استعانة ا��امعة بخGêات وخدمات شرiات التأم0ن �� معا��ة gعـض ا��ـاطر  -  رد
 .الno تواجvvا

مـات يتفعيل مبدأ �ستقالل املؤسn�ä و�دار واملا�� � -  Sز�امعة ب67ا �ـ� التعامـل مـع ا��ـاطر و
 .الno تواجvvا

ة ا��اطر وإجراءا6hا با��امعة وiليا6hا -  Tة لنظم العمل �� إدا روضع آلية للمراجعة الدو  .ر

لة 6Öا -   .وتوثيق �جراءات الno يتم اتباعvا �� حالة وقوع ا��طر وتبليغ ا��vات املسؤ

  : تتمثل ��:متطلبات  شرnة -ج

�ــــ� مختلـــــف مــــستوTات العمــــل ا��ـــــام�� ســــواء ع�ــــ� مـــــستو تــــوفG0 ال -  Mــــة  ىAــــوادر ال�ـــــشرTة املد ر
 .ا��امعة أو iليا6hا ع�� اك�شاف ا��اطر والتعامل معvا

ة ا��ــاطر ملعاونــة ا��تــص0ن با��امعــة وiليا6hــا ع�ــ�  -  رتــوفG0 ا��êــGاء املتخصــص0ن �ــ� مجــال إدا
 .التعامل مع ا��اطر ا��امعية

ة ا� -  ـــفراء إدا ـــات رتـــــوفG0 ســ ــــة بAليــ Tـ ــــة والوحـــــدات �دا ــــ� مـــــستو Sقـــــسام iSاديميـ ر�ـــــاطر ع�ـ ى
ة ا��اطر ع�� مستو �ذه Sقسام والوحدات ىا��امعة ليقوموا بمvام إدا   .ر

  : تتمثل ��:متطلبات مادية -د

ة ا��ـــــاطر با��امعـــــة وiليا6hـــــا لAـــــي تقـــــوم بمvامvـــــا �ـــــ�  -  راعتمـــــاد امل0/انيـــــة املناســـــبة لوحـــــدات إدا
 .ن��امعية دو أدyى معوقات ماليةمواجvة ا��اطر ا

ــــاطر  -  ــــع مختلــــــف ا��ــ ـــة النــــــا-÷ مــ ــــل ا��امعـــ ـــة لتعامــ مـــ ـــزة الال ــــوفS G0دوات واملعــــــدات وSجvـــ زتــ
 .املؤسسية

Tـــــد�ا  -  ة ا��ـــــاطر وتز ـــرات الدائمــــة واملتحركـــــة ع�ـــــ� مــــستو ا��امعـــــة وiليا6hــــا إلدا وتــــوفG0 املقــ ر ى
مة الداعمة ملvامvا  .زباإلمAانيات الال

ة ا��اطر �� جامعة ب67ا ��: رصو املق��حمعوقات تنفيذ الت -5  :رتتمثل معوقات إدا

ة ا��اطر ع�� مستو ا��امعة وiليا6hا -  Mة ع�� إدا ىعدم توافر الAوادر ال�شرTة املد ر  .ر

ة ا��اطر وخاصة لدى قادة ا��امعة وiليا6hا -   .رغياب الفكر الثقا�� الداعم إلدا
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د املالية ا -  ة ا��امعة ع�� توفG0 املوا رضعف قد ة ا��اطرر Tة عمل وحدات إدا مة الستمرا رلال ر  .ز

ة ا��اطر ع�� مستو ا��امعة وع�� مستو iليا6hا -  ىغياب التwسيق املستمر ب0ن وحدة إدا ى  .ر

ة ا��ـــــاطر با��امعـــــة  -  ــــ÷ لرســـــالة ومvـــــام وحـــــدات إدا رغيـــــاب التنظـــــيم ا��يـــــد والتحديـــــد الواôـ
 .وiليا6hا

حدا6hا الداخلية، أو غياب نظم املعلومات و�تصاالت الفعالة سواء ع -  و�� مستو ا��امعة و ى
 .ىع�� مستو iليات ا��امعة فيما بي67ا

لة عـــــن تنفيـــــذ التـــــصو املق�ــــ�ح - 6 را&m£ــــات املـــــسؤ لة عـــــن : و وتتحـــــدد ا��vـــــات املـــــسؤ
 :رتنفيذ التصو ��

 .مجلس ا��امعة، ومجالس الAليات - 

ث بجامعة ب67ا -  مات والAوا S ة رالوحدة املركزTة إلدا ز  .ر

 - S ة  .زمات وا��اطر بAليات جامعة ب67اروحدات إدا

Tة ع�� مستو iليات ا��امعة -  ىSقسام iSاديمية والوحدات �دا  .ر

Tة ا��تلفة ع�� مستو ا��امعة -  ىالوحدات �دا  .ر

حدا6hا ا��تلفة -  ة ا��اطر ع�� مستو ا��امعة و وفر عمل متعددة التخصصات إلدا ى  .رق

  :يات �È يوn�7 البحث ا�Bا�� gعدة توص:توصيات البحث  - ج

مـــــات  -  S ة Tة Sعمـــــال بـــــدال مـــــن وحـــــدة إدا ة ا��ـــــاطر واســـــتمرا ة اســـــتحداث مركـــــز إدا زضــــر ر ر ر ر
ً

و
ث با��امعـات املــصرTة لAو\6ـا أكkــG شـمولية ملواجvــة التحـديات املعاصــرة الoـn تواجvvــا  روالAـوا

 .�ذه ا��امعات

ة التwـــسيق بـــ0ن iـــل العـــامل0ن وiSـــاديمي0ن بـــا��تمع ا��ـــام��، وأعـــضاء ا -  �ـــ� ورضـــرBتمـــع ا���
ة ا��اطر 6Öا Tة سليمة إلدا رح�o تضمن ا��امعة �?ساق �� وضع ر  .ؤ

ة توفG0 قواعـد البيانـات املتAاملـة وا�Bديثـة عـن منظومـة ا��ـاطر الoـn يمكـن �سـتفادة  -  ورضر
 .م67ا �� مواجvة ا��اطر ا��امعية

د ماليــة ذاتيــة مــستقلة ترصــد�ا ا��امعــة لألyــشطة ا -  ة اعتمــاد مــوا رضــر لوقائيــة مــن ا��ــاطر ور
 . ا�Bتمل حدو6ðا

سـات Sساســية  -  Tة Sعمـال نXـW اسـGHاتيجيا ضـمن املما ة ا��ـاطر واسـتمرا ة اعتبـار إدا رضـر ر ر ور
 . ل½�امعة

ي بحيث يتم الكشف املبكر عن ا��اطر  -  اسة Sوضاع ا��تلفة ل½�امعة gشAل دو ة د رضر ر ور
ضع ا�Bلو و�سGHاتيجيات امل لا�Bتمل حدو6ðا، و  .ناسبة ملواجv¶6او
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ة ا��ــــــاطر وخاصـــــة فيمـــــا يتــــــصل  -  ــــامل0ن با��امعـــــة ع�ـــــ� كيفيـــــة إدا ــع العــ Tب جميـــ ــــد ة تـ رضـــــر ر ور
Tة Sعمال ة ا��اطر واستمرا ربالتخطيط إلدا  .ر

ة ا��اطر با��امعة لتحديد نوا�� القصو �� أداء �ـذه  -  ة التقوTم املستمر ملنظومة إدا رضر رو ر
 .املنظومة

ة �سGHشاد بالنماذج  -  ة ا��ـاطر ع�ـ� ورضر رالعاملية و�قليمية وا�Bلية النا-Bـة �ـ� مجـال إدا
 .ىاملستو ا��ام��

د املادية، وال�شرTة،  -  مات وا��اطر با��امعات باملوا S ة ة الدعم املستمر لوحدات إدا رضر ز ر ر
ّ و

 .والفنية، والتنظيمية

ة ا��اط -  ة �ستعانة با��Gêاء املتخصص0ن ملساعدة ا��امعة �� إدا رضر  .ر 6Öاور

ة -  ة ا��اطر وليكن ع�� س�يل املثالورضر اسات املستقبلية �� مجال إدا ر إجراء املزTد من الد  :ر
ة �سGHاتيجية للمخاطر ا��امعية من منظو مقار � ن�دا ر  .ر
ث �� ا��امعـات املـصرTة �ـ�  � مات والAوا S ة اسة تقوTمية لدو وحدات إدا رد ز ر رر

 .ضوء gعض النماذج العاملية
اســـة تقوTم � ة ا��ــــاطر �ــــ� رد ريــــة ألدوار قــــادة املؤســــسات ا��امعيــــة �ــــ� دعــــم إدا

  .ا��امعات املصرTة
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  املراجع

أوال
ً

  :املراجع العر�ية: 

ة ا��اطر مدخل لتعزTز تنافسية ا��امعات املصرTة). 2019(إبرا�يم، عيدة دمحم أحمد  رتصو : رإدا ُّ َ َ

َمقGHح،  َ ْ اسـات �ـ� التعلـيم ا��ـام��، مركـز تطـوTر اُ لتعلـيم ا��ـام��، جامعـة عـ0ن رمجلة د
 .309-256، إبرTل، )43(، شمس

ث ا��تمعيـــــة لتحقيـــــق التنميــــــة ). 2015(يإبـــــرا�يم، وفـــــاء ìــــــسر  ــــات والAــــــوا مـ S ة رالتخطـــــيط إلدا ز ر
اســات �ــ� التعلــيم ا��ــام��، مركــز تطــوTر التعلــيم ا��ــام��، جامعــة با��امعــة،  رمجلــة د
  .139-115، عدد خاص، س�تمGê، ع0ن شمس

قمنــــا"W البحــــث وطــــر التحليــــل �حــــصا�ي �ــــ� العلــــوم ). 2010( فــــؤاد، وصــــادق، أمــــال أبــــو حطــــب،
 .مكتبة Sنجلو املصرTة:  القا�رةالنفسية والGHبوTة و�جتماعية،

ات  ر�ما َ
اشد لألداء ا�ABومي املتم0/). 2015(العرMية املتحدة ِ �صدار الراgع، ردليل جائزة دمحم بن  ،

ات  ر�ما َ
 .برنامج الشيخ خليفة للتم0/ ا�ABومي: حدةالعرMية املتِ

ة  را��vـاز املـصر للتنظـيم و�دا يخطــة مـصر لإلصـالح �دار �ــ� مـؤتمر التم0ـ/ ا�ABــومي، ). 2018(ي
ة Tة، ا��vاز املركز املصر للتنظيم و�دا رمجلة التنمية �دا ير  .15-8، القا�رة، يوليو، ي

Tــــة ردو إ). 2021(را�Bــــاج، نــــو الــــدائم الطيــــب يوســــف،  ة ا��ــــاطر بAليــــات ا��لــــيج للعلــــوم �دا ردا ر
ونا iوفيد رو�yسانية �� ا�Bد من آثار جائحة iو ِ

ّ ة  ع�ـ� التعلـيم ا��ـام��، 19-َ رمجلـة إدا
مات، املركز القومي للبحوث، غزة Sس، )1(3، زا��اطر و  .34-19ر، ما

ة Sعمـال �ـ� ضـ). 2019(ا��ياط، أحمد مصبح  رتصـو مقـGHح لتطــوTر إدا ة ا��اطــر ر رـوء مدخــل إدا
ة، جامعـة بمؤسسات Sعمـال الAو�Tيـة،  ة، iليـة التجـا را��لـة العلميـة لالقتـصاد والتجـا ر

 .354-327، دìسمGê، )4( ،ع0ن شمس

ة ا��اطر �� ا��امعات). 2012(الفقvاء، عصام نجيب  اسة حالة جامعة فيالدلفيا :  العرMيةرإدا رد
دن،  S بية، جامعة ب67ار��GHلية الi 103-79، يوليو، )91(23، مجلة. 

�بـة : ، القـا�رةفلـسفة التم0ـ/ �ـ� التعلـيم ا��ـام�� نحـو جامعـة متم0ـ/ة: القطـب، سـمG0 عبـد ا�Bميـد
Ïع  .زالنيل العرMية للwشر والتو

ـــ� التعلـــــيم ا��ـــــام�� العر
ـــــيآفـــــاق جديـــــدة). 2012(الـــــ<�ي��، ع�ـــــ� الـــــسيد  دار الفكـــــر : ، القـــــا�رة �ــ
 .العر
ي

ة ا��اطر ل½Bد مـن املـشاiل وتحـس0ن Sداء �دار ). 2018(الشالش، عبد هللا ا�Bمد  يتطبيق إدا ر
ســـالة ماجـــستi ،G0ليـــة الvندســـة الـــصناعية،  روامل9ـــn �ـــ� iليـــات الvندســـة بجامعـــة حلـــب، 

Tا  .رجامعة حلب، سو

دنيــة مـــن ). 2021(ء ســـليمان العبــد الــرحمن، أســما S ة ا��ــاطر �ـــ� ا��امعــات رإمAانيــة تطبيــق إدا ر
Tــ0ن،  اســات الGHبوTــة روجvــة نظــر القــادة iSــاديمي0ن و�دا رمجلــة ا��امعــة �ســالمية للد

  .443-420، يناير، )1(29 والنفسية، ا��امعة �سالمية، غزة،
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ة مخــ ).2019(املـدرع، ســفر بـن بخيــت املــدرع  د ال�ـشرTة با��امعــات الــسعودية رتقـوTم إدا راطر املــوا
ة ا��طــر  روفقــا ملعيــار املنظمــة الدوليــة للمعــايG0 إلدا

ًISO 31000:2018 : نــة اســة مقا رد ر
، مـــايو، )5(35 مجلـــة iليــة الGHبيـــة، جامعــة أســـيوط،بــ0ن ا��امعـــات ا�ABوميــة وS�ليـــة، 

52-103. 

ّإطــار ســـنداي ل½Bـــد مــن مخـــاطر الAــ). S)2015مــم املتحـــدة  ث َ مـــؤتمر : �جـــراءات، 2030-2015روا
ث  18- 14، سنداي، اليابان، رSمم املتحدة العالnµ الثالث املعnî با�Bد من مخاطر الAوا

س  .رما

ــا). 2013(اململكــــة العرMيــــة الــــسعودية  ة ا��ــــاطر با��امعــــة وإجــــراءات مواجv¶6ــ ، جامعــــة رخطــــة إدا
 .وiالة ا��امعة للتطوTر وا��ودة: امللك سعود

مة ). 2008(القومية لضمان جودة التعليم و�عتماد الvيئة  شادي لتوفG0 املتطلبات الال زالدليل � ر
، القـــــا�رة، لــــضمان جــــودة التعلــــيم و�عتمــــاد ملؤســــسات التعلــــيم العــــا�� ـــدار Sو ل، �صـ

 .الvيئة القومية لضمان جودة التعليم و�عتماد

د  ، إدوا سو رأند ة مخاطر Sعمـال النمـ). 2018(نر ، ترجمـة عبـد الفتـاح، عاصـم اذج والتحلـيالترإدا
Ïع: سيد ، القا�رة  .زا��موعة العرMية للwشر والتو

iــي، إيلــ0ن معـــوض  تطــوTر املــسئولية ا��تمعيــة لAليــات الGHبيـــة ). 2021(زباســي��، فيفيــان فت5ــ�، و
ونا  مجلـة ، ّ�سـGHاتيجيةع�� ضـوء مـدخل اليقظـة ) i-19وفيد(ربمصر �� ظل جائحة iو

ا��ــــزء ) 15(، لفيــــوم للعلــــوم الGHبوTــــة والنفــــسية، iليــــة الGHبيــــة، جامعــــة الفيــــومجامعــــة ا
  .439-334السادس، أبرTل، 

قـــراءة �ـــ� ا��ولـــة Sو�ـــ�، : تقرTـــر عـــن جـــائزة مـــصر للتم0ـــ/ ا�ABـــومي).: 2019(جامعـــة القـــا�رة 
َ

 نـــدوة
ة العامــــة iليــــة �قتــــصاد وا: علميــــة ـــا�� لقــــسم �دا لعلــــوم را�Bلقــــة الثالثــــة للموســــم الثقـ

ايدل Sملانية، السياسية،  زجامعة القا�رة بالتعاو مع مؤسسة �اyس   .6-1 نوفمGê، 24ن

ث بجامعة ب67ا، ). 2019(جامعة ب67ا   مات والAوا S ة رالالئحة الداخلية للوحدة املركزTة إلدا ز وحدة ر
ث، جامعة ب67ا مات والAوا S ة رإدا ز  .ر

ـــا  ـــة ب67ــــــ ــــــــن ). 2021(جامعــــــ ــــــار جامعـــــــــة ب67ـــــــــا عــ ــ ــــــــ� أخبــ ــــــة ع�ــ ــــــــائزة مـــــــــصر للتم0ــــــــــ/ ا�ABـــــــــومي، متاحـــ جـ
25476/BUNews/eg.edu.bu://https. 

ــــــــا  ــــــــــة ب67ــــــــ ـــــــ�). 2021(جامعــــــ ــــــــ ـــــــة ع�ـ ــــــــ ـــا، متاحـ ــــ ـــــ ونــــ ـــــــــGوس iو ــــــة ف0ـــــــ ــــــــ ـــــ� مواجvــ ـــــــــ ــــــــــة �ــ  را��امعــــــ
https://bu.edu.eg/covid19. 

قـــم ). 2021(جامعـــة ب67ـــا  Tخ )198(رقـــرار مجلـــس ا��امعـــة ا��لـــسة   واملمتـــدة حoـــ� 271/2021ر بتـــا
ة العامة ألمانة ا��الس ا��امعية، جامعة ب67ا31/1/2021  .رم، �دا

ث، متاحة ع��). 2022(جامعة ب67ا  مات والAوا S ة روحدة إدا ز  .https://dcmu.bu.edu.eg ر

مات و ).2020(حسن، سعودي دمحم  S ة ات املؤسسية كمتغG0 �� التخطيط إلدا زبناء القد ر ث ر رالAوا
ـــوم �yــــسانية، iليـــــة �ــــ� جامعــــة أســـــيوط،  اســــات �ـــــ� ا��دمــــة �جتماعيــــة والعلــ رمجلــــة د

 .658-613، يناير، )49(3، ا��دمة �جتماعية، جامعة حلوان
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مراكـــز التم0ـــ/ للمؤســـسات التعليميـــة والGHبوTـــة �ـــ� ضـــوء نمـــاذج وجـــوائز ). 2021(خليـــل، ياســـر دمحم 
Tةالتم0/ العاملية Ïعدار إ: ر، �سكند  .زضافة للwشر والتو

فيـد، جوناثــان  ة مخــاطر Sعمــال). 2008(ور ، ترجمــة إصــالح، عــال دليــل عم�ــ� �Bمايــة أعمالــك: رإدا
 . مجموعة النيل العرMية: أحمد ، القا�رة

ونا).2020(سالم، أحمد عبد العظيم أحمد  التأصيل / ر التعليم ا��ام�� �� ظل جائحة فG0وس iو
مـة ومقGHحـات ا زالGHبـو لأل اســة ميدانيـة، ي مجلـة العلـوم الGHبوTـة، iليــة رلطـالب لعالجvـا د

اسات العليا للGHبية، جامعة القا�رة  .153-119، يوليو، )3(28، رالد

َسلمان، م�î جواد  سات املوظف ع�� تم0/ه الوظيفي �� جائزة التم0/ ا�ABومي فئة ). 2021(ُ رأثر مما
ات العرM: التم0/ أس ا��يمة دولة �ما ة  رإما ر َر

ة، املنظمة العرMية ية، ِ را��لة العرMية لإلدا
Tة، جامعة الدو العرMية لللتنمية �دا  .18-3، س�تمGê، )3(43، ر

ة ا��ـــاطر �ــــ� gعــــض ا��امعـــات Sجن�يــــة وإمAانيــــة ). 2008(ســـليمان، �الــــة عبـــد املــــنعم أحمــــد  رإدا
-Gê272، ، ســـ�تم)14(5، مجلـــة iليـــة الGHبيـــة، جامعـــة بîـــn ســـوTف�فـــادة م67ـــا �ـــ� مـــصر، 

330. 

ة التم0ــ/ املؤســn�ä �ــ� ا��امعــات املــصرTة وفــق النمــوذج  ).2021(×ــBاتھ، أحمــد محمــود أحمــد  رإدا
و
ـــــي للتم0ـــــ/  اه، iليـــــة : EFQMرSو ســـــالة دكتـــــو Tة،  ـــكند ـــة بجامعـــــة �ســ ـــة ميدانيــ اســ رد ر ر ر

Tة  .رالGHبية، جامعة �سكند

ــــماعيل  ــــد أحمـــــد دمحم، وMـــــدير، املتـــــو�� إسـ ة ا��ـــــاطر الـــــBûية والبيâيــــــة إد). 2021( ×ـــــBاتھ، حامـ را
، -الواقــع: بمؤســسات التعلــيم قبــل ا��ــام�� بمــصر مجلــة جامعــة الفيــوم للعلــوم لاملــأمو

 .135-74، يناير، )15(2، الGHبوTة والنفسية، iلية الGHبية، جامعة الفيوم

أطلـــس : ، القـــا�رةا�Bوكمـــة �ـــ� بـــرامج التم0ـــ/ بـــ0ن النظرTـــة والتطبيـــق). 2018(طالـــب، طالـــب غلـــوم 
 .للwشر و�نتاج �عالمي

ن  ع الطــر املؤديــة إ�ــ� التعلــيم ). 2008(وعبــد املــنعم، عــاطف، وآخــر ة ا��ــاطر، مــشر قتقيــيم وإدا و ر
 .iلية الvندسة جامعة القا�رة: ، القا�رةالعا��

ة الذiاء التنافi n�äآلية اسGHاتيجية لتحقيق امل0/ة التنافسية ). 2021(علوان، سvام أحمد دمحم  رإدا
ونــا املــستد ا��لــة ، )Covid 19(رامة با��امعــات املــصرTة ومواجvــة تحــديات ف0ــGوس iو

س، )83(، الGHبوTة، iلية الGHبية، جامعة سو�اج   .115-1061ر، ا��زء الثاyي، ما

ت عبــد ا�Bميــد عبــد ا�Bــافظ، وســعد، الــسيدة محمــود إبــرا�يم  Tــة مقGHحــة ).2017(وع�ـ��ä، ثــر ؤ ر
عات التعلـــيم العــــا� ة � بمــــصر �ـــ� ضــــوء توجvـــات تطــــوTره، وألدوار قـــادة مــــشر رمجلــــة �دا

ة التعليميــــة نــــة و�دا ـــة، ا��معيــــة املــــصرTة للGHبيــــة املقا رالGHبوTـ ، الــــسنة )12(، القــــا�رة، ر
س،   .136-15رالراgعة، ما

، ع�ــ� ع�ــ� نظــرة تطوTرTـــة، : جـــائزة مــصر للتم0ــ/ ا�ABـــومي �ــ� م0ــ/ان التم0ـــ/ املؤســn�ä). 2021 (يغــاز
ة، القا�رةمجلة املال وSعمال،   .39-34، أكتوMر، )630(، رنادي التجا

قـــم ). i)2021ليـــة الGHبيــــة جامعــــة ب67ــــا  Tخ ) 2166(رقــــرار  م gــــشأن تأســــ�س فرTــــق 18/11/2021ربتــــا
 .التم0/ ا�ABومي، iلية الGHبية، جامعة ب67ا
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- ة ب67اجائزة املؤسسة املتم0/ة جامع: جائزة مصر للتم0/ ا�ABومي). أi)2022لية الGHبية جامعة ب67ا 
 .، iلية الGHبية، جامعة ب67ا طلب الi-÷×GHلية الGHبية

Tة Sعمـــال: املعيـــار الرئ�ـــn�ä العاشـــر). بi)2022ليـــة الGHبيـــة جامعـــة ب67ـــا  ة ا��ـــاطر واســـتمرا رإدا  -ر
 .، ا��زء الثاyي، iلية الGHبية، جامعة ب67اSدلة الداعمة

اء  قـم ). 2016(زرمجلس الو اء  ئ�س مجلس الو رقرار  ر م gـشأن ?ـشكيل ��نـة 2016لـسنة ) 3185(زر
ث وا�Bــــد مــــن ا��ــــاطر، ا��رTــــدة الرســــمية،  مــــات والAــــوا S ة رقوميــــة إلدا ز رمكــــر أ، ) 49(ر

اء  .زردìسمGê، القا�رة، مجلس الو

َتـــصو مقHـــGح للـــسياسات التعليميـــة با��امعـــات ). 2021(دمحم، ثنـــاء �اشـــم، وطلبـــة، ناصـــر شـــعبان  َ ْ ُ رَ ُّ َ

مــة جائحــة ونــا املــستجدزاملــصرTة �ــ� ظــل أ ا��لــة الGHبوTــة،  ،COV2-SARS ر ف0ــGوس iو
  .813-708، أغسطس، i ،88لية الGHبية، جامعة سو�اج
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ة ببـو سـعيد، جامعـة قنـاة الـسوÏس Tـة، iليـة التجـا رالبحوث املالية والتجا ر ، ا��ـزء )2(، ر

 .351-324دìسمGê، /، يوليو)2(

Tة Sعمـال خـالل جائحـة ): 2021(مركز املعلومات ودعم اتخـاذ القـرار  ردليـل العمـل Òمـن واسـتمرا
ث وا�Bـد مـن ا��ـاطر، القـا�رةi-19وفيد مـات والAـوا S ة ّ، قطـاع إدا َ ر ز مركـز املعلومـات : ر

 .ودعم اتخاذ القرار

ة ا��ـــــاطر ملواجvـــــة ف0ـــــGوس  ).2021(مـــــان وصـــــفي iامـــــل مـــــسيل، محمـــــود عطـــــا دمحم، وحـــــرب، إي رإدا
ونا املستجد وتطبيقا6hا �� gعض ا��امعات العرMية وSجن�يـة وإمAـان �فـادة منـھ �ـ�  رiو

 .475-334، يناير، )102(18، مجلة iلية الGHبية، جامعة بnî سوTفمصر، 

ـــة �قتــــــصادية  ة التخطــــــيط والتنميـــ ا رو ـــــ/ ). 2020(ز دليــــــل املؤســــــسة : ا�ABــــــوميجــــــائزة مــــــصر للتم0ـ
ة الثانية  ة التخطيط والتنمية �قتصادية: ، القا�رة2020را�ABومية املتم0/ة، الدو ا رو  .ز

ة التخطـــــيط والتنميـــــة �قتـــــصادية  ا رو ، سياســـــة ا��ـــــودة: جـــــائزة مـــــصر للتم0ـــــ/ ا�ABـــــومي). 2021(ز
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ـة     ــة الــــ��بيـــ    2ليـ

نة         رقسم ال��بية املقا
ة التعليمية    رو:دا

  

ة ) 1(                   مZ%ق    املقابلة املفتوحةراستما

  /.................................رالسيد rستاذ الدكتو

  تحية طيبة و§عد،،،،

ة أل�مي¶6ا �� البحث والتخطيط والتwبؤ لقد أصبح وجود  ة ا��اطر با��امعات ضر رطرTقة إلدا ور
رع الثقة ب0ن مwسو
ي ا��امعات  Tة للتعا��، و زودرء Sخطار وتقليل ا��سائر وإيجاد ا�Bلو الفو ر ل
روحملvم ع�� الشعو باألمان و�طمئنان؛ ولذا فإيجاد آليات وسياسات منظمة ومكتملة لتفادي 

طر وتجن6üا والتخفيف من حد6hا والتعامل معvا حال حدو6ðا من أ�م برامج التطوTر �� �ذه ا��ا
ة ا��اطر منظم ومحدد يتوافق مع املتطلبات القانونية يمكن  را��امعات، كما إن وجود نمط إلدا
ًأن ìسvل استجابة ا��امعة �� حالة ا��اطر، و
شAل عام ?عتGê ا��اطر جزءا ال يتجزأ من 

د أyشطة ا� ر�امعات، باإلضافة إ�� �ستفادة م67ا وتجنب العديد من ا��اطر ملنع �ضرار باملوا
اسة علمية gعنوان  رتصو مق��ح "راملالية واملادية ا��اصة با��امعة، وعليھ تقوم الباحثة بإعداد د

ة ا��اطر �� جامعة ب
	ا ع�� ضوء جائزة مصر للتم)' ا&%كومي   ".رإلدا

ة ا��اطر ة ملvام تحديد رو?عرف إدا سات �دا ر بأ\6ا التطبيق املنظم لسياسات وإجراءات ومما ر
صد تلك ا��اطر الno يمكن أن تمنع ا��امعات من تحقيق أ�دافvا أو  روتحليل وتقييم ومعا��ة و
جود الثقافة  ة ا��اطر، و و�متثال اللH/اما6hا القانونية، وع�� ا��امعات اعتماد سياسة عامة إلدا ر

ضع اسGHاتيجيات فعالة التنظيمي ة ا��اطر، و ة ا��اطر، ونWX اس�با�� إلدا وة الno ?عز إدا رز ر
ة العليا املستمرة   .رللتواصل مع أ�Bاب املص½Bة بما �� ذلك عامة الناس، ومراجعة �دا

أيكم حو مجموعة الصعو�ات  قة إبداء  جو من سيادتكم من خالل /ذه الو لولذلك أ ر رر
ة ا��اطر با&mامعة، ومق��حا¡	م للتغلب علÛ	ا، علما بأن /ذه والتحديات الÑ{ تواجھ إد ا

ً
ر

}Üة تامة، وال ·ستخدم إال ألغراض البحث العلnالبيانات واملعلومات تحظى  سر.  
 

:ونتقدم لكم بجزTل الشكر ع�� ?عاونكم، وقبل �جابة ير�ñ منكم ملء البيانات العامة التالية  

ـــــم  ــــــ ــ ـ ـــ   ): .......................................ياختيار(Aســـ

ـــفة ــ ـ ـــ   : ...................................................الوظيــ
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ة ا��اطر بجامعة ب
	ا من وج£ة  -1 رما املشكالت والتحديات الÑ{ تواجھ إدا
 نظرك؟

 - ................................................................................ 

 - ................................................................................ 

 - ................................................................................ 

 - ................................................................................ 

 - ................................................................................ 

 - ................................................................................ 

 - ................................................................................ 

ة ا��اطر أ/م مق��ما  -2 رحات التغلب ع�� تلك التحديات الÑ{ تواجھ إدا
 بجامعة ب
	ا من وج£ة نظرك؟

 - ................................................................................ 

 - ................................................................................ 

 - ................................................................................ 

 - ................................................................................ 

 - ................................................................................ 

 - ................................................................................ 

 - ................................................................................ 

 - ................................................................................ 

 - ................................................................................ 

 - ................................................................................ 

- ................................................................................ 

- ................................................................................ 

 


