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  المقدمة

  

لدورها ؛ )2019 -2017( لألعوام ستراتيجية إلدارة المعرفةا إعدادب هيئة اإلعالمقامت      

الموجودة في  األساس في تفعيل المعارف لتكون حجرو الفاعل والكبير في نجاح أي مؤسسة،

) لتكون مكملة لالستراتيجية السابقة، 2024 - 2021وتأتي هذه االستراتيجية لألعوام ( ، ،الهيئة

  حيث تم تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع التغيرات التي حصلت في السنوات السابقة.

  ، الهيئة ةلتتواكب مع استراتيجي )2024 -2021( ستراتيجية إدارة المعرفةاتم إعداد و     

، حيث تشتمل الجوهرية من الرؤية والرسالة والقيملهيئة اإلعالم ية ستراتيجوتنبثق األهداف اال

، والعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة ،تنظيم وتنمية قطاع اإلعالم األردنيعلى  هذه األهداف

نشر و مواكبة التطور التقني والفني لقطاع اإلعالم،و ،ات المؤسسية ورفع كفاءتهراتعزيز القدو

ية اتساقاً تاماً ستراتيجتتسق األهداف اال حيث ،الوعي اإلعالمي في المجتمع من خالل التدريب

  وذلك في ظل دولة المؤسسات المتكاملة.  ،مع األهداف الوطنية

األساسي في التطوير ضمن  ، ودورهابأهمية اإلدارة المعرفية هيئة اإلعالميمانا من وإ     

  الشامل التي يقودها صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين  اإلصالح عملية

وأثرها في تطوير األداء المؤسسي والنهوض باألداء الفردي وتشجيع روح  (حفظه هللا)،

  مستوى  وتجويد ،موظفيها على اختالف مستوياتهم وتخصصاتهم المبادرة واإلبداع لدى

دارة المعرفة لألعوام إلخطتها االستراتيجية  عدادإعلى  الهيئةحرصت ، المقدمة الخدمات

وبما يسهم في إدارة األصول المعرفية واالستفادة منها وتحويل الضمنية منها  )،2024 -2021(

والذي يعمل  ،إلى رفع مستوى الوعي بمفهوم إدارة المعرفة وأهميتها باإلضافة إلى صريحة،

أن المعرفة تعتبر من أهم ركائز اإلدارة  وبما ،هيئةالمعرفة ضمن عمل ال على مأسسة إدارة

خالل استراتيجية إدارة المعرفة  من جّل اهتمامها ةهيئلتطوير اإلداري فقد أولتها الالمؤسسية وا

فين على ستخدامها بين الموظا وإتاحةونشرها  حصر كافة الموجودات المعرفية وتطويرهاو

لتحسين جودة  باإلضافةاتخاذ قراراتهم،  واستخدامهم لها في ،مستوياتهم اإلدارية مختلف

الممارسات في أمن وحماية  وتبني أفضل ،اإللكترونية المقدمة لمتلقي الخدمة الخدمات

المعرفة بأبعادها الرئيسية الثالث: التنظيمية  إدارةوتستند هذه االستراتيجية على ، المعلومات

  .والبشرية والتكنولوجية
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  .المعرفة،وسهولة الوصول إليها بطريقة منظمة وإدارة: التميز في استثمار الرؤية

ارف الرسالة: ع وتصنيف المع ق وجم ين  ،بناء ثقافة المعرفة من خالل توثي رات ب ادل الخب وتب
  .الموظفين

  مفهوم إدارة المعرفة:

 القدرة على إيصال المعلومات الصحيحة إلى األشخاص المناسبين في هيإدارة المعرفة      
أجل تحديد  ة منهيئالمنظم الموجه من قبل الوهي الجهد  ،الوقت المناسب وبالشكل المناسب

ة، هيئالمعارف ذات العالقة بعمل ال وتصنيف وتنظيم وتخزين ونشر وتبادل كافة أنواع وجمع
ات التي يمتلكها األشخاص همة والخبرمومن ثم نقل وتحويل المعلومات ال جاهزة للتداوللتكون 
ليتم تضمينها في األنشطة اإلدارية المختلفة، وتوظيفها في ، ن وفي الوقت المناسبوالمناسب

  .العمليات وإدارةالمشكالت،  التخطيط االستراتيجي وصنع القرارات، وحل

المعرفة بصورة شاملة ال بد من توضيح عدد من المفاهيم ذات وحتى يتضح مفهوم إدارة      
  :العالقة والتي يتم تداولها عند الحديث في هذا المجال ومن أبرزها

 
هي مجموعة من الحقائق الموضوعية غير المترابطـــة، يتم إبرازها وتقديمــها دون أحكام 

وتنقيحها، وتحليلها ووضعها في مسبقة، وتصبح البيانات معلومات عندما يتم تصنيفها،  أولية
 .إطارواضح ومفهوم للمتلقي

 

 البيانات

ض محدد، فالمعلومات يتـــم تقديمــها لغرعبـــارة عن بيانـــات تمنـــح صفة المصــداقية، و
تطويرها لترقى لمكانة المعرفة عندما تستخدم لغرض البحث والمقارنة، وتقييم نتائج  يتم

 . التصال، أو المشاركة في حوار أو نقاشومحددة، أو لغرض ا مسبقة
 

 المعلومات

 هيئةمجموعة من المعلومات والقيم واإلرشادات واألفكار والخبرات الموجودة داخل ال
في عقول أفرادها التي يكتسبها الموظف عن طريق التعلم أو الممارسة، والتي  والمتراكمة

 ة، كإيجاد حلهيئتطوير العمل وتحقيق أهداف ال استخدامها وتعميمها واالستفادة منها في يمكن
 لمشكلة معينة أو لتنفيذ عمل أو نشاط معين وتساعد في اتخاذ القرارات المناسبة، وهي القدرة

 .على ترجمة المعلومات إلى أداء لتحقيق مهمة محددة أو إيجاد شيء محدد
 

 المعرفة

  .في الهيئةنطقي األمثل للمعرفة المتواجدة التوظيف الم
 الحكمة 

 هي المعرفة التي تعتمد على الخبرة الشخصية والقواعد االستداللية والحدس والحكم
 الشخصي، وتكون مختزنة في عقول األفراد والمكتسبة من خالل تراكم خبرات سابقة، مما

  .يصعب الحصول عليها
 المعرفة الضمنية

  .إلى اآلخرين وتقاسمها فيما بينهمهي المعرفة المنظمة التي يمكن ترميزها وكتابتها ونقلها 
  

 المعرفة الصريحة

 هي خرائط يتم من خاللها توصيف المعارف التي يتم استخدامها وتداولها خالل تنفيذ
 باإلضافة إلى توضيح نوع ومصدر هذه المعارف وأماكن تخزينها حيث تُِظهر اإلجراءات،

 .وواضحةخرائط المعرفة جميع هذه المعلومات بطريقة منظمة 
  

 خرائط المعرفة

 ة وتستفيد منها في اتخاذ القرارات والتخطيط،هيئزنة التي يمكن أن تستعملها الالمعلومات المخ
 .والمتوفرة عبر وسائل وصالحيات مختلفة بحيث يمكن االحتفاظ بها واالستفادة منها

  
 الذاكرة التنظيمية
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  دارة المعرفة:أهداف استراتيجية إ

 .المعرفةتحفيز تقاسم  .1
ارف تحو .2 ى مع منية إل ارف الض ل المع ريحي ردي  ةص توى األداء الف ع مس لرف

 والمؤسسي.
 الهيئة واتخاذ القرار.لى األصول والموجودات المعرفية في إتسهيل الوصول  .3
ل  .4 ي العم ا ف يع دوره ة وتوس ات الحديث ا المعلوم ل لتكنولوجي تخدام األمث ة واالس عملي

 التواصل واالتصال بين الموظفين.
 ضمان سرية المعلومات وأمنها في الهيئة. .5
 مأسسة ممارسات إدارة المعرفة في الهيئة. .6
 

  مصادر المعرفة:

 ومن الممكن استخدامها  ،ةهيئالوهي المعرفة المتوفرة داخل  :المعرفة الداخلية
ستراتيجية اتصاالت داخلية فعالة امباشر، وذلك من خالل تبني  واالستفادة منها بشكل

األداء المؤسسي من خالل إبقاء الموظفين على علـــم بالقضايــا  فيوكفؤة تسهم 
تتعلق بهم مع الحفاظ على سرية  والبرامجية والنــــواحي المستقبليـــة التي اإلدارية
 .والوثائق التي تتطلب ذلك البيانات

 

 عليها ة ويجب التعديل هيئفة التي تم استحداثها خارج الوهي المعر :المعرفة الخارجية
 ستراتيجية بالتنسيق معاة، من خالل تبني الهيئاستخدامها بشكل يخدم أهداف  قبل

 الشركاء وأصحاب المصلحة والمعنيين وتحديد البيانات المطلوبة ووضع اآلليات
  .الالزمة إلدارتها

  : عمليات إدارة المعرفة

  تمر عملية إدارة المعرفة بعدد من المراحل وهي:

 

تحليل الفجوات 
المعرفية وتنظيم 

المعرفة

اكتساب وتوليد 
المعرفة

تخزين المعرفة 
وحمايتها

نقل المعرفة 
واستخدامها

إدامة حيوية 
القاعدة المعرفية
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  المعرفة:دارة عناصر إ

  :تتمثل عناصر إدارة المعرفة بما يأتي

  

 من (SWOT Analysis) تم استخدام التحليل الرباعي الهيئة،ولتقييم الوضع القائم إلدارة المعرفة في 
للجنة إدارة عقد جلسات عصف ذهني من خالل وذلك  ،الفرص والتهديداتو الضعفو أجل تحديد نقاط القوة

  لى النتائج التالية:إحيث تم الوصول ، واالبتكار المعرفة
  

 
 

  

  نقاط الضعف  نقاط القوة
  

كل ا -1 ذي يش ل وال ال العم ي مج لتراكم المعرفي والخبرة الطويلة ف
ي  المخزون ري ف ر البش دى العنص االستراتيجي للمعارف الضمنية ل

  .الهيئة
  .لغايات الترفيع وجود الدورات التدريبية -2
  مما يسهل الحصول على المعلومة. ؛االنترنت -3
ة،  -4 ريعات، األنظم وانين، التش ريحة (الق ة ص ول معرفي وفر أص ت

  التعليمات الناظمة للعمل).
  .للهيئة وجود الخطة االستراتيجية -5
  الوصف الوظيفي.بطاقات الهيكل التنظيمي و -6
  لكتروني.موقع الهيئة اإل -7
  اإلحالل والتعاقب الوظيفي. -8
  .مالئمة بنية تحتية تكنولوجيةتوفر  -9

  توفر برامج لألرشفة.  -10
  .المعرفة إلدارةالعليا  اإلدارةدعم -11
  عالنات خاصة بنشر المعرفة بالهيئة.وجود لوحة إ -12
  وجود خبرات وكوادر مؤهلة ومتميزة.-13
  .ةالداخلي ةااللكتروني بوابةتوفر ركن للمعرفة على ال -14
  

لمصادرالمعرفة الضمنية  ستغالل األمثلاال ضعف -1
 والصريحة.

 ضعف ثقافة نشر وتقاسم وتشارك المعرفة.-2
 ضعف توثيق منهجيات التنفيذ والعمليات. -3
ستخدام األمثل للبنية التحتية لتكنولوجيا عدم اال-4

 المعلومات.
 .للتدريب والتطوير المالية المخصصاتقلة -5
تدني الوعي بمفهوم إدارة المعرفة لدى بعض -6

  الموظفين.
  .لألفرادصعوبة استخراج المعارف الضمنية -7
على موقع  صادرة عن الهيئةالتقارير ال نشرعدم -8

  الهيئة االلكتروني.
  نقص الدورات التدريبية المتخصصة.-9

  في الهيئة.مبادرات لدعم االبتكار واإلبداع نقص ال- 10
  

-تخزين المعلومات وتحليلها•
شبكات المعلومات الداخلية 

اجهزة الحاسوب  -والخارجية
وتوابعها الالزمة لنقل 

الخ..المعرفة وتبادلها

 -المعلومات -البيانات•
  -براءات االختراع -الخبرات
الخ..المهارات

خرائط سير  -اجراءات العمل•
الخ..العمليات

  -الخبرات -السلوكات•
العمل بروح -المهارات

 -االبداع -المشاركة-الفريق
.االبتكار

العاملون العمليات

المحتوىالتكنولوجيا 
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  الفرص
  

  التهديدات

 التدريبية.االستفادة من الفرص -1
 للتطور في مجال تكنولوجيا المعلومات. الهيئةمواكبة -2
ي اال-3 ز ف و التمي ه نح ام والتوج اع الع وير القط هتمام الحكومي بتط

 األداء الحكومي.
 .شركاءمن خالل التعاون مع ال الهيئةتعزيز كفاءة األداء في -4
 االطالع على تجارب مؤسسات ووزارات الدولة.-5
اركة ال-6 انيهيئمش دهللا الث ك عب ائزة المل  ة بج

  .لتميز األداء الحكومي والشفافية
  .جائزة الموظف المثالي في ديوان الخدمة المدنية-7

ة -1 ة المتعلق ات المالي ة المخصص دم كفاي دني أو ع ت
 بتعزيز المعرفة.

اون-2 عف التع ين  ض ةب ين الهيئ ض وب ات  بع المؤسس
 الشريكة.

المرتكزة على تقاسم ضعف استخدام الثقافة المؤسسية  -3
  .المعرفة

  .المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا -4

  

  المعرفة في الهيئة: إدارةالتحديات التي تواجه تطبيق استراتيجية 

 .عدم التعيينو االنتدابأو  النقل الهيئة بسببنقص الكوادر البشرية في  .1

 .ةهيئتغيير لدى بعض العاملين في المقاومة ال .2

 .ةهيئببناء قدرات العاملين في ال ندرة االهتمام .3

 .)ة (المشاريع، البرامج، األنظمةهيئتوثيق ذاكرة ال نقص .4

 المعتمد. وظيفيالوصف البتوزيع الموظفين حسب خلل ال .5

  احتكار المعلومات من قبل بعض الموظفين. .6
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  إدارة المعرفة ستراتيجيةال التنفيذيةة خطال

  

الهدف االستراتيجي إلدارة 
  المعرفة

تاريخ   مسؤولية التنفيذ  األنشطة واإلجراءات  الرقم
  البدء

تاريخ 
  االنتهاء

  األداء قياسمؤشرات 
  

تحفيز تقاسم األول: 
  المعرفة

  

افةالمؤتمرات   .1 دوات استض ل وورش والن ة العم ة  المحلي واإلقليمي
  .العالقة ذات مع الجهات لعمل بالتنسيق مواضيعاب المتعلقة والدولية

مكتب المدير العام بالتعاون مع 
مديرية العالقات العامة واعتماد 

  اإلعالميين.

  عدد األنشطة كل سنة  مستمر  2021

ي  /استبانةإجراء مسح ميداني   .2 اس الهيئللعاملين ف نوياً لقي ذه س تم تنفي ة ي
  .التطور في مفاهيم إدارة المعرفة

  واالبتكار المعرفة لجنة إدارة
  

نشرة دراسة إدارة المعرفة   مستمر  2021
  ونتائجها

وإعداد  لجنة إدارة المعرفة واالبتكاراعتماد بريد الكتروني باسم    .3
أحدث البيانات والمعلومات التي  تحتوي على قيفية الكترونيةتث رسائل

ة وإرسالها إلى كافة الشركاء إلكترونياً عبر عناوين الهيئنتجتها أ
  .الحكومة االلكترونية

قسم تكنولوجيا المعلومات بالتعاون 
  لجنة إدارة المعرفة واالبتكارمع 

  ويعتمدها المدير العام

عدد الرسائل التثقيفية   مستمر  2021
  زمنيةااللكترونية لفترة 

  عدد الرسائل المرسلة  مستمر  2021  المديريات المعنية  ) لمتلقي الخدمة.sms( ذكيرإرسال رسائل ت   .4

ة   .5 رات تثقيفي ة إعطاء محاض ل الهيئ ة بعم االت متخصص ي مج ة  ف لكاف
  .ةالهيئالعاملين في 

قسم التطوير المؤسسي بالتعاون مع 
  لجنة إدارة المعرفة واالبتكار

  

المحاضرات التي تم عدد   مستمر  2021
تنفيذها سنوياً وأعداد 

  المشاركين فيها

  

الهدف االستراتيجي إلدارة 
  المعرفة

تاريخ   مسؤولية التنفيذ  األنشطة واإلجراءات  الرقم
  البدء

تاريخ 
  االنتهاء

  األداء قياسمؤشرات 
  

اني:  ارف الث ل المع تحوي
ارف  ى مع منية إل الض

ريح توى  ةص ع مس لرف
  والمؤسسي. األداء الفردي

منية   .1 ارف الض ر المع وظفين وحص دى الم ريحة  ل ل الص داد دلي وإع
  إلكتروني بذلك.

قسم تكنولوجيا المعلومات 
لجنة إدارة المعرفة بالتعاون مع 

  واالبتكار

تحدث   2021
 ً   سنويا

نسبة السجالت  اإللكترونية 
المعبأة  إلى إجمالي عدد 

  الموظفين في السنة الواحدة.

ر المعارف الضمنية والصريحتطوير   .2 الل حص ن خ ة لدى الموظفين م
ة من دورات تدريبية وإعداد  هماحتياجات ى خطة تدريبية مبني اس عل أس

  .مسح المعارف الضمنية والصريحةمخرجات 

  لجنة إدارة المعرفة واالبتكار
  

تحدث   2021
 ً   سنويا

عدد الدورات التدريبية التي 
تم عقدها سنوياً وعدد 

  .بهاالملتحقين 
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الهدف االستراتيجي إلدارة 
  المعرفة

تاريخ   مسؤولية التنفيذ  األنشطة واإلجراءات  الرقم
  البدء

تاريخ 
  االنتهاء

  مؤشرات القياس
  

لى إتسهيل الوصول الثالث: 
األصول والموجودات 

الهيئة واتخاذ المعرفية في 
  القرار

ي  أتمتة مصادر المعرفة ووضعها على   .1 ة الت شبكة معلومات الكمبيوتر الداخلي
ادل نهم وتب ا بي اتهم فيم اتهم وملف اركة معلوم وظفين مش يح للم ائل  تت الرس

 ً   ، وتفعيل البوابة االلكترونية للموظفين.اإللكترونية داخلياً وخارجيا

قسم تكنولوجيا المعلومات 
لجنة إدارة المعرفة بالتعاون مع 

  واالبتكار

تحدث   2021
 ً   سنويا

ة االستمارات المعبأة  إلى نسب
إجمالي عدد االستمارات التي تم 

  .توزيعها
  الوثائق المؤرشفة.عدد    مستمر 2021  قسم تكنولوجيا المعلومات   .كافة الوحدات التنظيمية في الهيئةفي االلكتروني  اعتماد نظام األرشفة   .2
التغذية الراجعة من مستخدمي   مستمر 2021  قسم تكنولوجيا المعلومات   الهيئة االلكتروني.موقع  حديث بياناتت   .3

  الموقع .
ة الصريحة   .4 ادر المعرف ارف  إنشاء دليل مص ح المع ائج مس ى نت اد عل باالعتم

  .الضمنية والصريحة ونشره
  لجنة إدارة المعرفة واالبتكار

  
عدد المصادر المعرفية   مستمر 2021

الصريحة التي تم حصرها 
  سنوياً.

اون   .على الموقع اإللكترونية الهيئدليل الخدمات التي تقدمها  تحديث معلومات   .5 قسم التطوير المؤسسي بالتع
  مع قسم تكنولوجيا المعلومات

تحدث  2021
 ً   سنويا

  عدد زوار الموقع
  

  

الهدف االستراتيجي إلدارة 
  المعرفة

تاريخ   مسؤولية التنفيذ  األنشطة واإلجراءات  الرقم
  البدء

تاريخ 
  االنتهاء

  مؤشرات القياس
  

االستخدام األمثل  الرابع:
لتكنولوجيا المعلومات 

الحديثة وتوسيع دورها 
وعملية في العمل 

التواصل واالتصال بين 
  الموظفين

ة   .1 ع ال متابع ة موق ي هيئ ز ثقافاإللكترون ر وتعزي ع نش تالءم م ا ي ة بم
  المعرفة وتضمينه ما يلي:

  بالهيئة.نشر الدراسات والنتائج الخاصة   -
د هللا - ك عب ائزة المل اص بج تقل وخ ط مس اء راب ه إنش ر في اني ينش  الث

  .الجائزةمخرجات معايير 
ة ديثتح - ات واألنظم ذة التعليم ل الناف ص عم ي تخ ةال الت ى  هيئ عل

  .الموقع اإللكتروني
  

قسم تكنولوجيا المعلومات 
بالتعاون مع كافة المديريات 

  المعنية

    مستمر  2021
الدراسات والنتائج عدد  -

  المنشورة
  عدد زوار الموقع -

  
عدد األنظمة والتعليمات  -

  المنشورالمعدلة 

  تفعيل أنظمة األرشفة والتوثيق اإللكترونية لكافة البيانات وقواعد    .2
ي  ا ف ول به البيانات والوثائق والمراسالت والقرارات والتعليمات المعم

  .ةالهيئ
  
  

قسم تكنولوجيا المعلومات 
لجنة إدارة بالتعاون مع 

  المعرفة واالبتكار
  

  الوثائق المؤرشفةعدد   مستمر  2021
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الهدف االستراتيجي إلدارة 
  المعرفة

تاريخ   مسؤولية التنفيذ  األنشطة واإلجراءات  الرقم
  البدء

تاريخ 
  االنتهاء

  مؤشرات القياس
  

ضمان سرية  الخامس:
  المعلومات وأمنها في الهيئة

لجنة فهرسة وتنظيم المعلومات   .تصنيف الوثائق والبيانات وتحديد أهميتها   .1
  والوثائق المتعلقة بعمل الهيئة

نسبة اإلجابة على طلبات   مستمر  2021
  (حق الحصول على المعلومة)

  عدد األنظمة المستخدمة  مستمر  2021  قسم تكنولوجيا المعلومات  .استخدام البرمجيات المتطورة   .2

  

الهدف االستراتيجي إلدارة 
  المعرفة

تاريخ   مسؤولية التنفيذ  األنشطة واإلجراءات  الرقم
  البدء

تاريخ 
  االنتهاء

  مؤشرات القياس
  

مأسسة ممارسات  السادس:
  إدارة المعرفة في الهيئة

  .المعرفةدارة مية لتنفيذ ومتابعة خطة ونشاطات إوحدة تنظي دراسة إنشاء   .1
  

  لجنة إدارة المعرفة واالبتكار
  

  وجود الوحدة التنظيمية  مستمر  2021

تاحتها وتعظيم االستغالل االمثل لألصول المعرفية من خالل حصرها وإ   .2
  .االستفادة منها

تاحة واستخدام حصر وإ  مستمر  2021  الوحدة التنظيمية المعنية
صول المعرفية الصريحة األ

  المتاحة

  

  

  المتابعة والتقييمنظام 

  :أهداف النظام

  .إدارة المعرفة استراتيجيةمتابعة وتقييم أهداف  .1

 .إدارة المعرفة استراتيجيةمتابعة وتقييم خطط وأنشطة العمل الموضوعة لتنفيذ  .2

 .إلدارة العليالإدارة المعرفة بشكل عام ورفع التوصيات  استراتيجيةتقييم  .3
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  النظام:آليات تنفيذ 

  المسؤولية  معايير قياس األداء  العمل/النشاطاتآليات 
  

التغذية الراجعة  للحصول علىقياس مدى استخدام الوسائل المتاحة لتبادل ونشر المعرفة، 
  .ةالهيئبين موظفي وتقاسم المعرفة حول مدى نشر ثقافة التعاون 

  لجنة إدارة المعرفة واالبتكار  سنويمسح ميداني 
  

عقد االجتماعات الدورية لفريق المعرفة لتقييم المنجزات ورفع التوصيات حول 
  المعرفة.إدارة  ستراتيجيةا

لجنة إدارة المعرفة  مع بالتعاون قسم التطوير المؤسسي  أشهر 3اجتماع واحد على األقل كل 
  واالبتكار

  
  

  نظام إدارة المخاطر التي تهدد استراتيجية إدارة المعرفة:

إدارة  استراتيجيةلكل من ها آليات التعامل معو العالجية والوقائية المقترحة اإلجراءاتتحديد التهديدات والمخاطر المتوقعة وتصنيفها وفقاً ألهميتها بما في ذلك      
  .المعرفة والموجودات المعرفية

  ستراتيجية:لال: بالنسبة أوال

  المسؤولية  التعاملآلية   درجة التأثير  التهديدات والمخاطر  الرقم

ستراتيجية إدارة اب اإلدارة المتوسطة ضعف التزام  .1
 قليل المعرفة

تحقيق  فيبأهمية ودور إدارة المعرفة متوسطة توصيات لإلدارة ال
  .ستراتيجيةاألهداف اال

  المتوسطةاإلدارة 

 الهيئةتوصيات لإلدارة العليا حول الحوافز لزيادة اهتمام موظفي  كبير موضوع إدارة المعرفةبالموظفين اهتمام ضعف   .2
  .دارة المعرفةإفي موضوع 

  اإلدارة العليا

3.  
 متوسط  موضوع إدارة المعرفةب الوعي ضعف

لجنة إدارة قسم التطوير المؤسسي بالتعاون مع   والتدريب من خالل محاضرات دورية تكثيف حمالت التوعية 
  المعرفة واالبتكار

لجنة  مع نقسم تكنولوجيا المعلومات بالتعاو  الالزم للتعامل مع نظم إدارة المعرفةتوفير التدريب  ضعيف عدم توفر المهارات للتعامل مع نظم إدارة المعرفة  .4
  إدارة المعرفة واالبتكار
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 ً   : بالنسبة للموجودات المعرفيةثانيا

درجة   التهديدات والمخاطر  الرقم
  التأثير

  المسؤولية  آلية التعامل
  

  متوسط الموظفين بينارتفاع معدل دوران العمل   .1
ستقطاب، الحوافز والمكافآت، (االمن خالل وضع أنظمة وآليات محددة لخفض معدل الدوران 

  اإلحالل الوظيفي)
  قسم الموارد البشرية

2.  

ود/ ذه  عدم وج وفرة له ة المت ة الحماي ضعف أنظم
 ضعيف الموجودات.

 .لكافة الموجودات المعرفية البيانات المؤرشفة تحديث وتطوير  -
 .الخوادم الرئيسية المستخدمة في حفظ البيانات والمعلومات وجود -
لالمتعلقة بأنظمة حماية البيانات ومواكبة ما يستجد على البرامج اإللكترونية ا -  لمعلومات مث

 .الجدار الناري)(مضادات الفيروسات و
  .علقة بحفظ نسخ احتياطية من البيانات بشكل دوريمراجعة وتطوير آليات العمل المت -

ا  م تكنولوجي قس
  المعلومات

  

   

  


