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 املقدمة ..

 
وكيف يجب ممارستها  و ما هو  ،ن أن يتضمنه موضوع إدارة املخاطروهناك الكثير من وجهات النظر املختلفة  ملا يتعي ،مجال إدارة الخطر بشكل سريعتطور ي

 يشمل : في جامعة طيبة   ودليل العمل بها   ارة املخاطر ى تنظيم إجرائي مناسب لوضع هيكلة إلدلذلك ظهرت الحاجة إل ،ة الجامعيةفي البيئ خاصة ،هاالغرض من

  أهداف إدارة املخاطر . 

  الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر . 

 . الخطوات التي تتم من خاللها القيام بإدارة الخطر 

  املحتملةالتعامل مع املخاطر. 

 شاملة لكل النشطة إليست وسيلة محصورة على عمليات  لن إدارة املخاطر و 
ً
ة المد لجميع القطاعات طويلة وقصير دارة الجامعة فقط، ولكنها أيضا

عالقتها ات املختلفة املتأثرة وليس فقط عالقتها بأطراف الجهو للفوائد والفرص من إدارة الخطر عتبار  فإنه يتعين االخذ بعين اإل  دارية بالجامعةكاديمية واإل ال

 الجامعة . بإدارة

وقد  .سح املكثف ملراجع وطنية وعامليةهو نتاج عمل فريق متكامل ولجنة خاصة و خبراء و املديكم  الذي بين ي املخاطر التعامل مع  دليل والجدير بالذكر أن 

 املساندة والقطاعات املختلفة خالل فترة إعداد الهيكلة والدليل. اداتموالعوآراء املعنيين في كليات الجامعة  استعان الفريق بوجهات نظر 

ن يتم تحديث أوتنصح بالدليل من الجهات املعنية بتطبيق  بأي تعليقات أو توصياتملجال، فإن لجنة االعداد ترحب وبالنظر إلي التطور السريع في هذا ا

 .واملالحظات ن يتم عمل تعديالت دورية في ضوء أفضل املمارساتوأ ،سنتينالدليل ومراجعة الهيكلة كل 

 

 رئيس اللجنة الدائمة إلعداد الدليل

 أ . د   محروس بن احمد غبان            
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 معيار إدارة املخاطر ..
 : وتبعا لهذا املعيار فإن ،رشادية  إلدارة املخاطر ( أساسيات و خطوط إ AS/NZS ISO 31000:2009دارة املخاطر العاملي ) يوفر معيار إ

نظيمية وعمليات وانشطة كل التاجميع اجراءات ادارة املخاطر في جميع الهيي منشأة يعتمد على فاعلية الهيكل التنظيمي و تضمين )) نجاح إدارة املخاطر في أ 

 مؤسسة على جميع املستويات ((.  قطاعات أي

 .. اجلامعات يف  إدارة املخاطر

 تواجه الجامعة عادة تحديات داخلية وخارجية متعددة  مثل:

 تغيير لوائح وانظمة التعليم. -

  .نقص الدعم املالي لعدة أسباب -

 .والتطور التقني الهائل واملتسارعالعوملة  -

 .ت التعلم والتعليم ومصادر التعلمالتحول في سياسا -

 .ضغوط الطلبة واملجتمع واملنسوبينتعدد الخيارات و  -

 .والطلبة املتميزين عضاء هيئة التدريسستقطاب الدعم البحثي وأي مجاالت إالتنافس ف -

 .واملعامل واملختبراتيمية للفصول تصاعد تكلفة التجهيزات التعل -
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 .راكز عاملية متقدمة وتصنيف متقدمالتسابق للوصول مل  -

 .ملستمرة واملتجددة أثناء الدراسةمشاريع البنية التحتية ا -

 .على بيئة طبيعية و تنمية مستدامةتحديات بيئية للحفاظ  -

 .معة للتخريب او اإلرهاب او العنفتهديدات تعرض الجا -

 .وبائية محيطة لمراضالتعرض  -

 .الحاجة ملستلزمات المن والسالمةتزايد  -

 (. NCAAAاملراجعات الخارجية الدورية وعمليات مراقبة الجودة مثال : ) -
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 .. خطارهيكل أنواع األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أخطار استراتيجية

 المنافسة 

التطور في التعليم والتعلم 

 التغيرات في سوق العمل 

 البيئةأخطار 

العقود الخارجية للصيانة 

 والنظافة

 أحداث الطبيعة 

 البيئة 

 ماليةأخطار 

 نقص الدعم الحكومي  

 أسعار الصرف 

 تشغيليةأخطار 

 اللوائح واألنظمة  

 الثقافة المجتمعية 

 المحيطة 

 هيكلة ادارة القطاعات

 عوامل داخلية

 

 البحث والتطوير 

 والتدفق النقديالسيولة 

 العمل مواصفات الخريجين ومناسبتهم لسوق

 نظم المعلومات  

 الرقابة المحاسبية

 أداء اعضاء هيئة التدريس 

 اختيار المنسوبين

 العاملين 

 البنية التحتية والممتلكات
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 :تعريف اخلطر -1

جمينننع مهنننام وانشنننطة الجامعنننة  بعنننين اإلعتبننار أن . وال بنند منننن الخنننذحتمنننال تحقننق الحننندث السنننلبي  ونتائجنننهبأننننه  مننزيج مركنننب منننن إ يمكننن تعرينننف الخطنننر 

رتباطهنننا وينننتم اإلشنننارة بإزديننناد إلننني إدارة الخطنننر علنننى أسننناس إ ،سنننلبية تهننندد النجننناح إمكانينننة لتحقنننق أحنننداث ونتنننائج قننند تنننؤدى إلننني تحقنننق فنننرص إيجابينننة  أو تتضنننمن 

علنى مننع  إلني تركينز  إدارة املخناطر عتبنار النتنائج السنلبية فقنط، ممنا أدى يالحظ عامة أنه يتم الخذ في اإل  وفي مجال السالمة، بالجوانب اإليجابية و السلبية للخطر . 

 وتخفيض الضرر .

 :طراخإدارة امل -2
املصاحبة واجهة الخطار هي جزء أساس ي في اإلدارة االستراتيجية لي مؤسسة. وهي اإلجراءات التي تتبعها املؤسسة بشكل منظم مل خاطر إدارة امل

 . اط و الحفاظ على نجاح كل النشطةبهدف تحقيق املزايا املستدامة من كل نش لنشطتها

لكل  والتركيز الساس ي إلدارة املخاطر الجيدة هو استشراف وإدراك ومعالجة هذه الخطار . ويكون هدفها هو إضافة أقص ي قيمة إيجابية مستدامه

، فهي تزيد من إحتمال ساعد على فهم الجوانب اإليجابية و السلبية املحتملة لكل العوامل التي قد تؤثر على املؤسسةأنشطة املؤسسة. كما أن إدارة املخاطر ت

 عدم التأكد من تحقيق الهداف العامة للمؤسسة . حتمال الفشل و النجاح وتخفض كال من إ

يجية املؤسسة وكيفية تطبيق تلك االستراتيجية. ويجب أن تتعامل ستراتر مستمرة ودائمة التطور وترتبط بإو يجب أن تكون أنشطة إدارة املخاط

 . وفي املستقبل على وجه الخصوص اضر بطريقة منهجية مع جميع املخاطر التي تحيط بأنشطة ومشاريع املؤسسة في املاض ي والح

 ستراتيجية إلىبرة. ويجب ترجمة اإل خ ءبواسطة أكثر املدراويجب أن تندمج إدارة الخطر مع ثقافة املؤسسة عن طريق سياسة فعالة وبرنامج يتم إدارته 

والسالمة البيئية  ول عن إدارة الخطر بل أيضا الطالب مسؤ  موظف و  و عضو هيئة تدريس و مدير سؤوليات داخل املؤسسة لكل قيادي وتحديد امل أهداف عملية،

مما يعزز  فاعلية  و بذل املكافآت للمتميزين املخاطر  لتحمل املسؤولية وتقييم الداء ونشر الوعي بهذه ،ن التوصيف الوظيفي ملهامهم جميعاكجزء مواملهنية 

 العمل بين جميع املستويات.
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 هيكلة إدارة املخاطر 
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  إطار العمل بإدارة املخاطر
 :سياسة إدارة املخاطر

اخل جميع وليات تجاه التعامل مع  الخطر دو تحدد املسؤ  إدارة الخطر تضع سياسة إدارة الخطر باملؤسسة منهجها وميولها تجاه الخطر وكذلك منهجها  في 

 و تتطلب عملية إدارة الخطر :  كليات وقطاعات الجامعة،

 التزام اإلدارة العليا بالجامعة.  

  داخل الجامعة بين جميع املستوياتتوزيع املسؤوليات . 

 . تخصيص املوارد املالئمة لتدريب وتطوير الوعي بالخطر 

 

 التعامل مع املخاطر : دليل

جراءات ذلك إو   ساسيات التعامل مع املخاطر أويساعد على فهم  ،متوافقا مع سياسة وإجراءات االدارة ويأتي ،خطار املتوقعةعد لتوجيه التعامل مع ال أ

 .جميع على جميع املستوياتوواضحة في متناول ال  بطريقة موجهة وهادفة ومحددة

 

 بالجامعة :سجل تسجيل املخاطر 

ين وكيف تم التعامل معه و أيمكن صناع القرار من التعرف على ماهية الخطر الذي وقع و  ،له الجامعة من خطر في جميع قطاعاتها تتعارضتسجيل لكل ما 

ويفضل  ،وفاعلية التعامل معها خطار ارة الجامعة الكامل على مواطن ال دإن من تحكم ن املراجعين الخارجييئويطم ،تبت عليه والدروس املستفادةاآلثار التي تر 

 في التسجيل والتبليغ . والتسريع  حصاءات والتقارير برنامج تقني محوسب لتسهيل عمل اإل ن يكون على شكل أ

 



   

     17  

 جامعة طيبة   –المخاطر  دليل

 
 

 :املخاطر بالجامعة إدارة 

 ،املتابعة الدورية والتغذية الراجعة اومن ضمن مهامه .خطاردارة ال إرشاد وتوجيه عمليات إويختص بتنسيق و جامعة دارة الإجزء من 

 .رة العليا باملالحظات واملقترحاتداوتزويد اإل لها،  التابعة  وتقارير الوحدات خطار ومراجعة خطط التعامل مع ال 

 

 مركز الطوارئ والكوارث : 

  املختلفة الجامعة لقطاعات والكوارث الطوارئ  إدارة عن املسؤولة الجهة والكوارث الطوارئ  عمليات مركز  يعتبر. 

 املختصة. الفرق  إلى البالغ توزيع يتم ثم ومن الطارئة للحاالت البالغات جميع ستقبالبإ والكوارث الطوارئ  عمليات مركز  يقوم 

  انتهائهاتعبئة النماذج الخاصة بالحالة ومتابعتها إلى حين . 

  . رفع التقارير والتوصيات الخاصة بالحالة إلى رئيس اللجنة الدائمة للمخاطر 
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 دارة املخاطر إحتديد مسؤوليات 
 :داريين وطلبةكل املنسوبين من أكاديميين وإ

 التعاون التام مع سياسات وإجراءات درء الخطر بالجامعة. 

 الحاجةل مع املخاطر وتطبيقه عند الوعي الكامل بدليل التعام. 

  عاون معهماملخاطر والت بإدارةدعم جهود املعنيين. 

 التبليغ عن أي خطر بما يتوافق مع إجراءات التبليغ والتسجيل. 

 

 املساندة واالدارات ) العمداء واملدراء واملشرفين (:الكليات والعمادات 

  في قطاعاتهم املخاطر  بإدارةدعم البيئة الواعية. 

 لخطة اإلستراتيجية الخاصة بجهتهمن سياسة التعامل مع املخاطر مضمنة في اباملخاطر حسب التخصص والقطاع وأي من نشر الوع التأكد. 

 سائل للوقاية منها والتعامل معهافضل الو إبالغ اإلدارة العليا او املختصين عن الخطار املحتملة واملشاركة في إقتراح أ. 

 بليةسلوب التعامل معها ومقترحات التحسين املستقامرت بها و  خطار أ يأ تضمين التقرير السنوي للجهة. 

 من تطبيق ما جاء به بفعالية والتأكدوالدليل املعلن  املخاطر  بإدارةجراءات العمل تعامل مع املخاطر طبقا لسياسات وإال. 

 تعامل مع املخاطر ومتابعة اداءهمدعم حضور املنسوبين لورش العمل التدريبية على ال. 

 بحسب الدليلوالتبليغ الفوري  دارة املخاطر ون التام مع متطلبات إالتعا. 
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 : وكيل الجامعة

 املخاطر إلدارةورئاسة اللجنة الدائمة  ،دارة املخاطراملهام بين القطاعات املختلفة وإ تنسيق توزيع. 

  داء مهامها.املخاطر لتمكينها من أ إلدارةمكانات املادية والبشرية دعم وتوفير اإل 

  مدة  و دليل التعامل مع املخاطر جراءات املعتالتزام الجهات املعنية بإتباع اإل من  والتأكد شراف على عمليات التعامل مع املخاطر اإل. 

 

 :املخاطر إلدارةاللجنة الدائمة 

  لتعمنل بصنورة  الخطنر  واقتنراح بيئنة وهياكنل إدارةجامعنة، املخناطر بال إلدارة سنتراتييياإل  تجناهاإلتحديند   املخناطر  إلدارةيقع علي عاتق  اللجنة الدائمة

 . راجعة تقارير اإلدارة وفرص التحسينوم ،فعالة

  تحديد طبيعة ومدي حجم الخطار املقبولة التي تستطيع الجامعة التعامل معها  ضمن أنشطتها.  

 تحديد احتمالية تحقق تلك الخطار. 

 توجيه كيفية إدارة الخطار غير املقبولة.  

  امعةعلى انشطة الج وتأثيرهحتمال تحقق الخطر إقتراح طرق تخفيض إ . 

 .حساب تكاليف وعوائد الخطر وأنشطة التحكم في الخطر املطبقة 

  تقرير فاعلية عمليات إدارة الخطر. 

 . تحديد اآلثار الضمنية لقرارات إدارة املخاطر 
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 :عميد الجودة

 العمل بقطاعات الجامعة املختلفة جراءاتمتابعة ومراجعة سياسات وإ. 

 والتعامل معها من تضمين جميع الخطط االستراتيجية للوكاالت والعمادات لسياسة درء املخاطر  التأكد. 

 إدارة املخاطر املؤسس ي والبراميي  ستيفاء معيار من إ التأكد. 

 ر  وكفايتها وإستغالل فرص التحسينصدار التقاريمتابعة إ. 

 ر دليل التعامل مع املخاطر دورياصدامتابعة تحديث إ. 

 :مجلس الجامعة

 بالجامعة دارة املخاطر ل إعتماد خطة ودليإ. 

 قتراح الحلول بشأنهات مستقبال وإخطار التي حدثواملالحظات وتوجيه التعامل مع ال  الرأي وإبداءدارة املخاطر السنوي مراجعة تقرير إ. 

 :دارة املخاطرعلى إشرف امل

  فيما يخص إدارة الخطر. والتشغيلي ستراتييي املستوي اإل التعاون على 

 قدم النصيحة فيما يخص نواحي إدارة الخطر داخل الجامعةالتنسيق بين أنشطة مختلف الوظائف التي ت. 

  الخطر .ومواجهة مراجعة عمليات إدارة 

 بالجامعةلدائمة واإلدارة العليا وتقديمها للجنة ا عن الخطر دارة اإل تقارير  مراجعة. 

 جامعة  ويشمل التدريب املالئم.بناء الوعي الثقافي للخطر داخل ال 
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 رة املخاطر:دادير إم

 الرقابة الداخلية لإلدارة. 

 وهيكل للخطر داخليا لوحدات العملعداد سياسة إ. 

 . تصميم عمليات إدارة الخطر 

  النشاطبرامج الطوارئ واستمرارية والتي تتضمن  تطوير عمليات مواجهة الخطر. 

  الوحدات التابعة املعدة من قبل التقارير عن الخطر متابعة. 

 :  باإلدارةوحدات العمل  

  ضمن تخصصه أساس يومي  كل على املخاطر  دارةولية الولي في إحدات العمل املسؤ تتحمل و . 

  منننن خنننالل كمنننا يجنننب تحقينننق أهنننداف الجامعنننة  ،والتننندريب علنننى التعامنننل معنننه عنننن نشنننر النننوعي بنننالخطر داخنننل نشننناطهمولة تعتبروحننندات العمنننل مسنننؤ

 . نشاطهم

  ووضع أولوينات العمنل فني ضنوء  وذلك لألخذ في الحسبان مجاالت التعرض للخطر  جتماعات الدورية لإلدارة إل ل  اموضوع الخطر  إدارةيجب أن تصبح

 .  فعال للخطر تحليل 

 تهاء املشاريع حسب تخصص كل وحدةناملرحلة الذهنية للمشروعات وحتى إوحدة العمل من شمول إدارة املخاطر ضمن  يجب أن تتأكد إدارة. 
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  املوارد والتطبيق ...
 .        كل مستوى إداري داخل كل وحدة عملوكذلك على  بالجامعة لتطبيق سياسة إدارة املخاطر  ةيتم توفير املوارد الضروري

 . اجعة ومتابعة عمليات إدارة الخطربأدوارهم  في املشاركة ضمن إستراتيجية تنسيق ومر التعريف بوضوح يتم خصص عدد من املوظفين لإلدارة و ي

وير إلقاء الضوء عليها ضمن عمليات التدريب والتط يتم . كما ليات اإلستراتيجية و املوازنةعن طريق العمداخل الجامعة   الخطر   دارةيتم دمج أنشطة إ

 .املستمرة على جميع املستويات

........................................................ 
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 عمليات إدارة املخاطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للجامعة ستراتيجيةاإل هدافاأل

 المخاطر تقارير إعداد
 والفرص التهديدات

 الخطر تقييم

 القرار

تقارير خطر 

 نحرافات المتبقيةاإل

 مواجهة الخطر

ت
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م
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 ... وتقنية خماطر إدارية ومالية
 

 ... خماطر معرفية
 

 ...طوارئ وكوارثخماطر 
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 ...والتقنية دارية واملالية املخاطر اإل / أوال
 

 : تشملقد و  يةاملعلوماتالتقنية و  خاطر املدارية واملالية وسمعة الجامعة و التعامل مع املخاطر اإل  بإدارةتختص 

 

 مخاطر مالية. 

 ر موارد بشرية بالنسبة لإلداريينمخاط. 

  رية بالنسبة لعضاء هيئة التدريسبشمخاطر موارد. 

  بشرية تتعلق بالطالبمخاطر موارد. 

 .مخاطر قانونية 

 مخاطر تقنية ومعلوماتية. 

 داريةمخاطر سمعة إ. 

 .مخاطر فكرية 
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   ستثماري إو  نوع الخطر:  مالي

 

 
 نخفاض ميزانية الجامعة (إنقص الدعم الحكومي )   سم الخطر:إ

 دارة الجامعةإجهة وموقع حدوث الخطر:   وصف الخطر املحتمل:

 سباب أخرى.ل  و اسعار البترول أنخفاض إيرادات الدولة بسبب إنخفاض إ 

 خرى منافسة تستقطب الدعم الحكوميتوجيه الصرف لجامعات أ. 

الجهة املسؤولة عن 

 الخطرنهاء إالجة و مع
 وكالة الجامعة

 1100 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 ة مدفوعة برسوميبيكاديمية او تدر أمن ذلك برامج ، و البحث عن مصادر تمويل غير حكومية. 

 عمال ومن الخريجينرباب ال أو من جمع التبرعات من الهيئات املعتبرة ا. 

  جهات خارجية.بحاث املمولة من تشجيع ال 

  تشارات املدفوعة للجهات الخارجيةسكاديمية متميزة تقدم اإل أستشارات بكوادر دعم معهد البحوث واإل. 

 بحاث الصناعية والتجاريةمويل ال موال لتستقطاب رؤوس ال إ. 

 مؤسسات وقفية كبرى و كراس ي بحثية إلنشاءعمال ستقطاب رجال ال إ. 

 ة للجامعةستثماريإنشاء أوقاف إ. 

 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي. ،املعرفي واإلبداع لإلعمالوكالة الجامعة  ،وكالة الجامعة

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء إعناصر معالجة و 

 الخطر

  دارة الجامعةإري مع أصحاب الصالحيات املالية بالتواصل الفو. 

 جراءاتهاإشروعات الجديدة التي لم تستكمل يقاف البرامج واملإ. 

 لتزاماتها.إلغاءها أو تخفيض إمكانية إسة البرامج واملشروعات القائمة و درا 

 زانيات العالية وعدم التوسع فيهاالترشيد في إجراء البحوث املدعومة من الجامعة ذات املي. 

 دارية والتشغيليةد املصروفات اإل ترشي. 

 لى النفقات العاجلة الضرورية فقطالذاتية الخاصة والصرف منها ع تنمية املوارد املالية. 

 تقليل قبول الطلبة. 

  الطبيةنفاق في الخدمات ترشيد اإل. 
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 ستثماري إنوع الخطر:   مالي و 
 

 سم الخطر:  خلل إدارة الصول املنقولة وغير املنقولةإ

 دارة الجامعةإجهة وموقع حدوث الخطر:   وصف الخطر املحتمل:

  ستفادة املرحلية لألصول دون وجود خطط صيانة فعالة.التركيز على اإل 

  ستثمار الصول.ستراتيجية شاملة إل إعدم وجود خطة 

 .عدم وجود تنسيق بين الجهات املستخدمة لهذه الصول وإدارة االستثمار 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

وكالة الجامعة لألعمال واإلبداع 

 املعرفي 

 1600 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

  ستراتيجية شاملة. إستثمارات الجامعة من خالل إتنسيق 

 ستثمارات وعقارات الوقافارة اإل نشاء إدارة متخصصة إلدإ . 

 إدارة الثرواتالية املتخصصة في التعاقد مع إحدى املؤسسات امل . 

 ستفادة من أوقاف الجامعةة على املتعاملين مع الجامعة باإل وضع شروط فعال. 

 الخ ،مكاتب إدارية ،سواقأ ،مصانع ،مباني سكنية ،تنويع الوقاف العقارية: فنادق.... 

 تباع سياسات تأجير فعالة ومرنة للحصول على عائد طويل املدى ومستقر مع وضع خطط صيانة فعالة.إ 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

  .واالبداع املعرفي لألعمالوكالة الجامعة  ،وكالة الجامعة

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء إعناصر معالجة و 

 الخطر

 ستغالل فرصة موقع الجامعة وخدمتها للمدينة املنورة.إو  للمستثمرين  وجذبها  مكانتها  زيز بناء صورة نمطية متميزة لصول الجامعة لتع 

 في قطاعات مختلفة وتنويع أنماط النشاط في كل قطاع. ستثمار ستثمارية للجامعة من خالل اإل ويع مكونات املحفظة اإل تن 

 فضل املمارسات أستباقية للمخاطر املحتملة و إستثمار الصول ووضع مؤشرات إفي مجال  ستثمار مكاتب متخصصة بتقييم مخاطر اإل يف تكل

 .قتراح الحلول إللتعامل معها و 
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  ستثماري إمالي و نوع الخطر:  
 

 نخفاض املوارد الذاتية للجامعةإ سم الخطر:إ

 دارة الجامعةإجهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

 عمالملشروعات الوقفية بواسطة رجال ال توقف تمويل ا. 

 قلة تمويل الكراس ي البحثية. 

  عليم املوازي وزارة التعليم لبرامج الت توقف دعم. 

 ستشاراتفاض دخل معهد البحوث واإل نخإ. 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

لألعمال واالبداع لجامعة وكالة ا

 ،املعرفي

 .وكالة الجامعةو 

 1100 /1600 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 عمالتواصل الجيد واملستمر مع رجال ال ال . 

 اث الصناعية والتجارية و التقنيةبحفيز التنافس في مجال تمويل ال تح. 

  نشاء مؤسسات وقفية كبرى للبحث إلى التكاتف و إفراد القطاع الخاص أعمال و دعوة رجال املال وال

 .همية املدينة في قلوبهمأنة املنورة والتركيز على مكانة و العلمي بخاصة تلك املتعلقة بخدمة املدي

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

   √  

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،بداع املعرفيواإل  لألعمالوكالة الجامعة  ،وكالة الجامعة

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء إعناصر معالجة و 

 الخطر

  تلك   إلنجاز جمالية و املتبقية ري تنفيذها يشتمل على التكلفة اإل توقف التمويل على املشاريع الوقفية الجا تأثير تحديد وعمل تقرير عاجل عن

 .املشاريع

  ة أم دائمةلى توقف تمويل املشروعات القائمة وهل هي مؤقتإدت أسباب التي تحديد ال. 

 سباب وتقديم عدة بدائلبالحلول املمكنة ملعالجة هذه ال  وضع قائمة. 

  قف وطرح الحلول والبدائل املمكنةجتماعات مكثفة مع ممول الو إعقد. 

  آخر ليكون شريكا في تمويل الوقف البحث عن ممول. 

  لوضعها الصحيح العمالسير  إلعادةتقديم الدعم الضروري للمقاولين. 

 عن االوقافدت لتوقف الدعم أوجه الخلل التي أوقاف للتعرف على ساليب املتابعة في تسويق ال أييم تق. 

 نشاء عند توقف التمويل بآليات محددة.نه على املشروعات الوقفية تحت اإلنشاء مخصص مالي يصرف مإ 

  كاديمية ومهنية برسوم.أستحداث برامج إدراسة 
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 مالي و إستثماري نوع الخطر:  
 

 اسم الخطر :  خلل إدارة السيولة املالية في الجامعة

 دارة الجامعةإجهة وموقع حدوث الخطر:   وصف الخطر املحتمل:

  عدم إيجاد آلية ملوازنة التدفقات النقدية الداخلة للجامعة والخارجة منها، مما يؤدي لوجود نقص

 سيولة في فترات وفائض سيولة في فترات أخرى. 

الجهة املسؤولة عن 

 معالجة وانهاء الخطر
 وكالة الجامعة

 1100 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة الخطر عناصر الوقاية من

 أوجه الصرف على البنود املتعددة وضع نظام محاسبي دقيق ملراجعة ومراقبة. 

 الدقيق بأوجه الصرف حسب ما هو مقرر له. دالتقي 

 .التنبؤ بالتدفقات النقدية الداخلة والخارجة 

 ستخدام تحليل النسب املالية بين بنود امليزانية.إ 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 وكالة الجامعة

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء إعناصر معالجة و 

 الخطر

 السيولة املالية والفترة الزمنية املخصصة لكل منها تحديد بنود وبرامج ومشروعات امليزانية التي تعاني من نقص.  

 ثالث سنوات للمشروع (  لتزامات الضرورية خالل الفترة املخصصة لهذه البنود ) عام مالي مثال أو تمد في بنود امليزانية لتغطية اإلجدولة املع. 

 الخ ( ،ذاكر حضور مؤتمراتت ،حفالت ،نتداباتإتبة على نقص السيولة وتقليصها ) لتزامات املتر ترشيد اإل..... 

  ملتخذ  إيجاد البدائل النظامية من امليزانية الحكومية أو من املصادر الجامعية الذاتية و إعداد دراسة مستفيضة لها ورفع كل تلك التقارير

 تخاذ ما يراه مناسبا.إل القرار 
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 مخاطر موارد بشرية بالنسبة للموظفين    نوع الخطر:  
 

 متناع عن العمل و تعطيل العمال و حدوث أعمال عنف  اإل سم الخطر:  إ

 جميع وحدات الجامعة جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

 هم حتياجاتلضغط على الرئيس املباشر لتلبية إيقصد به التوقف عن العمل بصورة مقصودة و جماعية وهدفه ا

 .فقد يمتنع املوظفون عن العمل

 عن العمل في بعض إدارات الجامعة توقف حدوث. 

  و عدم توفر البيئة املناسبة للعمل ولعدم  عتراضات جماعية من املوظفين بسبب عدم وجود حوافز و إ  حدوث تذمر

 .ملستحقات املاليةو  تاخر صرف اأ  وجود الشفافية و الحوار 

 حدوث أعمال عنف. 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

شؤون عمادة و  ،الكلياتعمداء 

 .أعضاء هيئة التدرس و املوظفين

 2055 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

  نفعاالتهاملوظف و محاولة تهدئة إستماع لشكوى اإل. 

 قياس مدى رضا املوظفين دوريا من قبل مسؤولي اإلدارات و تحديد نقاط الضعف ومعالجتها.  

  أمن في كل مبنىتعيين مسؤولي. 

 .تعيين مسؤول في كل مبنى إلدارة هذا الخطر 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

   √  
 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .شؤون أعضاء هيئة التدرس و املوظفينعمادة و  ،عمداء الكليات

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

√     
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر

 الحدث وقوع مكان إلى  الخطر  عن ولؤ املس توجه. 

 العمل عن متناعاإل  سبب معرفة محاولة. 

  نفعاالتهإ تهدئة محاولة و  املوظف لشكوى  ستماعاإل. 

 كاملة حقوقهم إعطائهم و  املوظفين مشاكل حل. 

 الكلية أو  اإلدارة في العمل عادةإ. 

  الحدث على املترتبة اإلجراءات لعمل القانونية دارةاإل  مع التشاور. 

 املقصرين و  املخطئين لةءمسا. 

 الجامعة إدارة إلى يرفع الحدث عن تقرير  كتابة. 

 تكراره عدم لضمان املناسبة الحلول  قتراحإ . 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

 النزاعات وحل التفاوض مهارات على الجامعة في القياديين تدريب. 

 معالجتها و  الضعف نقاط وتحديد ولينؤ املس قبل من دوريا املوظفين رضا مدى قياس. 
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 مخاطر موارد بشرية بالنسبة للموظفين   نوع الخطر:  
 

 خطر اإلهمالسم الخطر:  إ

 جميع وحدات الجامعة جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

  العمال مما ينتج عنه قصور في  و البطيئين في إنجاز  وجود  بعض املوظفين املهملين في عملهم أو املتكاسلين

 .وعدم تحقيق أهداف املنظمة اإلنجاز 

 الوقت املحدد و الجودة املطلوبة نجاز مشروعات الجامعة فيعدم  إ. 

   املعامالت وتعطيل العمالضياع. 

 لفيات في البنية التحتية للجامعةحدوث ت. 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

و مديري  ،عمداء الكليات

 .اإلدارات

 على تحويلة الجهة  التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 التحتية ومدى التقدم في االنجاز تشكيل لجان ملتابعة املشروعات و البنية. 

 .تشجيع املوظفين وتحفيزهم في حالة اإلجادة في عملهم 

 .بث روح املنافسة الشريفة بين املوظفين وحثهم على التفكير و اإلبداع 

 .نشر رسالة و أهداف و قيم الجامعة لتنمية الشعور باملسؤولية 

  املهمل.وضع نظام مساءلة وفرض عقوبات على عضو هيئة التدريس 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .و مديري اإلدارات ،عمداء الكليات

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر

 الحدث عن املسئول  تحديد و  الحدث لدراسة املختصة للجنة اجتماع يعقد . 

 مرئياته أخذ و  املهمل املوظف مع املختصة للجنة اجتماع يعقد . 

 اإلهمال ثبوت حال في املوظف على عقوبات فرض . 

 تكرارها عدم لضمان املختصة اللجنة لها توصلت التي العقوبات و  نتائج عن اإلدارة في اإلعالن . 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

 اإلنجاز  في التقدم ومدى التقدم مدى و  التحتية البنية و  املشاريع ملتابعة لجان تشكيل . 

 عملهم في اإلجادة حالة في تحفيزهم و  املوظفين تشجيع . 

 اإلبداع و  التفكير  على وحثهم املوظفين بين الشريفة املنافسة روح بث . 

  باملسئولية الشعور  لتنمية الجامعة قيم و  أهداف و  رسالة نشر . 
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 مخاطر موارد بشرية بالنسبة للموظفين   نوع الخطر:  
 

 عدم وضوح سياسات املوارد البشرية في الجامعةسم الخطر:  إ

 جميع وحدات الجامعة جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

  سياسات املوارد البشرية في الجامعة يتخللها عدم الوضوح فال يوجد توصيف دقيق للمهام يوضح إن

كما ال يوجد خطة  ،والتعيين  والترقيات  ختيار ، وال يوجد سياسة  واضحة لإل ولياتؤ الصالحيات و املس

 لتدريب املوظفين في أماكن عملهم.

  أداء عملهم دون تداخل في املسؤوليات.عدم وجود وصف دقيق ملهام املوظفين تمكنهم من 

   داريين والفنيين.للمتعاقدين غير السعوديين  من اإل عدم وجود سلم رواتب محدد 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدرس 

 و املوظفين

 2055 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

  ت لجميع إدارات و منسوبي الجامعةالصالحيات و املسؤولياتوصيف. 

 ل موظف ليتمكن من أداء عمله دون إزدواجيةوضع وصف دقيق ملهام ك. 

 وضع لجنة لتحديد رواتب املتعاقدين حسب مؤهالتهم. 

 .التوعية بسياسة التوظيف والتكليف والترقيات 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 شؤون أعضاء هيئة التدرس و املوظفين  عمادة

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر

  عاجلة لها.تشكيل لجنة لدراسة أسباب املشكلة و وضع حلول 

 .إجراء تعديالت على بعض أنظمة و سياسات الجامعة 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

 .وضع دليل لتوصيف املهام و الصالحيات لجميع إدارات و منسوبي الجامعة 

 ت و البدالت و اللجان لجميع اإلدارات و الكليات.وضع دليل يوضح نظام املكافآ 

  والتعيين للموظفين.  ختيار وضع لجنة لإل  

 .سن العقوبات الرادعة ملن يخالف أنظمة و سياسات الجامعة 
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 مخاطر موارد بشرية بالنسبة للموظفين    نوع الخطر:  
 

 داريينلإل  التوظيف غير املدروس  سم الخطر:  إ

 الجامعةجميع وحدات  جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

 .ضعف جودة العمل نتيجة عدم توزيع املوظفين وفق تخصصاتهم وحسب حاجة اإلدارات إليهم 

 باحثين دون وجود هدف واضح و محددستقطاب الإ. 

 ارات وقلة العمال املوكلة إليهمكثرة التوظيف في بعض اإلد. 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدرس 

 املوظفين و 

 2055 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 في اإلدارات املناسبة.  تحديد عدد املوظفين و توزيعم حسب تخصصاتهم 

  اإلداريين يكون أعضاؤها من مختلف  حتياج الفعلي لعداد مساعدي الباحثين و وضع لجنة لتحديد اإل

 .التخصصات في الجامعة

  حتياجات الوظيفية للوحدةمهمتها تحديد اإل إنشاء لجنة لكل قسم. 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 شؤون أعضاء هيئة التدرس و املوظفين عمادة

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

√     
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر
 املطلوبة بالجودة إليهم املوكلة العمال يقدموا لم الذين املوظفين مع التعاقد تجديد عدم. 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

 املوظفين جميع أداء مراقبة  
ً
 .سنويا

 لديهم املوكلة العمال على املوظفين تدريب. 

 تخصصهم مجال في  تدريبية ورش و  دورات إلى املوظفين إرسال. 

 املناسبة اإلدارات في تخصصاتهم حسب توزيعهم و  املوظفين عدد تحديد. 
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 نوع الخطر:  قانوني
 

 عضاء هيئة التدريس واملوظفين والطالب بحقوقهم وواجباتهمأسم الخطر:  خطر عدم وعي إ

 جميع وحدات الجامعة جهة وموقع حدوث الخطر:  الخطر املحتمل:وصف 

  عضاء هيئة التدريس واملوظفين والطالب بحقوقهم وواجباتهم.أعدم وعي 

  الخاصة بالحقوق والواجبات. والنظمةعدم البحث عن اللوائح 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 اإلدارة القانونية

 8831/  2229 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

  بكل الوسائل املختلفة في الجامعةبث الوعي بالنظمة والقوانين. 

 قامة دورات قانونية مختلفة تخاطب كل الشرائح  معنية بالحقوق والواجبات.إ 

  املعنية بالحقوق العمل على إعداد دليل يضم كافة النظمة واللوائح والتعليمات والقرارات والتعاميم

وضع هذا  ستفادة منها أو ن كافة الشرائح الحصول عليها واإل والواجبات ووضعها في أماكن مخصصة تمك

 . ليه وطباعتهإروني لسهولة الوصول الدليل في موقع الجامعة اإللكت

 الحقوق عتمادها من الجهة املختصة بشأن إإضافات يتم   عة عن أي تعديالت أو اإلعالن في موقع الجام

 والواجبات على النظمة أو اللوائح.

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .واإلدارة القانونية ،طوير الجامعيوعمادة الت ،عضاء هيئة التدريس واملوظفينأعمادة شؤون 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

√     
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر

واجبات  حيث تنص لوائح الخدمة املدنية على حقوق و  ،واجباتهم و  عضاء هيئة التدريس واملوظفين باللوائح التي تنص على حقوقهم أتزويد 

 عضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في مواد مفصله.أبين نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه حقوق وواجبات ي اكم املوظفين،

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

عقوبات في حال التحمل مما يلزمه على  ،بها على تعهد علم  عتوقيالو  وواجباته،طالع على حقوقه زام كل عضو هيئة تدريس وموظف باإل لإ

  .خالل بهااإل 
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 نوع الخطر:  قانوني
 

 بسبب مخالفه  خطر رفع القضايا ضد الجامعةسم الخطر:  إ

 جميع وحدات الجامعة جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

تعليمات لألنظمة واللوائح والقرارات وال تخاذ القرارات املخالفةإبسبب  رفع قضايا ضد الجامعة من الغير 

تخاذه بموجب النظمة واللوائح إكان من واجب جهة  اإلدارة  تخاذ قرار إمتناع عن والتعاميم الرسمية أو اإل 

 التعليمات والقرارات والتعاميم الرسمية.و 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 اإلدارة القانونية 

 8831/  2229 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 .بث الوعي بالنظمة والقوانين بكل الوسائل املختلفة في الجامعة 

  لألنظمة واللوائح.إالقرارات املتخذة في الجامعة تم التأكد من أن 
ً
 تخاذها وفقا

  إدارة الجامعة قبل بث الوعي لدى جميع منسوبي الجامعة بأهمية التقدم بالتظلم أو الشكوى لدى

 قدر املستطاع
ً
وبالنسبة للطالب أمام لجنة حماية  ،التقدم بالدعوى للجهات القضائية ليتم حلها وديا

 حقوق الطالب.

 إلى الجهات القضائية املختصة  بل رفع المر قمر ة التفاهم مع رافع القضية لحل ال محاول. 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

  .التابعين لها للطالب: الجهاتو بالنسبة  ،شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين عمادة

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

√     
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 جامعة طيبة   –المخاطر  دليل

 

 
 

 

 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر

  ستحقاق مقدم الدعوى ملا يطالب به بموجب النظمة واللوائح فيتم إقيام اإلدارة القانونية بالجامعة بدراسة القضية وفي حال رأت

 الكتابة ملعالي مدير الجامعة باملرئيات إلنهاء الخصومة وسحب املدعي دعواه من القضاء.

 القانونية فقط.قتصار دور كتابة املذكرات الجوابية على اإلدارة إ 

 .الرد بأسرع ما يمكن على استفسارات اإلدارة القانونية بشأن ما يتعلق بالدراسات والقضايا 

  .عدم تزويد املدعي بأي مستند رسمي إال بعد الرجوع لإلدارة القانونية 

 ية في الجهات القضائية والترافع فيها.ضتقوم اإلدارة القانونية فقط بمتابعة الق 

تي تتخذها اإلجراءات ال

 الجهة ملعالجة الخطر

 قضائي في الدعوى. حكم ستصدار إ 

  عتراض على الحكم في حال كان ضد الجامعة.اإل 

 نتهاء القضية والنتائج.إالكتابة لصاحب الصالحية ب 
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 نوع الخطر:  قانوني
 

 شخاص اليملكون صالحية أتفاقيات التي تلزم الجامعة بواسطة برام العقود واإلإ سم الخطر:   خطر إ

 جميع وحدات الجامعة جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

 شخاص اليملكون صالحية ذلكأ اقيات التي تلزم الجامعة بواسطة تفواإل برام العقودإ. 

  قراراتها الداخلية خصوصا فيما يتعلق بقرار تفويض على طالع بعض مسؤولي الجامعة إعدم

 .الصالحيات

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

يفوضه نيابة مدير الجامعة أو من 

 .عنه

 1003/ 1002 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 ترتب يتفاقيات واملذكرات وغيرها من املعامالت مع الجهات الخارجية والتي الصل أن جميع العقود واإل

على الجامعة  ال يتم توقيعها إال من صاحب الصالحية معالي مدير الجامعة أو لتزامات مالية عليها إ

 املفوض من قبله بذلك.

 .إبالغ صاحب الصالحية بالخطر املعني 

  و الحصول على تفويض بالتوقيع.أالكتابة للجهة املعنية بتطبيق العقد بضرورة إبالغ صاحب الصالحية 

 .ضرورة تطبيق قرار تفويض الصالحيات 

 تفاقيات على اإلدارة القانونية قبل توقيعها لدراستها من الناحية النظامية.إ أي عقود أو  عرض 

 دم التوقيع على أي من العقود واإلتفاقيات إال عن طريق التعميم على كافة وحدات الجامعة بضرورة ع

 خذ موافقة معالي مدير الجامعة أو تفويضه بالتوقيع.أ

 

عال 

 
ً
 جدا

 ادرن منخفض متوسط عال

  √   
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 جامعة طيبة   –المخاطر  دليل

 

 

 

 

 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر
 تخاذ اإلجراء املناسب.إبالغ صاحب الصالحية بذلك إل

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

 بالغ صاحب الصالحية بالخطر املعني.إ 

 الكتابة للجهة املعنية بتطبيق العقد بضرورة إبالغ صاحب الصالحية و الحصول على تفويض بالتوقيع. 

 

 

 

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 جميع قطاعات الجامعة

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

√     
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 جامعة طيبة   –المخاطر  دليل

 

 

 

 نوع الخطر:  قانوني
 

 ستخدام شعار الجامعة بطريقة غير نظاميةإ سم الخطر:   خطر إ

 جميع وحدات الجامعة جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

على أي من العمال  من يفوضه نيابة عنه مدير الجامعة أو  موافقة  أو  ستخدام شعار الجامعة دون  علم إ

 وضع الشعار على أعمال مخالفة للنظام.   بوضعه عليها أو 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

الجامعة أو من يفوضه نيابة مدير 

 .عنه

 1003/  1002 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 سم الجامعة وشعارها في أي موضوع.إستخدام إاح بتحديد الجهة املخولة بالسم 

 ال بعد إستخدام شعار الجامعة إية على وحدات الجامعة كافة بعدم التعميم من قبل صاحب الصالح

  خذ املوافقة منه واإلبالغ عن أي مخالفة لذلك سواء من منسوبي الجامعة أو من الغير.أ

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .مدير الجامعة أو من يفوضه نيابة عنه

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر
 تخاذ كافة السبل ملنع ذلك. إو   ستخدام الشعار إإيقاف العمل ب

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

 ،الجامعة قبل إحالته إلى الجهات املختصةستخدم الشعار للجنة التأديب بالجامعة إذا كان الشخص من منسوبي إإحالة الشخص الذي 

 وتقديم شكوى لدى الجهات املختصة بالنسبة لغير منسوبي الجامعة. 
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 جامعة طيبة   –المخاطر  دليل

 

 

 

 

 نوع الخطر:  قانوني
 

 بمباشرة العمل قبل وقوع العقد للمتعاقد مع الجامعةالخطر:   خطر السماح سم إ

 جميع وحدات الجامعة جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

 .السماح ملن ترغب الجامعة بالتعاقد معه بمباشرة العمل قبل العقد 

 مستقبليةثار قانونية آلتزامات و إمعة بما يترتب على ذلك من حقوق و عدم وعي بعض وحدات الجا. 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

عمادة شؤون أعضاء هيئة 

 التدريس واملوظفين

 2055/5674 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 .إبالغ املوظف بعدم مباشرة العمل إال بعد توقيع العقد أوال 

  بعد توقيع العقد معه  التعميم على وحدات الجامعة بعدم السماح لي شخص  بمباشرة العمل إال

 دارة املختصة.عن طريق اإل 

  ثار قانونية.آذلك سرعة إنهاء إجراءات التوقيع مع الشخص املراد توظيفه حتى ال يترتب على 

 قتصار توقيع عقود التوظيف على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين فقط. إ 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

   √  

 

 حال وقوعهتأثير الخطر  جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

    √ 
 



   

     51  

 جامعة طيبة   –المخاطر  دليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر
 .إبالغ املوظف بعدم مباشرة العمل حتى توقيع العقد ومعرفه حقوقه والتزاماته 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

 .إبالغ املوظف بعدم مباشرة العمل اال بعد توقيع العقد 

 .التعميم على وحدات الجامعة بعدم السماح لي شخص  بمباشرة العمل إال بعد توقيع العقد معه عن طريق اإلدارة املختصة 

 .إبالغ الشخص بالتوقف عن العمل فورا 

  ثار قانونية.ذلك آإجراءات التوقيع مع الشخص املراد توظيفه حتى ال يترتب على سرعة إنهاء 
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 نوع الخطر:  قانوني
 

 القانونية دوالقواع اللوائح، تومشروعا القرارات،دارة القانونية في صياغة سم الخطر: خطر عدم مشاركة اإل إ

 الجهة املعدة للقرار جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

، و صياغة القرارات تفاقيات ومذكرات التفاهم ة القانونية في دراسة العقود واإلعدم مشاركة اإلدار 

 و القواعد القانونية.، ومشروعات اللوائح

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

مدير الجامعة أو من يفوضه نيابة 

 .عنه

 1002/1003 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة الوقاية من الخطرعناصر 

 ن تمارس اإلدارة القانونية املهام املناطة بها.أ 

 عقد إال بعد مراجعتها من  توقيع  تفاهم أو  مذكرة  قواعد قانونية أو  الئحة أو  أو  يصدر أي قرار  ن ال أ

 اإلدارة القانونية.

 عتماد أي لوائح أو قرارات إال إتفاقيات و إ و الجامعة بعدم توقيع أي عقود أ التعميم على كافة قطاعات

 بعد الرجوع لإلدارة القانونية لدراستها.

 .التعاون من وحدات الجامعة كافة مع اإلدارة القانونية 

  لجوء بعض وحدات الجامعة إلى جهات قانونية أخرى مما يتعارض مع النظمة واللوائح.عدم 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .كافة قطاعات الجامعة

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

√     
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 جامعة طيبة   –المخاطر  دليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر

  الجامعة أو من يفوضه نيابة عنه إلحالة املوضوع لإلدارة القانونية الكتابة للجهة التي أصدرت القرار أو الالئحة بضرورة إبالغ مدير

 لدراسته وإبداء املرئيات بشأنه.

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

 .إبالغ صاحب الصالحية بذلك 

 .تكليف اإلدارة القانونية بدراسة املوضوع وإبداء امللحوظات واملرئيات بشأن التعديالت املطلوبة 

  تفاقية أو الالئحة.لواردة في القرار أو العقد أو اإلا تعديل املخالفات والخطاء 
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 نوع الخطر:  قانوني
 

 مين الحماية الالزمة للمحافظة عليهاألعدم ت )خاصة السرية منها( سم الخطر:  خطر فقدان الوثائقإ

 الجامعة جميع وحدات جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

 مين الحماية الالزمة للمحافظة عليها.ألعدم ت )خاصة السري منها( فقدان الوثائق 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 وكالة الجامعة للتطوير والجودة

 1400 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

  عن طريق  ،واملستندات املهمةخاص معني بحفظ الوثائق  إنشاء مركز 
ً
 والكترونيا

ً
وحفظها ورقيا

 الرشفة اإللكترونية املنظمة.

  وضع قواعد و بتعليمات خاصة ليتم إتباعها من كافة قطاعات الجامعة فيما يخص طريقة حفظ

 الوثائق واملستندات املهمة أو السرية.

  
ً
 بسيرفرات الجامعة.تصميم برنامج معني بحفظ الوثائق واملستندات ويكون متصال

 . وضع برنامج حماية قوي على كافة املواقع اإللكترونية الخاصة بالجامعة 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .وكالة الجامعة للتطوير والجودة

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر
 تخاذ اإلجراء املناسب.إجودة عن فقدان الوثائق للتوجيه بإبالغ وكالة الجامعة للتطوير وال 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

 .اإلبالغ عن فقدان الوثائق 

 .اإلعالن عن إيقاف العمل بها 

 .اإلعالن عن إيقاف العمل بالوثائق إذا كان ذلك يؤثر على نتائجها واإلعالن عن ذلك 
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 نوع الخطر:  قانوني
 

 قارب في الجامعةأشخاص لهم أخطر تضارب املصالح من قبل : سم الخطر إ

 جميع وحدات الجامعة جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

  قارب في الجامعة.أشخاص لهم أخطر تضارب املصالح من قبل 

 .عدم تفعيل الرقابة الذاتية 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 مدير الجامعة

 1002/1003 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 العقود.شخاص ببعضهم ومدى تأثيرهم على تلك محاولة التأكد من عالقة ال 

 .دراسة تأثير توقيع العقود على وحدات الجامعة 

 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 مدير الجامعة أو من يفوضه نيابة عنه.

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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 الخطر حال وقوعهعناصر معالجة 

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر
 بالغ صاحب الصالحية بذلك.إ 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

 شخاص ببعضهم ومدى تأثيرهم على تلك العقود.محاولة التأكد من عالقة ال 

 .دراسة تأثير توقيع العقود على وحدات الجامعة 

 يقاف العمل بتلك العقود.إ 
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 نوع الخطر:  قانوني
 

 دارة الجامعة في قرارات مجالس الكليات واالقسامإسم الخطر : خطر تدخل إ

 كليات الجامعة جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

  دارة الجامعة في قرارات مجالس الكليات واالقسام.إتدخل 

  الكليات واالقسام.دوار مجالس أمحاولة تحجيم املركزية وتفعيل 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

يل الجامعة للشؤون التعليمية وك

 كاديميةوال

 8686 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

  نظمة واللوائح الخاصة بمجالس الكليات واالقسام.تطبيق ال 

 ي مخالفات تحدث في هذا االطارأمية بكاديواليل الجامعة للشؤون التعليمية بالغ سعادة وكإ. 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

   √  

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .كاديميةيل الجامعة للشؤون التعليمية والوك

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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 حال وقوعه عناصر معالجة الخطر 

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر
 كاديميةيل الجامعة للشؤون التعليمية والكلو  الكتابة. 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

  نظمة واللوائح الخاصة بمجالس الكليات واالقسام.تطبيق ال 

 نظمة واللوائحتطبيق ال كاديمية بضرورة يل الجامعة للشؤون التعليمية والبالغ سعادة وكإ. 
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 نوع الخطر:  قانوني
 

 نشاءات في الجامعة خطر الرقابة على عقود اإلسم الخطر :  إ

 كليات الجامعة جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

الجودة في اإلنشاءات وإهدار إن عدم الرقابة الكافية على عقود اإلشراف و التنفيذ ملشاريع الجامعة يؤدي إلى ضعف 

 املال العام.

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 للمشاريع اإلدارة العامة

 2912 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

  اإلنشاءات في املتعاقد املعني بتنفيذ مشروعات ستشاري املكلف باإلشراف والرقابة على الرقابة على املكتب اإل

 الجامعة.

  أعمال اإلشراف والتنفيذ وجودة املواد املستخدمة.على ملشاريع في الرقابة إدارة اتفعيل دور 

 .اإلشراف على صيانة املباني الحديثة والقديمة 

  حسب نظام املنافسات واملشتريات الترسية مشاريع اإلنشاءات على 
ً
 وماليا

ً
شركات ذات الكفاءة العالية فنيا

 جودة التصميم واإلشراف والبناء الهندس ي.وبواملشهود لها بالكفاءة في تنفيذ مشاريع سابقة  ،وميةالحك

 ما عرف عنه المانة واإلخالص والتفاني في تنفيذ مهمة اإلشراف ن م بحيث يكون  ستشاري لإلشرافختيار املكتب اإل إ

 على أعمال التنفيذ.  

  و وقوف  مراعاة لجان فحص العروض و اللجان الفنية 
ً
 وكفاءة

ً
 وفنيا

ً
التابعة لها التأكد من مقدرة الشركة ماليا

 اللجان الفنية على مشاريع سبق وأن أنجزتها الشركة املراد الترسية عليها للتأكد من الجودة والكفاءة وسرعة اإلنجاز.

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر

  الحديثة هندسيا والتأكد من جودتها وسالمتها.دراسة واقع املباني 

 .تحرير محضر تثبيت للمالحظات 

 ستشاري.ت على املباني ومخاطبة املكتب اإل مخاطبة الشركة املنفذة أثناء التنفيذ بتالفي املالحظا 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

  ستجابة يتم تطبيق ما نص عليه نظام املنافسات واملشتريات الحكومية والئحته التنفيذية من إجراءات وغرامات ملعالجة في حال عدم اإل

 .لتزاماإلاملخالفات أو عدم 

 

 

 

 

 

 

 تأثير الخطر حال وقوعه الخطر جراءات منعإالجهة املسؤولة عن 

 .ولجنة فحص العروض واللجان الفنية التابعة لها ،وإدارة العقود واملشتريات ،اإلدارة العامة للمشاريع

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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 نوع الخطر:  قانوني
 

 ستغاللها للمصالح واملكاسب الشخصيةإ ستعمال السلطة و إإساءة  :سم الخطر إ

 جهة وموقع حدوث الخطر:  جميع وحدات الجامعة وصف الخطر املحتمل:
 

نحراف في تحقيق مصالح شخصية  وذلك باإل  ستخدام املوظف أو املسؤول السلطة والصالحياتإ

نتفاع بسبب الوظيفة بأوجه غير مشروعه ومثال على ذلك راء للحصول على مصالح خاصة أو اإل باإلج

 .وليس على سبيل الحصر )تلقي الرشوة(

املسؤولة عن الجهة 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 مدير الجامعة

 1002/1003 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

  تفعيل الرقابة الداخلية بالجامعة وإعطاء القائمين بها صالحيات واسعة إلتمام مهمة الرقابة على

 أكمل وجه.

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .و إدارة املراجعة الداخلية بالجامعة ،معالي مدير الجامعة

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر
 .إبالغ صاحب الصالحية بذلك 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

  .إبطال املخالفة ونتائجها 

  جنة التأديبية أو الجهات املختصة بمثل هذه الفعال ليتم مقاضاتهم ومعاقبتهمللإحالة أصحاب العالقة. 
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 نوع الخطر:  قانوني
 

 ختباراتالخطر :  لجوء الطالب للغش في اإل سم إ

 جهة وموقع حدوث الخطر:  جميع كليات الجامعة املحتمل:وصف الخطر 

ختبارات بكافة الوسائل وحصولهم على نتائج غير مستحقة وبالتالي ضعف لجوء الطالب للغش في اإل 

 التحصيل العلمي.

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

 ،التي يتبعها الطالب اتالعماد

  .ولجنة تأديب الطالب بالجامعة

 8689/ 5931 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 الب والئحة حقوق الطالب وواجباتهتوعية الطالب باللوائح والنظمة خصوصا الئحة تأديب الط. 

  خاصة املستجدين.و ضرورة توزيع نسخة من الئحة تأديب الطالب لكل طالب الجامعة 

  من هذه الظاهرة وعدم التهاون في تطبيق العقوبة بعد ثبوت ضرورة التطبيق الفعلي لالئحة للحد

 الغش بحرمان الطالب من املادة ليكون عبرة لغيره.

  ختبارات.ضرورة التشديد في مراقبة اإل 

  ختبارات بحوزة كل مراقبفير نماذج ملحاضر ضبط الغش في اإل تو. 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإؤولة عن الجهة املس

 .والعمادات التابعة لهم ،ووكالة الجامعة للفروع ،وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر
  محضر بواقعة الغش في وقتها.قيام املراقب بتحرير 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

  إحالة الطالب للجنة تأديب الطالب إلثبات ما نسب إليه وإصدار القرار املناسب بحقه حسب العقوبة املنصوص عليها في  الئحة تأديب

 الطالب.

 .إصدار عقوبة بحق الطالب الذي لجأ للغش بحرمانه من املادة 
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 نوع الخطر:  تقنية معلومات 
 

 (Hacking)لكترونية النظمة اإل ختراق إ :  خطر  سم الخطر إ

 جهة وموقع حدوث الخطر:   مركز البيانات )الجامعة(. وصف الخطر املحتمل:
 

  مخاطر تقنّية: اإل( ختراقHacking). 

  الواقية للخوادم والجهزة التي تخدم البرامج والنظمة.والُجُدر النارّية  الّدخول الَجبرّي وكسر الحواجز 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 عمادة تقنية املعلومات

 6608/  6605 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

  ع ُجُدر نارّية وتصميم رتيبات الفنّية املْهنّية الالزمة من وضْ
ّ
بكة بحيث تكون عَ عمل الت

ّ
صّية على الش

 ختراق.اإل 

  إل إعمل 
ً
ن.ختبارات فنّية منتظمة زمنّيا  ختبار مدى التحصُّ

 ي التقنيا ِّ
 ختراق.ت الجديدة والحديثة التي تمنع اإل تقص ّ

  ختراق، وإصدار تقرير دورّي بذلك.عة الداء الفنّي لتقنيات منع اإل متاب 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإة عن الجهة املسؤول

 .عمادة تقنية املعلومات

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

√     
 



   

     67  
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء  إعناصر معالجة و 

 الخطر حال وقوعه

  د من حماية النظمة الخرى.ختراق عن طريق عْزل النظمة املتضّررة تقليل تأثير اإل
ّ
 والتأك

 ختراق بدنّي(.إلشبكة، أو النظمة املساندة، أو ختراق في أنظمة اختراق )اإل نّي املسؤول وتحديده حْسب نوع اإل تجهيز الفريق الم 

  طط بديلة.بالبحث والتدقيق لتحديد أسباب اإل الَبدء
ُ
رر وإيجاد خ  ختراق ومداه، وتحديد مقدار الضَّ

  ظام من أّي بحّل املشاكل وحماية الالَبدء
ّ
 ختراق مماثل مستقبلّي.إن

 .فين
ّ
ها وتوعية املستخدمين واملوظ

ّ
 إرسال تقرير عن املشكلة ومدى ضررها وكيفّية حل

 ن من الوصول إلى غيرها أو التأثير فيها.خإقفال النظمة امل
ّ
َرقة أو عزلها حتى ال تتمك

َ
 ت

 ختراق الشبكّية إليقاف الهجوم ومنع الوصول إلى النظمة.زة اإل جهزة الُجُدر النارّية وأجهستخدام أإ 

 بعد عدم تش 
ّ
عف.إغيل النظمة املتضّررة إال وها من نقاط الضّ

ُّ
د من خل

ّ
 ختبارها والتأك
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 نوع الخطر:  تقنية معلومات 
 

 جهزة البرامج وال  فيروساتخطر سم الخطر :  إ

 مركز البيانات )الجامعة(.جهة وموقع حدوث الخطر:   وصف الخطر املحتمل:
 

ًدا للبيانات أو املعلومات أو إتسرُّب الفيروسات وهي برامج إن  خطر 
ْ
 أو فق

ً
سّبب دمارا

ُ
خترقت الخوادم رّبما ت

 غيرها من الضرار التي تسّببها الفيروسات.

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 عمادة تقنية املعلومات

 6608/6605 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 .توافر إجراءات الّسالمة والمن الخاصة باملعلومات 

 نننع سياسنننات لمنننن املعلومنننات تخضنننع  و  تخننناذ إجنننراءاتإ العاملّينننة وأفضنننل املمارسنننات مثنننل  للمعنننايير  وضْ

(ISO 27000). 

 ع برامج مضاَدات الفيروسات قيد التشغيل
ْ
ملنع الفيروسات التي تهاجم الخوادم والجهنزة الرئيسنة  وض

 في الجامعة والقضاء عليها.

  وها من الفيروسات.إالحدُّ من
ُّ
د من خل

ّ
ب ومنسوبي الجامعة إال بعد التأك

ّ
 رتباط أجهزة الطال

 ص منهنا قالتأكد من نظافة الجهزة غير املرتبطة بالخادم الّرئيس الذي يبحث عن الفيرو
ّ
بنل سات ويتخل

 رتباط بشبكة الجامعة لتفادي اإلصابة بالفيروسات.الدخول واإل 

  تفعيل تحديث برنامج مضاّد الفيروسات بطريقة أوتوماتيكّية لّي جهاز مرتبط بالشبكة الّرئيسة

 (.Domainللجامعة عن طريق االرتباط بالن)

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء  إعناصر معالجة و 

 الخطر حال وقوعه

  ظام أو فريق أمن املعلومات.تقليل
ّ
بل املسؤول عن الن ظام أو عزله من قِّ

ّ
 تأثير الفيروس بفصل الن

 .بل فريق أمن املعلومات، وتحديد الضرار، وإمكانية إيجاد بدائل الستمرارية الخدمة في أثناء حّل املشكلة ظام من قِّ
ّ
 فحص الن

 َسخ االحلَبدء بحّل الفيروس وإزالته، واإل ا
ُّ
ظام كما يجب.ستعانة بالن

ّ
 تياطّية إن لزم المر وحماية الن

 .ين فِّ
َّ
ها وتوعية املستخدمين واملوظ ِّ

ّ
 إرسال تقرير عن املشكلة ومدى ضررها وكيفية حل

 ختراق الشبكّية إليقاف الفيروس وعزله.شبكّية النارّية وأجهزة موانع اإل ستخدام الجهزة الإ 

 .تنظيف الجهزة املصابة 

 بعد عدم تشغ 
ّ
 ختبارها والتأكد من خلّوها من أّيِّ فيروس.إيل النظمة املتضّرَرة إال

 .سخة الجديدة من عناوين الفيروسات
ُّ
 تحديث الجهزة الواقية من الفيروسات بالن

 بعد عدم تش 
ّ
وها من نقاط الّضعف.إغيل النظمة املتضّررة إال

ُّ
د من خل

ّ
 ختبارها والتأك

 سخة الجديدة من عناوين الفيروسات.تحديث الجهزة الواقية من ال
ُّ
 فيروسات بالن

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 التعامالت اإللكترونية، وإدارة الحاسب اآللي في املستشفيات الجامعّية. ، إدارةأمن املعلومات وحدة

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

√     
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 نوع الخطر:  تقنية معلومات 
 

صرَّح به سم الخطر :  إ
ُ
 (unauthorized Access) لكترونيةللمواقع اإل خطر الّدخول غير امل

 مركز البيانات )الجامعة(.جهة وموقع حدوث الخطر:   وصف الخطر املحتمل:
 

يانات، وذلك عن طريق الحصول على ُمصّرح بها إلى النظمة أو البرامج أو قواعد البالّدخول بطريقة غير 

ر بطريقة غير مشروعة.إ  سم املستخدم أو كلمة الّسِّ

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 عمادة تقنية المعلومات

 6608/  6605 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 .توافر إجراءات الّسالمة والمن الخاّصة باملعلومات 

  وضع إجراءات وسياسات لمن املعلومات تخضع للمعايير العاملّية وأفضل املمارسات مثل             

(ISO 27000.التي تضع إجراءات الّدخول وسياساته ) 

 .تعزيز التوعية بأمن املعلومات، وحفظ كلمات الّسر، وطرائق تحصينها 

  صرَّح به.إعمل
ُ ْ
 ختبارات دورّية لفحص إمكانية الّدخول غير امل

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .مدير مركز البيانات

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

√     
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 وقوعهعناصر معالجة الخطر حال 

نهاء  إعناصر معالجة و 

 الخطر حال وقوعه

 د من حماية النظمة الخرى.قليل تأثير اإل ت
ّ
 ختراق عن طريق عْزل النظمة املتضّررة والتأك

 ختراق بدنّي(.لشبكة، أو النظمة املساندة، أو إختراق في أنظمة انّي املسؤول وتحديده حْسب نوع اإلختراق )اإل تجهيز الفريق الم 

  طط بديلة.بالبحث والتدقيق لتحديد أسباب اإل الَبدء
ُ
رر وإيجاد خ  ختراق ومداه، وتحديد مقدار الضَّ

 .ظام من أّي اختراق مماثل مستقبلّي
ّ
 الَبدء بحّل املشاكل وحماية الن

 فين
ّ
ها وتوعية املستخدمين واملوظ

ّ
 .إرسال تقرير عن املشكلة ومدى ضررها وكيفّية حل

   م الحساب إيقاف   املستخدَ
ً
تا
َّ
ر كلمة تغيير   أو   مؤق  .الّسِّ

  دت إن املتضّرَرة النظمة عْزل  .ُوجِّ
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 نوع الخطر:  تقنية معلومات 
 

سخ غير الصلّية من البرامجستخدام إ سم الخطر :  خطر إ
ُّ
 لكترونية اإل الن

 وصف الخطر املحتمل:
اآللي وتقنية جميع أجهزة الحاسب  جهة وموقع حدوث الخطر: 

 املعلومات

ف في لحظة ما إ
ُّ
ب التوق ستخدام نسخ غير مصرَّح بها من البرامج أو النظمة التي تخدم العمل، ما قد ُيسّبِّ

صة.
َّ
فها لّنها غير ُمرخ

ُّ
 خالل العمل، أو عدم املقدرة على إجراء أعمال على تلك البرامج، بسبب توق

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 عمادة تقنية املعلومات

 6608/ 6605 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 .ص بطريقة دورّية
َ
 حْصر البرامج والنظمة التي تحتاج إلى ُرخ

 .ص بطريقة دورّية
َ
 توافر الرُّخ

 .م بطريقة غير مشروعة
َ
خد

َ
ست

ُ
 إنشاء بريد إلكتروني خاّص لإلبالغ عن البرامج التي ت

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

   √  
 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .عمادة تقنية املعلومات

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء  إعناصر معالجة و 

 الخطر حال وقوعه

  صة. ستخدام أّي جهاز إإيقاف
َّ
 يستخدم برامج غير ُمرخ

 .صة
َّ
 من غير املرخ

ً
صة بدال

َّ
 تركيب برامج ُمرخ
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 نوع الخطر:  تقنية معلومات 
 

صرَّح به للبيانات أو املعلومات.إ
ُ ْ
عديل غير امل

َّ
 سم الخطر :  خطر  الت

 وصف الخطر املحتمل:
أجهزة الحاسب اآللي وتقنية جميع   جهة وموقع حدوث الخطر:

 املعلومات

سم إالّدخول بطريقة غير ُمصرَّح بها إلى النظمة أو البرامج أو قواعد البيانات، وذلك عن طريق الحصول على 

عديل عن طريق 
َّ
ما يكون ذلك الت مَّ تعديل البيانات، وربَّ

َ
ر بطريقة غير مشروعة، ومن ث م أو كلمة الّسِّ املستخدِّ

د لتعديل البيانات واملعلومات بغير ستغالل موقع إ . ُمحدَّ  وْجه حّقٍّ

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 عمادة تقنية املعلومات

 6608/ 6605 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

  وضع إجراءات وسياسات لمن املعلومات تخضع للمعايير العاملّية وأفضل املمارسات مثل           

(ISO 27000.التي تضع إجراءات الدخول وسياساته ) 

 .ر، وطرائق تحصينها  تعزيز التوعية بأمن املعلومات، وحفظ كلمات السَّ

  عديل غير إعمل
ّ
صرَّح به للبيانات أو املعلومات.ختبارات دورّية لفحص إمكانّية الت

ُ ْ
 امل

  صرَّح به للبيانات أو املعلومات
ُ ْ
عديل غير امل

َّ
د-عمل تقرير دورّي لحصر الت  ُوجِّ

ْ
خالل فترات زمنّية  -إن

 دورّية.

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

    √ 
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

عناصر معالجة 

نهاء  الخطر حال إو 

 وقوعه

 م الحساب إيقاف  أو   -أمكن إن-  املتضّرَرة النظمة بعْزل  الخطر  تأثير  تقليل د فيه املشكوك أو  املستخدَ
ّ
 .الخرى  النظمة حماية من والتأك

  َرة النظمة عن املسؤول التقنيّ  الفريق تجهيز  .وتحديده املتضّرِّ

 رر  لتحديد وتأثيرها حصلت التي والتغييرات الّدخول  كيفّية لتحديد والتدقيق بالبحث الَبدء  .الضَّ

  ظام وحماية املشكلة، حّل
ّ
رر، تكرار  ملنع الن  .الصحيحة التشغيل نقطة إلى والعودة الضَّ

 رر  ومدى املشكلة عن تقرير  إرسال ها وكيفّية الحاصل الضَّ ِّ
ّ
مين وتوعية حل ين املستخدِّ فِّ

َّ
 .واملوظ

 عديل قبل عليه كانت ما إلى البيانات إعادة
ّ
َسخ طريق عن به املصرَّح غير  الت

ُ
 .المان ن

  ر  كلمة أو  الّدخول  كلمة تغيير م الّسِّ  .إلغاؤها أو  املس يء للمستخدِّ
 

 

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .عمادة تقنية املعلومات

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 نوع الخطر:  تقنية معلومات 
 

.إ
ً
ة البيانات واملعلومات وتوافقها مع بعضها بعضا

ّ
 سم الخطر :  خطر دق

 وصف الخطر املحتمل:
جميع  النظمة والخدمات  جهة وموقع حدوث الخطر:

 اإللكترونية.

ل هذا الخطر 
ّ
وجودها ما يسّبب مخرجات غير دقيقة وخاطئة،   في إدخال بيانات غير دقيقة أو خاطئة أو  يتمث

ة وعدم تكاملها.
َ
ل
َ
دخ

ُ ْ
 كذلك عدم توافق البيانات امل

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 عمادة تقنية املعلومات

 6608/ 6605 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 لفضل املمارسات واملنهجّيات الفنّية ستخدام منهجّيات تطوير النظمة إ 
ً
 وطبقا

ً
املعمول بها عامليا

 بذلك.

  ة البيانات وتوافقها.إعمل
ّ
 ختبارات دورّية لفحص دق

  ة في البيانات
ّ
ة بخدمة العمالء، لإلبالغ عن أّي تناقض أو عدم دق تخصيص خطوط تواصل خاصَّ

.
ً
 واملعلومات وتوافقها مع بعضها بعضا

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

    √ 

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .عمادة تقنية املعلومات

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء  إعناصر معالجة و 

 الخطر حال وقوعه

  د من حماية النظمة الخرى.  -إن أمكن- تقليل تأثير الخطر بعْزل النظمة املتضّرَرة
ّ
 أو إيقاف الحساب املستخَدم أو املشكوك فيه والتأك

 .َرة وتحديده  تجهيز الفريق التقنّي املسؤول عن النظمة املتضّرِّ

 رر. الَبدء بالبحث والتدقيق لتحديد كيفّية الّدخول والتغييرات التي حصلت  وتأثيرها لتحديد الضَّ

 .رر، والعودة إلى نقطة التشغيل الصحيحة ظام ملنع تكرار الضَّ
ّ
 حّل املشكلة، وحماية الن

 .ين فِّ
َّ
مين واملوظ ها وتوعية املستخدِّ ِّ

ّ
رر الحاصل وكيفّية حل  إرسال تقرير عن املشكلة ومدى الضَّ

 َسخ المان.إعادة البيانات إلى ما كانت عليه قبل اكتشاف عدم دقة البيان
ُ
 ات أو توافقها عن طريق ن
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 نوع الخطر:  تقنية معلومات 
 

 سم الخطر :  خطر أعطال الجهزة أو البرامج.إ

 جهة وموقع حدوث الخطر:  جميع أنظمة تقنية املعلومات وصف الخطر املحتمل:

ل هذا الخطر 
ّ
ل الجهزة الرئيس يتمث

ُّ
ة للجامعة، أو البرامج والنظمة التي تخدم أهّم العملّيات أو يفي تعط

ل في الخدمات التي تقّدمها 
َّ
 نقطاع الخدمات عن املستفيدين في الجامعة.إالجامعة، وهذا الخطر يتمث

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 عمادة تقنية املعلومات

 6608/ 6605 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة الخطرعناصر الوقاية من 

 .إجراء عملّيات الصيانة الدورّية لألجهزة والبرامج 

  ف.لعمل عقود صيانة سريعة
ّ
 لخدمة في حال التوق

 .َرق عمل جاهزة للطوارئ خاّصة بالجهزة أو البرامج  تخصيص فِّ

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

   √  
 

 تأثير الخطر حال وقوعه الخطرجراءات منع إالجهة املسؤولة عن 

 .عمادة تقنية املعلومات

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء  إعناصر معالجة و 

 الخطر حال وقوعه

  لة النظمة عن املسؤول التقنيّ  الفريق تجهيز
ّ
 .الجهزة أو  املتعط

 ل مشكلة لتحديد والتدقيق بالبحث الَبدء
ُّ
 .التعط

  ل تكرار  ومنع املشكلة حّل
ُّ
 .الصحيحة البيانات إلى والعودة التعط

 ها، وكيفية املشكلة عن تقرير  إرسال
ّ
رر  ومدى حل مين وتوعية الحاصل، الضَّ ين املستخدِّ فِّ

َّ
 .واملوظ

 ل قبل عليه كانت ما إلى البيانات إعادة
ُّ
سخ طريق عن التعط

ُ
 .البيانات في أضرار  هناك كانت إذا المان ن
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 جامعة طيبة   –المخاطر  دليل

 

 

 

 

 نوع الخطر:  تقنية معلومات 
 

د البيانات بسبب الفيضانات، أو الحرائق، أو الزالزل سم الخطر :  إ
ْ
 أو البراكين، أو الحروب. ،خطر فق

 جميع أنظمة تقنية املعلوماتجهة وموقع حدوث الخطر:   وصف الخطر املحتمل:

د البيانات 
ْ
واملعلومات بسبب الفيضانات أو الحرائق أو الزالزل أو البراكين أو الحروب عن طريق إغراق أو فق

حرق أو تدمير مركز املعلومات والجهزة الخادمة املوجودة فيه التي تحتوي البيانات واملعلومات املوجودة في 

 الجامعة.

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 عمادة تقنية املعلومات

 6608/ 6605 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 ي الكوارث ومن ِّ
ّ
ي الكوارث تختصُّ بإجراءات تخط ِّ

ّ
ة تخط

ّ
ط

ُ
 الفيضانات. عتطوير خ

  ووضعها في مكان آمن خارج محيط الجامعة 
ً
عمل نسخة متكاملة من البيانات واملعلومات يومّيا

 الفنّية العاملّية.واملنطقة حسب املواصفات 

 .توافر خزائن وأبواب مضاّدة للحريق واملاء لتحمي مركز املعلومات والجهزة والخوادم 

  إيجاد مركز معلومات بديل يحتوي الجهزة والبرامج والنظمة الالزمة لتشغيل أعمال تقنية املعلومات

ل مركز املعلومات الرئيس.
ُّ
 في الجامعة في حال تعط

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

   √  

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .عمادة تقنية املعلومات

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء  إعناصر معالجة و 

 الخطر حال وقوعه

  نسيق مع
ّ
د من عدم وجود أّي خطر وقسم المن  ز الصيانة مركالت

ّ
 .وللّسماح بالّدخول  في موقع الكارثة ، ...(كهربائّي ) للتأك

 َرر، وما يحتاج إليه الفريق إلعادة الخدمة. دىيزه ملعاينة املوقع، وتحديد موتجه الفريق الشبكّي التقنّي والمنّي  تحديد  الضَّ

  تة ومركز البيانات البديل.أنظمة و إيجاد حلول بديلة للمستخدمين املتضّررين بتوصيلهم إلى
ّ
 أجهزة شبكّية مؤق

 .َسخ االحتياطّية
ُ
ز الجهزة الشبكّية والن جهَّ

ُ
يانة من تجهيز الالزم من تكييف وكهرباء، ت د قسم الّصِّ

ُّ
 بعد تأك

 ة )ت َرف الشبكيَّ
ُ
د من االنتهاء من الغ

ُّ
ل.بعد التأك عَّ

َ
ف
ُ
ز الجهزة وت جهَّ

ُ
 كييف وكهرباء...( ت

 .َسخ المان ومركز البيانات البديل
ُ
  إعادة البيانات عن طريق ن

 .ين باملهّمة ّصِّ
َ
 إرسال تقرير عن تفصيالت املهّمة إلعالم اإلدارة التنفيذّية واملخت
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 نوع الخطر:  تقنية معلومات 
 

 الخوادم وأجهزة التخزينسم الخطر :  خطر سرقة إ

 جهة وموقع حدوث الخطر:  مركز البيانات. وصف الخطر املحتمل:

د البيانات واملعلومات في حال سرقة الخوادم من مراكز املعلومات.
ْ
 فق

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 عمادة تقنية املعلومات

 6608/  6605 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

  إجراءات الّسالمة والمن الخاّصة باملعلومات. توافر 

 .توافر كاميرات مراقبة ملراكز املعلومات 

  خول إلى مراكز املعلومات. توافر  إجراءات وسياسات صارمة للدُّ

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

    √ 

 

 الخطر حال وقوعه تأثير  جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .عمادة تقنية املعلومات

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء  إعناصر معالجة و 

 الخطر حال وقوعه

 .ت الخاّصة بالّدخول والخروج
ّ
ق من الفاعل عن طريق الكاميرات املوجودة، والسجال

ُّ
حق

ّ
 الت

  النظمة والجهزة املرتبطة بالجهاز املسروق.إيقاف جميع 

 رتباط مع النظمة والجهزة الخرى.لغاء الجهاز املسروق من دائرة اإل إ 

 .وْضع بديل عن الجهاز املسروق 

 عليهاتعديل حدوث وإعادة البيانات إلى ما كانت عليه في حالة  ،إعادة العمل إلى ما كان عليه. 

 ة. إيجاد الفاعل، ورفع أوراقه إلى  الّدائرة القانونيَّ

 .ين  إرسال تقرير عن تفصيالت املهّمة إلعالم اإلدارة التنفيذّية واملختّصِّ
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 نوع الخطر:  تقنية معلومات 
 

 .عمال التقنية الالزمة ل  خطر  نقص املهارات والكفاءات سم الخطر : إ

 البيانات.جهة وموقع حدوث الخطر:   مركز  وصف الخطر املحتمل:

ل هذا الخطر في عدم توافر الكفاءات واملها
ّ
صها أو رات الخاصة بتقنية املعلومات واإليتمث

ْ
تصاالت أو نق

بها.  تسرُّ

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 عمادة تقنية املعلومات

 6608/  6605 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 تصاالت.الوظيفّية لتقنية املعلومات واإل حتياجاتتدريبّية لإل وافر خطط ت 

  ين بهدف فِّ
ّ
 ستقطاب ذوي الخبرات الخارجّية.إستبقائهم و إعمل خطط لتحفيز املوظ

 في تقنية املعلوم
ّ
 ات واإلتطبيق برامج تدريبّية ملوظ

ّ
 صاالت تساعد على رفع الكفاءات واملهارات.ت

  ي تقنية املعلومات والتسرُّب ومتابعتها بصورة دوريّ ستقطاب ستبقاء واإل مراقبة نسبة اإل فِّ
ّ
ة ملوظ

صاالت.واإل
ّ
 ت

 .زة وظيف الخارجّي للكفاءات واملهارات املتمّيِّ
ّ
 توافر بدائل الت

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

    √ 

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .املعلوماتعمادة تقنية 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 جامعة طيبة   –المخاطر  دليل

 

 

 

 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء  إعناصر معالجة و 

 الخطر حال وقوعه

  قص. اإليعاز
َّ
 إلى املوظف البديل في املهارة املعّينة لتعويض الن

 .تدريب أفراد آخرين على الكفاءات واملهارات املطلوبة 

  ة
َ
ط

ُ
دريب واإل تحديث خ

ّ
 ستقطاب إليجاد بدائل جديدة.الت

 .فين لتوظيف أصحاب كفاءات جديدة
ّ
 التنسيق مع شؤون املوظ
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 نوع الخطر:  تقنية معلومات 
 

 (Human Errors) تقنية  سم الخطر :  خطر  أخطاء بشرّيةإ

 جهة وموقع حدوث الخطر:  مركز البيانات. وصف الخطر املحتمل:

ل هذا الخطر في حدوث أخطاء بشرّية غير متعّمدة أثناء 
ّ
صاالت ما يؤثر تأدية أعمال تقنية املعلومات واإليتمث

ّ
ت

صاالت الشبكّيةالجهزة أو النظمة أو أجهزة اإل في أداء
ّ
 .ت

الجهة املسؤولة عن 

 معالجة وانهاء الخطر
 عمادة تقنية املعلومات

 6608/ 6605 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة الوقاية من الخطرعناصر 

  ّم توثيق التعديالت التي أجريت. توثيق أّي
َ
 متطلبات للتعديل عن طريق طلب تغيير، ومن ث

 إ( ستخدام منهجّيةITIL.في إدارة التغيير ) 

 .عديالت
ّ
َسخ المان قبل وبعد إجراء الت

ُ
 عمل ن

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

   √  

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإ املسؤولة عنالجهة 

 .عمادة تقنية املعلومات

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

√     
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 جامعة طيبة   –المخاطر  دليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء  إعناصر معالجة و 

 الخطر حال وقوعه

 .إيقاف الجهاز أو النظام الذي وقع فيه الخطأ البشرّي 

  بكة الرئيسعْزل الجهاز أو
ّ
ظام عن الش

ّ
 ة.يالن

 .إيجاد الحّل وتحليل املشكلة والخطأ 

 .ظام
ّ
 توثيق ما حصل من خطأ وحّل على الجهاز أو الن

 .إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الخطأ 

  تقنية املعلومات. عمل تقرير عن ما حصل، وكيفية الحّل، ورفعه إلى إدارة 

 َسخِّ المان.إعادة البيانات إلى حالة ما قب
ُ
 ل وقوع الخطأ عن طريق ن
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 جامعة طيبة   –المخاطر  دليل

 

 

 

 

 نوع الخطر:  تقنية معلومات 
 

 جهزة التقنية.لأل  ستخدامطر سوء اإل سم الخطر :  خإ

 جهة وموقع حدوث الخطر:  مركز البيانات. وصف الخطر املحتمل:

د البيانات واملعلومات في حال سرقة الخوادم من مراكز املعلومات.
ْ
 فق

املسؤولة عن  الجهة

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 عمادة تقنية املعلومات

 6608/  6605 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 .َسخ المان بطريقة منهجّية تحفظ البيانات وتضمن عدم ضياعها
ُ
 عمل ن

 .توافر كاميرات مراقبة ملراكز املعلومات 

 صارمة للّدخول إلى مراكز املعلومات.تخاذ إجراءات ووضع سياسات إ 

 ستخدام منهجّيات عاملّية لحفظ أمن املعلومات مثل إISO 27000. 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

   √  

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .عمادة تقنية املعلومات

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    

 



   

     89  

 جامعة طيبة   –المخاطر  دليل

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء  إعناصر معالجة و 

 الخطر حال وقوعه

 ظام
ّ
 ستخدام.الذي وقع فيه الخطأ بسبب سوء اإل  إيقاف الجهاز أو الن

  بكة الرئيس  عْزل الجهاز
ّ
ظام عن الش

ّ
 ة.يوالن

 .إيجاد الحّل وتحليل املشكلة والخطأ 

  ظام.توثيق ما حصل من خطأ وحّل على الجهاز
ّ
 أو الن

 .إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الخطأ 

  تقنية املعلومات. الحّل، ورفعه إلى إدارةعمل تقرير عن ما حصل، وكيفية 

 .َسخ المان
ُ
 إعادة البيانات إلى حالة ما قبل وقوع الخطأ عن طريق ن
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 جامعة طيبة   –المخاطر  دليل

 

 

 

 

 نوع الخطر:  تقنية معلومات 
 

 عن مركز البيانات  نقطاع الكهرباءإ خطر سم الخطر :  إ

 مركز البيانات.جهة وموقع حدوث الخطر:   وصف الخطر املحتمل:

ل هذا الخطر 
ّ
ل الجهزة املختلفة التي إفي  يتمث

ُّ
ّم تعط

َ
تقّدم خدمات نقطاع الكهرباء عن مركز البيانات ومن ث

صاالت للمستفيدين.تقنية املعلومات واإل
ّ
 ت

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

 ،عمادة تقنية املعلومات

 .دارة التشغيل والصيانةوإ

 2966/  6605 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 .عمل صيانة دورّية للكهرباء في مراكز البيانات 

 ( اقة الكهربائّية
ّ
 في حالUPS'sتوافر أجهزة بدائل الط

ً
ف املصدر الّرئيس  ( التي تعمل أوتوماتيكيا

ُّ
 يتوق

 للكهرباء.

 .َرق عمل خاّصة بالكهرباء تراقب العطال الكهربائّية وتصلحها حال حدوثها  توافر فِّ

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .عمادة تقنية املعلومات

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 جامعة طيبة   –المخاطر  دليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء  إعناصر معالجة و 

 الخطر حال وقوعه

 ( اقة البديل
ّ
د الط ِّ

ّ
 (.UPSتشغيل مول

 .ل في الكهرباء
ُّ
 الَبدء بالبحث والتدقيق لتحديد مشكلة التعط

 .ل
ُّ
 حّل املشكلة ومنع تكرار التعط

  هاإرسال تقرير عن املشكلة وكيفية
ّ
ين. ،حل فِّ

َّ
رر الحاصل، وتوعية املستخدمين واملوظ  ومدى الضَّ

 .َسخ المان إذا كانت هناك أضرار في البيانات
ُ
ل عن طريق ن

ُّ
 إعادة البيانات إلى ما كانت عليه قبل التعط
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 جامعة طيبة   –المخاطر  دليل

 

 

 

 

 نوع الخطر:  تقنية معلومات 
 

 عن مركز البيانات  نقطاع التكييفإ خطر :  سم الخطر إ

 جهة وموقع حدوث الخطر: مركز البيانات. وصف الخطر املحتمل:

ل هذا الخطر في 
ّ
نل الجهنزة املختلفنة التنيإيتمث

ُّ
نّم تعط

َ
تقندم خندمات  نقطاع التكييف عن مركز البياننات ومنن ث

صاالت للمستفيدين بسبب الحرارة املنبعثة منها.تقنية املعلومات واإل
ّ
 ت

الجهة املسؤولة عن 

 الخطر نهاءإمعالجة و 

 ،عمادة تقنية املعلومات

 .دارة التشغيل والصيانةوإ

 2966 – 6605 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 .عمل صيانة دورّية لجهزة التكييف في مراكز البيانات 

  ف املصدر الّرئيس
ُّ
 في حال توق

ً
 للتكييف. يتوافر أجهزة بدائل للتكييف التي تعمل أوتوماتيكيا

 .راقب العطال وتصلحها حال حدوثها
ُ
َرق عمل خاّصة بالتكييف ت  توافر فِّ

 .ت
ّ
 توافر مركز بيانات بديل ومؤق

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .عمادة تقنية املعلومات

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 جامعة طيبة   –المخاطر  دليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء  إعناصر معالجة و 

 الخطر حال وقوعه

  د التكييف البديل ِّ
ّ
د- تشغيل مول  أو إطفاء الجهزة في حالة عدم وجود بديل. -إن ُوجِّ

 .ل في التكييف
ُّ
 الَبدء بالبحث والتدقيق لتحديد مشكلة التعط

  ل.حّل املشكلة ومنع تكرار
ُّ
 التعط

 .تشغيل الجهزة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه 

 َرر الحاصل ها، ومدى الضَّ
ّ
ين. ،إرسال تقرير عن املشكلة وكيفية حل فِّ

َّ
مين واملوظ  وتوعية املستخدِّ

 .َسخ المان إذا كانت هناك أضرار في البيانات
ُ
ل عن طريق ن

ُّ
 إعادة البيانات إلى ما كانت عليه قبل التعط
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 نوع الخطر:  تقنية معلومات 
 

 ملركز البيانات  سم الخطر : خطر التسرُّب املائّي إ

 جهة وموقع حدوث الخطر:  مركز البيانات. وصف الخطر املحتمل:

ب املننائّي مننن النابيننب أو الدوار الُعليننا ملركننز البيانننات مننا قنند يسننّبب غننرق الجهننزة  ننل هننذا الخطننر فنني التسننرُّ
َّ
يتمث

 لتقنية املعلومات أو تلفها. الخادمة

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 .تقنية املعلومات  عمادة

 6608 - 6605 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

  ختبارات على النابيب أو طرائق التسرُّب املائّي ملنع حدوثها.إتفتيش دورّي أو 

  ر الجهزة في حالة حدوث تسرُّب مائّي.بتكارّية إوضع طرائق
ّ
 ملنع تأث

 .ت في حالة حدوث تسرُّب مائّي
ّ
 تجهيز مركز بيانات مؤق

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

   √  

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .عمادة تقنية املعلومات

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

√     
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 جامعة طيبة   –المخاطر  دليل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء  إعناصر معالجة و 

 الخطر حال وقوعه

 .إطفاء الجهزة ومنع وصول املاء إليها 

 .الَبدء بالبحث والتدقيق لتحديد مشكلة التسرُّب املائّي 

 .ب  حّل املشكلة ومنع تكرار التسرُّ

 .تشغيل الجهزة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه 

  هاإرسال
ّ
ين. ،تقرير عن املشكلة وكيفية حل فِّ

ّ
 ومدى الضرر الحاصل، وتوعية املستخدمين واملوظ

  َسخ المان إذا كانت هناك أضرار في البيانات.إإعادة البيانات إلى ما كانت عليه قبل
ُ
 كتشاف التسرُّب عن طريق ن
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 نوع الخطر:  تقنية معلومات 
 

د أو املقاول  نقطاعإ سم الخطر :  خطر إ  .الّدعم الفنّي والصيانة من املوّرِّ

 جهة وموقع حدوث الخطر:  مركز البيانات. وصف الخطر املحتمل:

عم الفنننيّ  ننف املفنناجن للنندَّ
ُّ
ننل هننذا الخطننر فنني التوق

ّ
ننيانة لألجهننزة أو أنظمننة اإل يتمث صنناالت مننن املننوّردين أو والّصِّ

ّ
ت

 املقاولين.

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 .تقنية املعلومات  عمادة

 6608 - 6605 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 .دين واملقاولين قبل توقيع عقود الصيانة معهم  عمل دراسات معّمقة عن املوّرِّ

  دين عن طريق اإلدارة القانونّية وبشروط صارمة لحفظ مصالح  الجامعة.توقيع عقود مع املوّرِّ

 .دين  توافر بدائل ثانوّية ملحتوى التعاقد مع املوّرِّ

 .عة
َّ
دين ومقارنتها بالعقود املوق  املراجعة الدورّية لداء املوّرِّ

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .عمادة تقنية املعلومات

 

 عال

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 جامعة طيبة   –المخاطر  دليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء  إعناصر معالجة و 

 الخطر حال وقوعه

 عم بدائل ستخدامإ  .املقاول  أو  املوّرد غير  من الفنيّ  للدَّ

 د على قضائّية دعوى  رفع  .القانونّية اإلدارة مع بالتعاون  املوّرِّ

  عم داخلّية بدائل توفير  .الفنيّ  للدَّ

 ها، وكيفية املشكلة عن تقرير  إرسال
ّ
رر  ومدى حل مين وتوعية ،الحاصل الضَّ ين املستخدِّ فِّ

َّ
 .واملوظ
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 نوع الخطر :  سمعة الجامعة 
 

 السمعة اإلدارية : سم الخطر إ

 دارة الجامعةإ جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

 املجتمع وصناع القرار في الدولة صورتها الذهنية عند املساس بسمعة الجامعة مما يؤثر في. 

 شورة عن الجامعة من قبل منسوبيهاتضارب املعلومات املن. 

 خبار املضللة التي قد تنشر عنها.لتعامل الجامعة مع املعلومات وال لية محددة عدم وجود آ 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 وكالة الجامعة

 1100 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 عالمي بالجامعة.إتصال تابعة للمركز اإل نشاء وحدة إ 

 .وضع خطة محددة للمحافظة على الصورة الذهنية املتميزة عن الجامعة 

  كاديمي رسمي يعلن عن طريقه رأي الجامعة وردها على املوضوعات التي تتطلب ذلك أتحديد متحدث

 قيادات الجامعة لوسائل اإلعالم.بدون تعرض 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 وكالة الجامعة.

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء إعناصر معالجة و 

 الخطر

 دارة القانونية بالجامعة وممثل الجهة التي نشرت الخبر.ير  وحدة اإلتصال و بحضور مدير اإل جتماع الفوري بين مدحال نشر سلبي يتم اإل  يف 

  عالمية التي تهدد سمعة الجامعة سواء بشكل مباشر أم غير مباشر.حصر املضامين اإل 

 املدير .لية رد مقترحة ترفع ملعالي آعداد إتصال تتولى وحدة اإل 

  عالمية مناقضة للمضامين املهددة لسمعة الجامعة التي نشرت.إنشر مضامين 

 .تحديد متحدث رسمي للجامعة  دون تعرض قيادات الجامعة لوسائل االعالم 

 ستشعار الخطر املحتمل.إتصال املواد العالمية التي تنشر عن الجامعة يوميا وتستبق  تتابع وحدة اإل 

 عالن عن ما تواجههه والرد املناسب.ية في اإل تنتهج الجامعة الشفاف 

  زالته.إو  تخاذها ملعالجة هذا الخطر إجراءات التي تم رفع تقرير كامل عن اإل 
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    مخاطر فكريةنوع الخطر:  
 

 الفكار املتطرفة والسلوكيات املنحرفة :سم الخطرإ

 الجامعةجميع  وحدات  جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

 .تفجير املمتلكات وتخريبها 

 .إزهاق الرواح 

 .شيوع الفكار الضالة واملنحرفة 

الجهة املسؤولة عن 

نهاء إمعالجة و 

 حال وقوعه: الخطر 

جميع قطاعات الجامعة وعلى وجه 

 ،الخصوص: وحدة التوعية الفكرية

وجميع  ،كلية التربية ،كلية اآلداب

إدارة ، المن والسالمةإدارة  ،الكليات

 املشاريع. التشغيل والصيانة، وإدارة

 ---- التحويلة

 الحالي: درجة ومستوى الخطورة قبل وقوعه: عناصر الوقاية من الخطر 

 .توعية الشباب 

 .تشديد الحراسات المنية 

 ستخدام التقنية في املراقبة.إ 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
 

 :تأثير الخطر حال وقوعه قبل وقوعه: جراءات منع الخطر إالجهة املسؤولة عن 

 المن والسالمة.إدارة وحدة التوعية الفكرية، والكليات، و 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

√     
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 :بالخطر

 .اإلخالء املباشر للعاملين في املكان 

 .التطويق المني 

 .إعالم الجهات المنية بالخطر وطبيعته 



   

     102  
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 ثانيًا: املخاطر املعرفية ...
 تشمل:قد تعليمية و البحثية و ال خاطر املوتختص بإدارة التعامل مع 

 كاديمية بسبب:السمعة المخاطر 

 ضعف البنية التحتية للمعامل والفصول الدراسية وتجهيزاتها. 

  التعليمية ومخرجاتها وعدم مواءمتها لسوق العملضعف البرامج.  

  تسريبهاأو ختبارات مخاطر ضعف مستوى  اإل.  

 ضعف وقلة  برامج الدراسات العليا.  

 :بحثية بسببالسمعة المخاطر 

  بحاثعدم كفاءة وفاعلية مراكز ال.  

 قلة البحوث التطبيقية.  

 ضعف النشر العلمي.  

  .فكريةاللكية املمخاطر حقوق 
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 نوع الخطر :  سمعة الجامعة 
 

 كاديميةمخاطر السمعة ال  سم الخطر :إ

 .الكلياتجهة وموقع حدوث الخطر:   وصف الخطر املحتمل:

 املخاطر املتعلقة بجودة التعليم وجودة الوسائل التعليمية وأساليب التدريس و جودة املخرجات التعليمية.  

 مواءمتها ملتطلبات التنمية وسوق العمل.كاديمية وعدم تدني جودة البرامج ال 

  
ً
 بالجامعات املحلية االخرى. قلة الفرص الوظيفية املمنوحة لخرييي جامعة طيبة قياسا

  كاديميأعتماد إفشل بعض برامج كليات الجامعة في الحصول على. 

 تدريب أعضاء هيئة التدريس على أساليب التدريس الحديثة ضعف. 

  الوسائل التعليمية و تجهيزات املعامل والفصول الدراسية مما يؤخر مسار  تدني جودة مصادر التعلم و

 العملية التعليمية قياسا بالجامعات العاملية.

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 

 8686 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 العمل لسوق  ومواءمتها التنمية تطلباتمل مواكبتها من والتأكد الجامعة برامج جودة مراجعة. 

 التخرج قبل الطالب تدريب و  املهارية النواحي تنمية. 

 الجامعة خرييي لتعيين التوظيف جهات مع شراكات عقد. 

 البراميي عتماداإل  على والحصول  كاديميةال الجودة معايير  ستيفاءإ متابعة على الكليات عمداء حث.  

 الحديثة التدريس ساليبأ على دوريا وتدريبهم متميزين تدريس هيئة عضاءأ تعيين على الحرص.  

  بما وفروعها الجامعة في املعامل تجهيزات و  التقنية والوسائل التعلم مصادر  لتوفير  مكانياتواإل  املادي الدعم توفير 

 .والتكنولوجي التقني التقدم يواكب

 الطلبة تقييم و  لتدريس وعاملية حديثة ساليبأ على التدريس هيئة عضاءأ تدريب. 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء  إعناصر معالجة و 

 الخطر حال وقوعه

 خطة تصحيحية للبرامج املحتمل خطرها. خسائر املادية واملعنوية بها ووضعكاديمية  وتحديد الراجعة البرامج الم 

 كاديمي.الجودة واإلعتماد اللكليات بتطبيق معايير مراجعة التزام عمداء ا 

 عتماد براميي.إكاديمية التي لم تستوفي معايير الجودة ولم تحصل على تعديل البرامج ال 

 يقاف القبول في البرامج  التي ثبت عدم مواءمتها لخطط الدولة التنموية وسوق العمل وضعف مخرجاتها.إ 

 لكترونية.وإعتماد نظام اإلختبارات اإل لطلبة بحيث تتركز على املهاراتليات تقييم ااإلرتقاء بآ 

  كاديمي.أعتماد إحتفال بالبرامج التي تحصل على اإلعالن واإل 

  ساليب حديثة وعاملية لتدريس و تقييم الطلبة.أعضاء هيئة التدريس على أتدريب 

 

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 عمادة الجودة. ،الجامعي التطوير  عمادة ،الكليات عمداء ،ون التعليميةللشؤ وكالة الجامعة 

 

 عال 
ً
 نادر منخفض متوسط عال جدا

√     
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 نوع الخطر :  سمعة الجامعة 
 

 سم الخطر : مخاطر السمعة البحثيةإ

 الكليات واملراكز  والكراس ي البحثية. جهة وموقع حدوث الخطر: وصف الخطر املحتمل:

  بحاث.تدني جودة ال 

  بحاث التطبيقية التي تخدم املجتمع.قلة ال 

  بحاث طلبة الدراسات العليا.أقلة الدعم املادي لألبحاث و 

 .قلة البحوث املنشورة في مجالت عاملية محكمة 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

وكالة  الجامعة للدراسات العليا 

 والبحث العلمي

 8224 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 بحاث املراكز أسم جامعة طيبة سنويا  ومنها شكيل لجنة لدراسة وتقييم جميع البحاث الصادرة بإت

 التنموية بالدولة.والكراس ي البحثية والتأكد من جودتها وتحقيقها لهداف الخطط 

  ي بحث لتقرير حاجة املجتمع لهذا البحث.أتشكيل لجنة خاصة قبل قبول دعم 

 .توفير الدعم الكافي لدعم البحوث التطبيقية وبحوث طلبة الدراسات العليا 

  حتفاء بهم.ية العاملية املحكمة و دعمهم واإل عضاء هيئة التدريس على النشر في املجالت العلمأتشجيع 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 كليات ،العليا الدراسات عمادة ،العلمي البحث عمادة ،العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكالة

 .الجامعة

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 معالجة الخطر حال وقوعهعناصر 

نهاء  إعناصر معالجة و 

 الخطر حال وقوعه

 العليا لإلدارة تقرير  ورفع بدراستها لجنة وتكليف القصور  وجهأ تحديد. 

 التنموية التطبيقية البحوث عتمادإ معايير  تحديد. 

 جدواها تثبت لم التي البحثية والكراس ي  واملراكز  البحوث تمويل وقف. 

 تدعم لم ولو  حتى الجامعة سمبإ للنشر  رفعها قبل البحوث مراجعة صالحية ومنحها البحثية السمعة ملتابعة علمية لجنة تشكيل. 

  والعاملي الوطني قتصادواإل املجتمع تخدم والتي الجامعة بإسم املقدمة البحوث نتائج عن عالناإل. 

 املحكمة العلمية العاملية املجالت في املنشورة البحوث عدد زيادة . 

 العلمية بحاثال  نتائج على املترتبة العلمية املشروعات زيادة. 
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 بشرية بالنسبة لعضاء هيئة التدريس   مخاطر نوع الخطر :  
 

 سم الخطر :  اإلهمال من قبل أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.  إ

 داراتاإل كليات و الجميع  جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

  أعضاء هيئة تدريس أو قياديون مهملون في عملهم أو متكاسلون و بطيئون في إنجاز العمال مما ينتج عنه

 قصور في اإلنجاز وعدم تحقيق أهداف الجامعة.

  بالجودة املطلوبة.و عدم إنجاز مشروعات الجامعة في الوقت املحدد 

 .ضياع املعامالت و تعطيل العمال 

 تية للجامعة.حدوث تلفيات في البنية التح 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 

 8686 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

  .تشكيل لجان ملتابعة املشروعات و البنية التحتية و مدى التقدم في اإلنجاز 

  حالة اإلجادة في عملهم.تشجيع أعضاء هيئة التدريس و تحفيزهم في 

  و اإلبداع  بث  روح املنافسة الشريفة بين القياديين وحثهم على التفكير. 

 ولية.فها و قيمها لتنمية الشعور باملسؤ نشر رسالة الجامعة و أهدا 

 .وضع نظام مساءلة و فرض عقوبات على عضو هيئة التدريس املهمل 

 

 
ً
 نادر منخفض متوسط عال عال جدا

  √   

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

     .و مديري اإلدارات ،عمداء الكليات

 

 
ً
 نادر منخفض متوسط عال عال جدا

 √    
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء  إعناصر معالجة و 

 الخطر حال وقوعه

 ول عن الخطر إلى موقع الحدث.ضور املسؤ ح 

 ول عنه.ؤ للجنة املختصة لدراسة الحدث و تحديد املساجتماع يعقد إ 

  جتماع اللجنة املختصة مع عضو هيئة التدريس املهمل و أخذ مرئياته.إيعقد 

 .فرض عقوبات على عضو هيئة التدريس في حال ثبوت اإلهمال 

 م تكرارها.اإلعالن في اإلدارة عن النتائج و العقوبات التي توصلت لها اللجنة املختصة لضمان عد 

  التحتية و مدى التقدم في اإلنجازتشكيل لجان ملتابعة املشاريع و البنية. 

 فيزهم في حالة اإلجادة في عملهمتشجيع أعضاء هيئة التدريس و تح. 



   

     109  

 جامعة طيبة   –المخاطر  دليل

 

 
 

 
 

 بشرية بالنسبة لعضاء هيئة التدريس  مخاطر نوع الخطر :  
 

 التدريس في أعمال خارجيةو أعضاء هيئة  نشغال الطباء إسم الخطر :  إ

 دارات اإل كليات و الجميع  جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

  فالقياديون قد يكلفون بالعمل التدريس و الطباء بأعمال خارجيةقد يكلف كثير من القياديين و أعضاء هيئة :

وكذلك  ،وكذلك الطباء قد يكلفون بأعمال إدارية بحته ،خارج الجامعة ما يؤثر في عملهم في اإلدارات التابعة لهم

في جودة التدريس و تذمر  ستشارات خارج الجامعة ما يؤثر و إأعضاء هيئة التدريس قد تكون لديهم أعمال 

 .الطالب

 ملجال الكاديمي نتيجة إلنشغالهمضعف إنتاجية الطباء و أعضاء هيئة التدريس في ا. 

 املرض ى من ذلكو تذمر  نشغال الطباء عن مرضاهمإ. 

 ملكتبية ما يسبب تذمر الطالبقلة تواصل أعضاء هيئة التدريس مع الطالب و عدم وجودهم في الساعات ا.  

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 

 8686 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

  عدد الساعات التي يقضيها القياتحديد 
ً
 أو أسبوعيا

ً
 .دي في إدارته يوميا

  هيئة التدريس و الطباء القيام بها خارج الجامعة أو الكلية و تكون تحت  تقنين العمال التي من املسموح لعضو

 .رإشراف الرئيس املباش

 .وضع إجراءات منظمة ملتابعة أداء الطباء داخل العيادات 

  الرضا للمرض ى املراجعين لكل طبيب توضع في تقرير أدائه الوظيفي.ستبيانات إعمل 

 .وضع سياسات تنظيمية لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس في مكاتبهم في أثناء الساعات املكتبية 

 

 
ً
 نادر منخفض متوسط عال عال جدا

  √   
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء  إعناصر معالجة و 

 الخطر حال وقوعه

 .وضع السياسات و تنظيم عمل أعضاء هيئة التدريس و الطباء خارج الجامعة 

  ذو كفاءة عالية.إيجاد مساعدين لألطباء و أعضاء هيئة التدريس و يكونون 

 .تقليل أعداد املرض ى التابعين للطبيب 

  التحديد عدد.
ً
 أو أسبوعيا

ً
 ساعات التي يقضيها القيادي في إدارته يوميا

 يام بها خارج الجامعة أو الكليةتقنين العمال التي من املسموح لعضو هيئة التدريس و الطباء الق. 

 داريين.ياديين من اإل ارية البحتة على القولية العمال اإلدؤ جعل مس 

 

 

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .عميد الجهة املعنية

 

 
ً
 نادر منخفض متوسط عال عال جدا

 √    
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 نوع الخطر :  مخاطر موارد بشرية بالنسبة لعضاء هيئة التدريس  
 

 ستقطاب غير املدروساإل سم الخطر :  إ

 دارات اإل كليات و الجميع  جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

 ستقطاب أعضاء هيئة التدريس بشكل غير مدروس باإلضافة إلى تكليفهم بأعمال في غير تخصصاتهم و إ

 على حجم اإلنتاجية.ستقطاب الباحثين غير املدروس مما  يؤدي إلى زيادة املصروفات في املإ
ً
  يزانية قياسا

 قسام إليهم.ضعف جودة العمل نتيجة لعدم توزيع املستقطبين وفق تخصصاتهم و حسب حاجة ال 

الجهة املسؤولة عن 

 معالجة وانهاء الخطر

ستقطاب في وكالة الجامعة وحدة اإل 

 .للدراسات العليا و البحث العلمي

 1299 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

  املهام و املسؤوليات الوظيفة إال بعد التأكد من الحاجة إليها و وضع جميع ضرورة الحرص على  أن ال تنشأ

  .و الواجبات التي يقوم بها املستقطب

 هذه الوظيفة بالسوق و العائد على  موازنة بين سعر متوسط أجر  يتحدد أجر الوظيفة وفق عملية

 من الجر املحدد. يجب أن يكون أكثر  ن الخير أاملنظمة من هذه الوظيفة حيث 

  توزيعهم حسب تخصصاتهم في اإلدارات املناسبةتحديد عدد املوظفين العلماء و الباحثين و.  

  حتياج الفعلي لعداد الباحثين و العلماء املستقطبين يكون أعضاؤها من مختلف وضع لجنة لتحديد اإل

  .التخصصات في الجامعة

 حتياجات الوظيفية للوحدة.اء لجنة لكل قسم مهمتها تحديد اإل إنش 

 

 
ً
 نادر منخفض متوسط عال عال جدا

  √   
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء  إعناصر معالجة و 

 الخطر حال وقوعه

  بالجودة املطلوبة.عدم تجديد التعاقد مع 
ً
 علميا

ً
 العلماء و الباحثين الذين لم يقدموا إنتاجا

 .
ً
 مراقبة أداء جميع املستقطبين سنويا

  ات و ورش تدريبية في مجال تخصصهمإرسال املستقطبين إلى دور. 

 .تحديد عدد املوظفين العلماء و الباحثين و توزيعهم حسب تخصصاتهم في اإلدارات املناسبة 

 ن و العلماء املستقطبين يكون أعضائها من مختلف التخصصات في الجامعة.ديد اإلحتياج الفعلي لعداد الباحثيوضع لجنة لتح 

 اء لجنة لكل قسم مهمتها تحديد اإلحتياج الوظيفي للوحدةإنش. 

 

 

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

   .وكيل الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي

 

 
ً
 نادر منخفض متوسط عال عال جدا

 √    
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 نوع الخطر :  مخاطر موارد بشرية بالنسبة لعضاء هيئة التدريس  
 

 سم الخطر :  التسرب الوظيفيإ

 كلياتالجميع جهة وموقع حدوث الخطر:   وصف الخطر املحتمل:

  يؤثر تسرب أعضاء هيئة التدريس في مستوى املنظمة و إنتاجها و سببه قد يكون شعورهم بأن جهدهم و

و الشكر أو قد  عطاءهم يستحق أكثر من مقدار الراتب الشهري املخصص لهم أو أن جهدهم ال يلقى التقدير 

 .بمغريات أفضل من الوظيفة التي يعملون فيها تأتيهم عروض عمل

 .
ً
 أو معنويا

ً
 تسرب أعضاء هيئة التدريس املتميزون أو تقاعدهم نتيجة لعدم تقديرهم ماديا

 طلب املتعاقد إنهاء عقده. 

 نسحاب أعضاء هيئة التدريس من تدريس املواد أثناء الفصل الدراس ي لظروف طارئة.إ 

 التدريس.عضاء هيئة عارض صحي يمس أ 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

عضاء هيئة أون عميد شؤ 

 واملوظفين التدريس

 2055 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 حننننوافز  عطننناءإ منننع مسننناند طننناقم تنننوافر  و  الجامعنننة موقننننع فننني جهنننودهم نشنننر  و  التننندريس هيئنننة أعضننناء تشنننجيع 

 .التدريس هيئة أعضاء لتشجيع

 أو  الجامعننة مسننتوى  علننى التنني اللجننان لعضننوية الترشننيح عننند بالعدالننة تتسننم ومعلنننة واضننحة سياسننة عتمننادإ 

 .الكلية

 املتميزين املتعاقدين رواتب تحسين. 

 الجامعي الحرم خارج و  داخل تدريسية أعباء لديهم الذين التدريس هيئة أعضاء حركة لتقليل ضوابط وضع.  

 التخصصات مختلف في التدريس هيئة أعضاء من البدالء توافر  على الكليات تحرص. 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء  إعناصر معالجة و 

 الخطر حال وقوعه

 التسرب في الرغبة إلى أدى الذي الخلل وفهم عمله إنهاء في الراغب ستاذال  مع جتماعإل ا. 

 ذلك كان إذا لذلك دعته التي السباب عالج محاولة  
ً
 .ممكنا

  العمل توقف عدم لضمان عنه بديل ستاذأ توفير. 

 الرسمية بالوسائل الشاغرة الوظيفة عن اإلعالن. 

 ممكن وقت بأسرع البدالء تعيين. 

 التسرب أسباب لدراسة الجامعة مستوى  على لجنة تشكيل. 

 الجامعة إدارة إلى ورفعها الحلول  قتراحإ. 

 التدريس هيئة أعضاء لتشجيع حوافز  عطاءإ. 

 مساند طاقم توفير  و  الجامعة موقع في جهودهم نشر  و  التدريس هيئة أعضاء تشجيع. 

 املتميزين املتعاقدين رواتب تعديل. 

 الجامعة الجامعي الحرم خارج و  داخل تدريسية أعباء لديهم الذين التدريس هيئة أعضاء حركة لتقليل ضوابط وضع. 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

  .عمداء الكليات، ون التعليمية، وكالة الجامعة للشؤ عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس و املوظفين

 

 عال 
ً
 نادر منخفض متوسط عال جدا

√     
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 نوع الخطر:  قانوني
 

 نتهاك حقوق الفكريةإخطر سم الخطر :  إ

 جهة وموقع حدوث الخطر:  جميع وحدات الجامعة وصف الخطر املحتمل:

 نتهاك حقوق امللكية الفكريةإ. 

 نتهك الحقوق الفكرية.تطبيق النظمة الصارمة تجاه من إ عدم 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

 ،املجلس العلمي ،دير الجامعةم

 .للجنة التأديبيةا

 1002 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة الوقاية من الخطرعناصر 

  بث الوعي لدى جميع منسوبي الجامعة من املهتمين في املؤلفات أو االختراعات وخالفه من حقوق

 امللكية الفكرية بأنظمة ولوائح امللكية الفكرية وما يترتب على مخالفتها من عواقب. 

 من العمال على عدم اللجوء إلى  أو غيره أخذ التعهد على صاحب العالقة قبل البدء بمشروعه البحثي

 نتهاك حقوق امللكية الفكرية بأي من الطرق وإفهامه بعواقب ذلك.إ

  بإحالة صاحب العالقة  تعاظواإل عتبار لحقوق الفكرية لإل نتهك اإتطبيق النظمة الصارمة تجاه من

 لى اللجنة التأديبية.إ

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

بداع املعرفي لألعمال واإل وكالة الجامعة  ،اللجان التأديبية بالجامعة، املجلس العلمي، مدير الجامعة

 .عمادة البحث العلمي ،)وحدة امللكية الفكرية(

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

√     
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 معالجة الخطر حال وقوعهعناصر 

حال العلم  الفوريجراء اإل 

 بالخطر:
  رقة.سثم يعد خطاب ملعالي مدير الجامعة بذلك بعد التأكد من ال ،إلى  املجلس العلمي بذلك  رفع محضر 

 جراءات معالجة الخطر:إ

 

 .الرفع ملعالي مدير الجامعة 

 .تشكيل لجنة للتأكد من صحة املوضوع ومطابقته 

  ملعالي مدير الجامعة عن تقرير اللجنة املشكلة بذلك.الرفع 

 لى اللجنة التأديبية.إحالة صاحب العالقة إ 

من  صوالتخل نهاء الخطر إ

 ضرار التي سببها:ال 

 

 كتشاف بعد موافقة املجلس.املوضوع من املجلس العلمي حتى وإن تم اإل عدم املوافقة على 

  حالته للجنة التأديب بسبب سرقة علمية.املتقدم الذي سبق إعدم قبول أي طلب من 

 بالغ ذلك لعمادة البحث العلمي ومراكز البحوث.إ 
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  ... كوارثالطوارئ والخماطر ثالثا : 
 :مركز الكوارث والطوارئ والزمات

إدارة مننن والسننالمة و ال  ومنسننقين فني إدارة اتوحنندثنالث  و يشنمل املركننز  والبيولوجيننةشننعاعية الطنوارئ البيئيننة والطبيعيننة واإلنشنائية والصننحية والكيميائينة واإل  بننإدارةيخنتص 

 :وغيرها من قطاعات الجامعة التشغيل والصيانة

 :املخاطر البيئية و الصحية السالمة من  وحدة -1

املرافننق، التشنغيلية وصنيانة  مخنناطر البنينة التحتينة و  و  ،واإلشنعاعية الكيميائينة، والبيولوجينة،و   ،املنواد الخطنرة و  ،والصننحية ،املخناطر الطبينة لسنالمة مننإلدارة امتخصصنة 

 :تشملقد دارة املشاريع و إو 

 تسرب املواد الكيميائية في املعامل.  

 تسرب املواد املشعة.  

  شعاعية والحيوية الخطرةالنفايات اإل.  

 .تعطل تنفيذ املشاريع 

 تصدع وتشقق املباني.  

  أو الصرف الصحيتسرب املياه.  

 نقطاع التكييفإ.  

 خطار املصاعد الكهربائيةأ.  

 خطار التوصيالت والتمديدات الكهربائيةأ.  

  ختناقات التنفسية.اإل 

  مراض املعدية والوبئة. ال 

 .التسمم الغذائي 

  مراض املزمنة.ال 

  خطاء الطبية.ال 

  خطاء الدوائيةال. 

 .الخطار البيولوجية 
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 :وحدة العمليات للتدخل السريع -2

 :لىالدفاع املدني وتصنف الحوادث إستدعاء جهات أمنية أو صحية أو إطفاء أو إو أ كإخالءجراء جماعي عامل مع كل طارئ أو كارثة تتطلب إوتختص  بالت

 حوادث الصغيرة املنعزلة:ال -أ 

 جزء صغير من حيز الجامعة  أو ممتلكاتها املادية وال يؤثر على الداء العام للجامعة، ومن أمثلة ذلك :هو حادث منعزل يؤثر على 

 حتجاز  أحد أفراد الجامعة. وفاة أو إصابة أو إ 

  .حريق صغير ومحدد املوقع 

  ملواد خطرة. جدا تسرب بسيط 

 التيار الكهربائي. نقطاعإ 

 ، لن الولوية هي  لسالمة الفراد املتضررين الطبية والسالمة والخدمات المنإدارة كالسريعة  ستجابةاإل عند وقوع الحادث سيتم مباشرة الحالة من قبل قطاعات 

 مباشرة من جراء الحادث وسالمة الفراد داخل املنطقة. 

 الخدمات:حوادث الكبيرة املنتشرة التي قد تؤدي إلى إيقاف ال -ب 

 : اء العام للجامعة، ومن أمثلة ذلكيتم تعريف وقوع حادث كبير حرج كحالة تؤدي إلى تعطل واحدة أو أكثر من الخدمات والذي يؤثر على الد

  .حريق كبير 

  الخ(.  ،خارجيالعتداء اإل  ،نفجاراتاإل  ،ظاهراتامل ،نارالطالق إ ،املدنية ) التدافع ضطراباتاإل... 

 ربائي أو املياه عن منطقة واسعةالتيار الكه نقطاعإ. 

  حدة التوعية والتدريب: -3

 وعقد  ،نتاج ونشر املطبوعات الالزمة بالتوعيةإو  ،ستخدام دليل املخاطرإو  ،خالء و االسعافات، والتدريب على اإل تعنى بنشر ثقافة التعامل مع الطوارئ والكوارثو 

 .خارج الجامعةشيح لبرامج تدريبية برامج التدريب والتر 
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 كيمائينوع الخطر:  
 

 التدوال و التخزين و التخلص يائية غير متوافقة أثناء النقل و خلط مواد كيمسم الخطر: إ

 املختبرات و املستودعات الكيميائية جهة وموقع حدوث الخطر: وصف الخطر املحتمل:

   إلى أن يحدث خلط يؤدي 
ً
نفجار أو حدوث تفاعل كيمائي ينتج عنه إإلى وضع املواد بجوار بعضها بعضا

  .شتعالعد غازات سامة و ضارة و قابلة لإل تصا

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

 و أ أمن وسالمة املعملول ؤ سم

 .السالمةالمن و إدارة و  ،املختبر

 2824/ 2811 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

  سمها و كميتها و طبيعتها.ووضع كشف يوضح إضرورة التعرف إلى صفات املواد الكيمائية 

  و وضعها في ملف يسهل الوصول إليه عند الحاجة. وضع املواد في املختبر 

  تعامل ملواد غير املتوافقة للمواد املو تحديد ا،تحديد املواد املتوافقة للمواد املتعامل معها في املختبر

 معها .

 ملبدأ عدم التوافق الكيميائيالحرص على تجميع املواد امل 
ً
  .ستخدمه في عبوات خاصة طبقا

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .املختبر و أأمن وسالمة املعمل ول ؤ سم

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    

 

 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر
  ول عن املختبر أو املوقع.ؤ و املس بالجامعةالسالمة المن و تصال بإدارة اإل 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

  إشعار الخرين و إغالق الكهرباء و البواب و ترك املكان.
ً
 فورا

  للمحافظة على الرواح و املمتلكات. ضرورة تطبيق خطط الطوارئ و اإلخالء في مكان النفجار 

 تصال بالدفاع املدني عند حدوث االنفجار.اإل 

  نتهاء الخطر و عودة المور إلى طبيعتها.إاإلعالن عن 

  ستفادة منها.بالحادثة و وضع التوصيات بهدف اإل كتابة التقرير الخاص 
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 كيمائينوع الخطر:  
 

 سطوانة غاز مضغوط إنفجار  إسقوط و تسرب و سم الخطر: إ

 جميع منشآت الجامعة جهة وموقع حدوث الخطر: وصف الخطر املحتمل:

 بغض النظر يمثل الغاز املضغوط في إ 
ً
سطوانة أو عن طبيعة الغاز املوجود فسقوط اإل  سطوانة خطرا

 تسرب الغاز منها يمثل خط
ً
 للمتعاملين مع هذه اإل را

ً
  .سطواناتدائما

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

 و أمسؤول أمن وسالمة املعمل 

 .السالمةالمن و دارة إو املختبر، 

 2824/ 2811 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

  عن املمرات و أماكن خروج الطوارئ بمنطقة جيدة التهوية، تخزين اإل 
ً
سطوانات بوضع رأس ي بعيدا

 عن 
ً
 مواد الكولة و المالح و البخرة.وبعيدا

  سطوانات بسلسة أو حزام مناسب و تثبت بالجدار أو مكان مناسب.تربط اإل 

 نة و فصل املنظم سطواظم للهواء ملعرفة معدل الضغط و يجب إغالق اإل من عند اإلستخدام يستعمل

 ستخدام املنظم.في حالة عدم اإلستخدام، كما يجب التدرب على كيفية إ

  عدم التوافق عتبار مبدأ عدم تخزن كميات كبيرة من اإلسطوانات في املختبر كما يجب الخذ بعين اإل

ائية يميسطوانات عند التخزين )تخزين الغازات ذات التشابه في املخاطر الكالكيميائي ملحتوى اإل 

 
ً
 .(بجوار بعضها بعضا

  أن اإل 
ً
ال و املواد غير شتععلى القل من املواد القابلة لإل  سطوانة بعيدة بمقدار أربعة أمتار التأكد دائما

 .يفضل إستخدام أقل حجم من إسطوانات الغاز املضغوطاملتوافقة معها و 

 ستخدام.ل اإل كيميائية قبتعرف على طبيعة الغاز املضغوط و مراجعة بطاقة السالمة الوجوب ال 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر
 ول عن املختبر أو املوقع.ؤ السالمة و املسالمن و تصال بإدارة اإل 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

 ا وقع الحادث يجب التعامل معه عن طريق الدفاع املدني.إذ 

 نفجار فيجب التعامل معه عن وقع ) أما في حالة حدوث حريق أو إإشعار اآلخرين القريبين من الحادث بحدوث تسرب، و إبعادهم عن امل

  .طريق الدفاع املدني (

 قة املتضررة بشريط الصق أو حواجزعزل املنط. 

 .توفير تهوية جيدة في املنطقة امللوثة 

 انة لضمان أن سطو داخل اإل  ترك جزء من الغاز سطوانة كلية، و دائما يجب يغ الغاز من اإل تفر  عدم

 سطوانة.ن خارجها بحيث ال يدخل الهواء لإل سطوانة أكبر ميكون الضغط داخل اإل 

  خر.آل سطوانات من مكان اإل إستخدام عربات خاصة لنقل 

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

   املختبر. و أمل ة املعمسؤول أمن وسالم

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 كيمائينوع الخطر:  
 

 شتعال مواد كيميائية  إحريق ناتج عن سم الخطر: إ

 املختبرات و املستودعات الكيميائية جهة وموقع حدوث الخطر: وصف الخطر املحتمل:

  تخدام أو غازات سل فمعظمها مذيبات عضوية كثيرة اإل شتعااملواد الكيميائية بقابليتها لإل  ةيغالبتمتاز

 شتعال و أن بعضها مواد صلبة أو غازية.تزيد من خطورة اإل 

لجهة املسؤولة عن ا

 نهاء الخطرإمعالجة و 

 و أمسؤول أمن وسالمة املعمل 

 .السالمةالمن و دارة املختبر، وإ

 2824/  2811 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 طاقات السالمة الكيميائية قبل اإلستخدامتعرف على طبيعة الغاز املضغوط و مراجعة بال. 

  وال تخزن أكثر من أربعة لتر منها خارج الخزانة.ضع املواد في خزانات خاصة مناسبةو ، 

  على الرضية و السطح و تنظيفها في الحال.عدم ترك املواد املشتعلة على هيئة مساحيق 

  توفير طفايات حريق في املختبر و سهولة الوصول 
ً
 .إليها عند الحاجة و فحصها دوريا

 ملنع تراكم البخرة .ذر و الحرص مع املواد القابلة لإل الح 
ً
 شتعال بحيث يتجدد هواء الغرفة دوريا

  ب شتعال و في التعامل مع املواد القابلة لإل  الحذر 
ً
 إستخدام مواقد اللهب املباشريمنع منعا

ً
 . اتا

 نسكابها أثناء نقل كميات منها.إستخدام عربات مناسبة تمنع فرص إ 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال 

 العلم بالخطر
 ول عن املختبر أو املوقع.ؤ و املس بالجامعةالسالمة المن و تصال بإدارة اإل 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

 نفسكالحادث يجب الحرص على حماية ذا وقع إ. 

  من و السالمةاإلتصال على إدارة ال.  

 .التعامل معه عن طريق الدفاع املدني 

 ضراررافق الجامعة و حصر الخسائر  و ال تفقد موقع الحادث وم. 

 

 

 
 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 املختبر. و أمسؤول أمن وسالمة املعمل 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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    شعاعيةإ مخاطر نوع الخطر:  
 

 سم الخطر:  التعرض لإلشعاعإ

 تستخدم مصادر مشعة جهة وموقع حدوث الخطر: املعامل التي وصف الخطر املحتمل:

القيء في الدم  حيث تبدأ أعراض ،تحدث مجموعة من العراض وذلك خالل ساعة واحدة من التعرض لإلشعاع

من مجموع املصابين حتفهم  %100 - 80 ويالقي ،ويتساقط الشعر ،والتلوث، بينما يتم تحطم كريات الدم الحمراء

الذين كتبت لهم النجاة فسوف يبرءون بعد فترة زمنية طويلة،  وذلك خالل شهرين من تعرضهم لإلشعاع، أما ،الكيد

 .باإلشعاع حيث تتأثر الخاليا التناسلية وبذلك تولد أجيال ملوثة ،جيالهمأنتظار إكامنا في  ولكن يبقي الخطر اإلشعاعي

ولة عن ؤ الجهة املس

معالجة وإنهاء الخطر حال 

 وقوعه:

إدارة الوقاية من اإلشعاع والتوعية 

 البيئية

 3455 :هلتحويلا

 درجة ومستوى الخطورة الحالي: :عناصر الوقاية من الخطر قبل وقوعه

 وتنظف مرة كل شهر تنظيفا شامال  ،يجب على العامل في بداية عمله أن ينظف جميع الماكن يوميا بقطعة مبللة 

 أسطح وأماكن العمل.لجدران والرضيات والبواب وجميع ل

 ن يتجنب السرعة الغير ضرورية عند التعامل مع املواد املشعة املفتوحة.أالعامل ى يجب عل 

  ن يرتدي معطفه طوال فترة العمل بالوحدة.أيجب 

  ستعمال املناديل غير الورقية داخل الغرفة.إو التدخين و مستلزمات التجميل و دخال الطعمة و املشروبات إ يحظر 

  رب السوائل وجود خدوش أو قطع في الجلد مع الحرص علي تغطية الجروح البسيطة بمشمع الصق ملنع تستجنب

 .ليهإ

  ستخدام الزجاجات والدوات املخدوشة أو املشروخة أو التي يكون لها حواف حادة.إتجنب 

  شعاعي عنتداول مواد مشعة يزيد نشاطها اإل  ستعمال عندعمال قفازات غير قابلة إلعادة اإل ستإيجب                       

  .ميكرو كوري، ويجب خلع القفازات بدون ملس سطحها الخارجي 10

 نتهاء من كل عملية وخاصة قبل تناول الطعمة أو املشروبات أو تلوث اليدي واملالبس فور اإل  بار ختيجب مراعاة  إ

ميكرو كوري  فيجب  10أي بيكرل  70 أعلي منلكشف عن التلوث اإلشعاعي جهاز اكان عد وإذا  ،قبل مغادرة الوحدة

 ول الوقاية بذلك.ؤ نخفاض العد يخطر مسإتكرار غسل اليد إلزالة تلوثها وفي حالة عدم 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال
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 تأثير الخطر حال وقوعه  جراءات منع الخطر قبل وقوعهإولة عن ؤ الجهة املس

التي منن واجبهنا وضنع  ، إدارة الوقاية من اإلشعاع والتوعية البيئية ولية الرقابة اإلشعاعية في منطقة علي عاتق ؤ تقع مس

خطة للوقاية اإلشعاعية تتضمن تحديد الجرعة اإلشعاعية امللزمة للعاملين باملصادر املشعة ولبناقي العناملين فني املنطقنة 

زينننادة التعننننرض عننننن الحنننند املسننننموح بننننه،  إلنننني بلينننغ عننننن أي ظننننروف قنننند تننننؤديوالت ،املحتمنننل تعرضننننهم لإلشننننعاع أثننننناء العمننننل

 ىعنننادة التننندريب علنننوإ ،خطنننة الوقاينننة اإلشنننعاعية ىات والعننناملين باملصنننادر املشنننعة علنننووضنننع سياسنننة تننندريب لفرينننق الزمننن

ب أن تننننوفر جد مننننن إجننننراءات الوقايننننة بالنسننننبة لنننننواع التشننننغيل املختلفننننة، ويجننننسننننتفتنننرات زمنيننننة متكننننررة مننننع تحننننديث مننننا ي

للعنناملين فنني املنشننأة كننل التعليمننات اإلداريننة والتقنيننة والطبيننة املتعلقننة باملخنناطر اإلشننعاعية والسنناليب اآلمنننة للعمننل مننع 

 :مجازاة من يخالف هذه التعليمات ومنها

 .إجراء الكشف والتحليالت الطبية قيل التعيين ودوريا وعمل فحوص في حاالت التعرض الزائد 

  هننناك ملننف خنناص لكننل مشننتغل فنني حقننل اإلشننعاع، ويسننجل فيننه كننل البيانننات الطبيننة ونتننائج يجننب أن يكننون

 الفحوصات والقياسات اإلشعاعية التي تجري له.

 اإلشعاع عن سبع ساعات في اليوم. ىت العمل في املكان الذي يحتوي علتزيد ساعا ن ال يجب أ 

  خمسة أيام في السبوععلى يجب أال تزيد أيام العمل. 

 جازة السنوية عن شهر تقل اإل  ن ال يجب أ. 

 يجب قضاء العطالت بعيدا عن مقر العمل. 

  ام الجهنزة واملنواد سنتخدإوالرض فني محنيط  القينام بعملينة املسنح اإلشنعاعي للتأكند منن أن درجنة تلنوث الجنو

 للجرعة املسموح بها. املشعة مالئم

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال
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 معالجة الخطر حال وقوعهعناصر 

اإلجراء الفوري حال 

 العلم بالخطر

   يلبق شباذيطا اإتخبذ  لحيطةبا لاسذةبلا تلبأخل   ب   بللري لحيفىبحا ة بق  ذتبا ةيبل   فىبح يجب  لتأكدبم  ب  ال ى طبا لابللر لت ب  ت بذ إيجب  لتأكدبم  ب

 لق لاا ل لحيذر.إ   ةل م  طلي كلرى يم ايطمت 

  ل ةىم.إشاذعق ت م ةإزلتا لتأللي ىفلء لاسح لإل إال بام إيترلب    لاسذطح لتسظطفا بذإلال يس ح تألشخذص لاللثيل 

  ذتببا لتليذيببا  بب  لتسذ طببا لتةلطببا  ببق  ة  يبب ؤ اسةقببا اة يفىلببذ  ويببذ ةىفىببا تل سببةال يظلببلل بذ ايأحببأم يلببق ايببر لاخببذبيل سلببا لا بببا لاللثببا  ببق لحيببذ 

 نف.م اة لل ة تللي تلايل ي  طفىح لتفةىلر ىفةح ا

خذها اإلجراءات التي تت

الجهة ملعالجة وإنهاء 

 الخطر

  شترك  ق  جذبيأه.إيج   سذب  قملر لحجفيا لت   تكثف بيذ كل شخ  تافض تليذري اة 

   ةدببب ت  يسبببم لت ببب   بببق ال  يشببباذعق رلسلببإشبببخذص لاخبببذبيل تحببة لافليلبببا لتةلطبببا ةيلبببق ةىببه لحخخبببلص يسبببم لت ببب   ببق   بببمةي تلبببلي بقبببذء للإيجبب

 . طللق ةطففت اة ادثر 500 ق  مةر لتشخ  يم تافض إلشاذ  سذرجق 

     ىفلءلت لتفاذتا إلزلتا تللي ا بذد  لتا بل  با  حب  ى طبا للى بان تالب ذل  ب  طليذ تلا بل ثذنطبا يلبل لتلبمء  بق ت ب طل ذ  ب  تخذ  لإل إيج  لتأكدم

 ىميم.

  ةتليف ه ه لتقطلر بام ض ذل ة  ا لتا ل بخلرن طلطاطا.تلضا يطلر يلق رسل  لل ذد  لاللثا 

 ةأفذرن  سه  ق تحذش   ةيل  ه ل لحيذري  فن اسفى.ةىحفظ  ت   ق سجل سذص تل  اة  لتليذيا بإىفلء تحقطح كذ ل  ل  لحيذريؤ يقلم  س 
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 نوع الخطر:  بيولوجي
 

 نتشار البكتيري )أ(اإل  سم الخطر: إ

 البيولوجيةاملختبرات  جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

بكتيريا من الصنف غير املقصود وغير املخطط له لي  اإلنتشار .  نتشار بكتيريا من الصنف )أ(إ : تشار البكتيري )أ(ناإل 

تشكل ال التي و الحاوية لها  النابيب والطباقأو تهشم  ،والتخلص جاربأثناء النقل والت )أ( بشكلها السائل أو املجفف

 على سالمة وصحة الفرد والبيئة
ً
 .ي مرض معروف لدى البشر والحيواناتأالبكتيريا ال تسبب  ههذن أإذ  ،خطرا

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

املختبر،  و أمسؤول أمن وسالمة املعمل 

 وإدارة المن والسالمة.

 2824/ 2811 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 املتعامل معها في املختبر وقراءتها بتمعن.وتصنيف خطورة الكائنات الحية طلع على بطاقة السالمة إ 

 .حافظ على نظافة مكان العمل وتخلص من الفوض ى 

 في مجال عملك. جراء التجارب بشكل آمنإدرس اإلجراءات التي وضعت من أجل إ 

 نابيب والطباق الحاوية لهعلى ال  هوعالمات الخطورة الخاصة ب الكائن الحيسم إ  ضع. 

  إجراءات ومتطلبات السالمة في املختبر قبل إجراء أي تجربة جديدة. راجع 

  في املختبر والكلية. نتشار البكتيرياإستجابة لحوادث بشكل دوري التعليمات املكتوبة لإل طور وراجع 

  تشارهانإتتعامل معها عند  نتشار البكتيريا التيإمكان تعلم ما أفضل الطرق لتنظيف وتعقيم. 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

   √  

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 املختبر. و أمسؤول أمن وسالمة املعمل 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

   √  
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 الخطر حال وقوعهعناصر معالجة 

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر
 ول عن املختبر أو املوقع.ؤ ملسباتصال اإل 

اإلجراءات التي تتخذها الجهة 

 ملعالجة الخطر

  وإبعادهم عن املوقع.  نتشار أو إنسكاب إخرين القربيين من الحادث بحدوث إشعار اآل 

 عزل املنطقة املتضررة بشريط الصق أو حواجز.إ 

 و مغاسل العين.إاملعقمات السطحية ستخدام إ 

 تهوية في املنطقة امللوثة.ال غالقإ 

 (.التلوث البكتيري جاهزة للتعامل مع معقمات بحسب طبيعتها )توجد كتيريا املنتشرة تعامل مع الب 

 ،نتشارهاإضيق لضمان عدم  والتعامل مع البقعة وذلك بحصرها في مكان تحديد خطوات املعالجة ومن ثم لبس أدوات الحماية الشخصية. 

إنهاء الخطر والتخلص من 

 الضرار التي سببها

 بحسب إرشادات بطاقة السالمة.بكتيريا ما تبقى من الن م نظيفهااملنطقة امللوثة وت عقيمت 

 .التخلص من النفاية عبر الطرائق الصحيحة وعدم رميها مع نفاية البلدية 

  إلى طبيعتها.نتهاء الخطر وعودة المور إاإلعالن عن 

 ستنباط العبر منها.إستفادة منها و وضع التوصيات بهدف اإل نتشار البكتيريا و إنسكاب و كتابة التقرير الخاص بحادثة اإل 
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 نوع الخطر:  بيولوجي
 

 نتشار البكتيري )ب(  اإل  سم الخطر: إ

 املختبرات البيولوجية    جهة وموقع حدوث الخطر: وصف الخطر املحتمل:

اإلنتشار غير املقصود وغير املخطط له لي بكتيريا من الصنف  . نتشار بكتيريا من الصنف )ب(إ : تشار البكتيري )ب(ناإل 

أو تهشم النابيب والطباق الحاوية لها والتي تشكل  ،فف أثناء النقل والتجارب والتخلص)ب( بشكلها السائل أو املج

 على سالمة وصحة الفرد ، إذ 
ً
 محتمال

ً
لحيوانات وال وا ن هذه البكتيريا قد تسبب مرض غير خطير لدى البشر أخطرا

 لى آخر في البيئة.إتنتقل من خالل شخص 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

املختبر، مسؤول أمن وسالمة املعمل أو 

 وإدارة المن والسالمة.

 2824/ 2811 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 وقراءتها بتمعن.  املتعامل معها في املختبر وتصنيف خطورة الكائنات الحية طلع على بطاقة السالمة إ 

 .حافظ على نظافة مكان العمل وتخلص من الفوض ى 

 في مجال عملك. جراء التجارب بشكل آمنإدرس اإلجراءات التي وضعت من أجل إ 

  نابيب والطباق الحاوية لهعلى ال  هوعالمات الخطورة الخاصة ب الكائن الحيسم إ ضع. 

 .راجع إجراءات ومتطلبات السالمة في املختبر قبل إجراء أي تجربة جديدة 

  في املختبر والكلية. نتشار البكتيرياإستجابة لحوادث بشكل دوري التعليمات املكتوبة لإل طور وراجع 

  تشارهانإتتعامل معها عند  نتشار البكتيريا التيمكان إتعلم ما أفضل الطرق لتنظيف وتعقيم. 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 وسالمة املعمل أو املختبر.مسؤول أمن 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر
 ملسئول عن املختبر أو املوقع.باتصال اإل 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

  وإبعادهم عن املوقع. نتشار أو إنسكاب إخرين القربيين من الحادث بحدوث إشعار اآل 

 عزل املنطقة املتضررة بشريط الصق أو حواجز.إ 

 و مغاسل العين.أاملعقمات السطحية ستخدام إ 

 تهوية في املنطقة امللوثة.ال غالقإ 

 (.التلوث البكتيري جاهزة للتعامل مع معقمات بحسب طبيعتها )توجد كتيريا املنتشرة تعامل مع الب 

 نتشارهاإوالتعامل مع البقعة وذلك بحصرها في مكان ضيق لضمان عدم  املعالجة ومن ثم لبس أدوات الحماية الشخصية، تحديد خطوات. 

ر والتخلص من إنهاء الخط

 الضرار التي سببها

 بحسب إرشادات بطاقة السالمة.بكتيريا ما تبقى من الن م نظيفهااملنطقة امللوثة وت عقيمت 

  الطرائق الصحيحة وعدم رميها مع نفاية البلدية.التخلص من النفاية عبر 

  نتهاء الخطر وعودة المور إلى طبيعتها.إاإلعالن عن 

 ستنباط العبر منها.إو  ستفادة منهاوضع التوصيات بهدف اإل نتشار البكتيريا و إنسكاب و كتابة التقرير الخاص بحادثة اإل 
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 بيولوجينوع الخطر:  
 

 البكتيري )ج( نتشار اإل  سم الخطر: إ

 املختبرات البيولوجية   جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

بكتيريا من الصنف غير املقصود وغير املخطط له لي  اإلنتشار .  نتشار بكتيريا من الصنف )ج(إ : تشار البكتيري )ج(ناإل 

التي تشكل و الحاوية لها  النابيب والطباقأو تهشم  ،والتخلص جاربأثناء النقل والت )ج( بشكلها السائل أو املجفف

 على سالمة وصحة الفرد 
ً
 ال تنتقل العدوى من شخص إو العامل خطرا

ً
البكتيريا تسبب  ههذن أإذ  ،البيئةلى آخر في غالبا

 .مرض معروف ومحدد لدى البشر والحيوانات

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

املعمل أو املختبر، مسؤول أمن وسالمة 

 وإدارة المن والسالمة.

 2824/ 2811 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 معها في املختبر وقراءتها بتمعن املتعاملوتصنيف خطورة الكائنات الحية طلع على بطاقة السالمة إ. 

 .حافظ على نظافة مكان العمل وتخلص من الفوض ى 

 في مجال عملك. جراء التجارب بشكل آمنإدرس اإلجراءات التي وضعت من أجل إ 

  نابيب والطباق الحاوية لهعلى ال  هوعالمات الخطورة الخاصة ب الكائن الحيسم إضع. 

 .راجع إجراءات ومتطلبات السالمة في املختبر قبل إجراء أي تجربة جديدة 

  في املختبر والكلية. نتشار البكتيرياإستجابة لحوادث بشكل دوري التعليمات املكتوبة لإل طور وراجع 

  تشارهانإتتعامل معها عند  نتشار البكتيريا التيمكان إتعلم ما أفضل الطرق لتنظيف وتعقيم. 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .وسالمة املعمل أو املختبرمسؤول أمن 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    

 



   

     133  

 جامعة طيبة   –المخاطر  دليل

 

 

 

 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال 

 العلم بالخطر
 املوقع. من والسالمة فيإعالم الكلية ومسؤولي ال و  ول عن املختبر ؤ ملسباتصال اإل 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

 وإبعادهم عن املوقع نتشار أو إنسكاب إمن الحادث بحدوث  ريبينإشعار اآلخرين الق  
ً
 .فورا

 بشريط الصق أو حواجز. لوثةعزل املنطقة املإ 

 باس الواقي وحماية العينين وقناع الوجه والقفازاتلرتداء الإ. 

 و مغاسل العين.أاملعقمات السطحية ستخدام إ 

 امللوثة.تهوية في املنطقة ال غالقإ 

 (.التلوث البكتيري جاهزة للتعامل مع معقمات بحسب طبيعتها )توجد كتيريا املنتشرة تعامل مع الب 

  نتشارهاإك بحصرها في مكان ضيق لضمان عدم وذلامللوثة تحديد خطوات املعالجة والتعامل مع البقعة. 

ر والتخلص إنهاء الخط

 من الضرار التي سببها

 

 بحسب إرشادات بطاقة السالمة.بكتيريا مما تبقى من ال نظيفهااملنطقة امللوثة وت عقيمت 

 .التخلص من النفاية عبر الطرائق الصحيحة وعدم رميها مع نفاية البلدية 

  وعودة المور إلى طبيعتها.  نتهاء الخطر إاإلعالن عن 

 ستنباط العبر منها.إستفادة منها و وصيات بهدف اإل وضع التنتشار البكتيريا و إنسكاب و كتابة التقرير الخاص بحادثة اإل 
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 بيولوجينوع الخطر:  

 
 بكتيري )د(ال تشار ناإل  سم الخطر: إ

 البيولوجيةاملختبرات  جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

بكتيريا من الصنف )د( غير املقصود وغير املخطط له لي  اإلنتشار . نتشار بكتيريا من الصنف )د(إ : تشار البكتيري )د(ناإل 

 و الحاوية لها  النابيب والطباقأو تهشم  ،والتخلص جاربأثناء النقل والت بشكلها السائل أو املجفف
ً
التي تشكل خطرا

 
ً
 لدى البشر والحي ههذن أإذ  ،على سالمة وصحة الفرد والبيئةكبيرا

ً
وانات وتنتشر البكتيريا تسبب أمراض خطيرة جدا

 .بسرعة وتنتقل بالهواء أو املالمسة من شخص آلخر

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

مسؤول أمن وسالمة املعمل أو املختبر، 

 وإدارة المن والسالمة.

 2824/ 2811 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 املتعامل معها في املختبر وقراءتها بتمعن.وتصنيف خطورة الكائنات الحية طلع على بطاقة السالمة إ 

 .العمل مع البكتيريا )د( في مناطق معزولة ومحظورة من دخول غير العاملين 

 .حافظ على نظافة مكان العمل وتخلص من الفوض ى 

 في مجال عملك. جراء التجارب بشكل آمنإدرس اإلجراءات التي وضعت من أجل إ 

  نابيب والطباق الحاوية لهعلى ال  هوعالمات الخطورة الخاصة ب الكائن الحيسم إضع. 

 .راجع إجراءات ومتطلبات السالمة في املختبر قبل إجراء أي تجربة جديدة 

  في املختبر والكلية. نتشار البكتيرياإستجابة لحوادث بشكل دوري التعليمات املكتوبة لإل طور وراجع 

 تشارهانإتتعامل معها عند  نتشار البكتيريا التيمكان إنظيف وتعقيم تعلم ما أفضل الطرق لت. 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

√     

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإجهة املسؤولة عن ال

 .مسؤول أمن وسالمة املعمل أو املختبر

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

√     
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال 

 العلم بالخطر
 والدفاع املدني املوقع المن والسالمة في إدارةو  ول عن املختبر ؤ ملسباتصال اإل. 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

  املوقعوإبعادهم عن  نتشار أو إنسكاب إخرين القربيين من الحادث بحدوث إشعار اآل  
ً
 .فورا

 عزل املنطقة املتضررة بشريط الصق أو حواجز.إ 

 رتداء اللباس الواقي وقناع الوجه وحماية العينين والقفازات.إ 

 عالن الحجر الصحي للمنطقة امللوثة وما حولهاإ. 

 للشخص القريب من املوقع و مغاسل العينأاملعقمات السطحية ستخدام إ. 

 طقة امللوثة.في املنبشكل كامل تهوية ال غالقإ 

 نتظار الجهات املختصة للتعامل مع التلوث.إ 

إنهاء الخطر والتخلص 

 من الضرار التي سببها

  .تقيد بتعليمات فريق المن والسالمة والدفاع املدني 

 .الحجر الصحي وعدم مغادرة املوقع حتى ظهور التقارير الطبية 

 ستنباط العبر منها.إستفادة و ضع التوصيات بهدف اإل و و نتشار البكتيريا إنسكاب و كتابة التقرير الخاص بحادثة اإل 
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 بيولوجينوع الخطر:  
 

 الحشري )أ( تشار ناإل سم الخطر:   إ

 البيولوجيةاملختبرات جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

حشرات حية من غير املقصود وغير املخطط له لي  اإلنتشار .  نتشار حشرات من الصنف )أ(إ : تشار الحشري )أ(ناإل 

 على سالمة وصحة الفرد والبيئةال التي و  ،جاربأثناء النقل والتالصنف )أ( 
ً
الحشرات ال تسبب  ههذن أإذ  ،تشكل خطرا

 .ي ضرر وال تنقل أي مرض معروف لدى البشر والحيوانات والنباتاتأ

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

مسؤول أمن وسالمة املعمل أو املختبر، 

 وإدارة المن والسالمة.

 2824/ 2811 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 املتعامل معها في املختبر وقراءتها بتمعن.وتصنيف خطورة الكائنات الحية طلع على بطاقة السالمة إ 

  الفوض ى.حافظ على نظافة مكان العمل وتخلص من 

 في مجال عملك. جراء التجارب بشكل آمنإدرس اإلجراءات التي وضعت من أجل إ 

  الحاويات والحافظات الخاصة بالحشراتعلى  هوعالمات الخطورة الخاصة ب الكائن الحيسم إضع. 

 .راجع إجراءات ومتطلبات السالمة في املختبر قبل إجراء أي تجربة جديدة 

  في املختبر والكلية. نتشار الحشراتإستجابة لحوادث التعليمات املكتوبة لإل بشكل دوري طور وراجع 

  تشارهانإتتعامل معها عند  نتشار الحشرات التيمكان إتنظيف للتخلص و تعلم ما أفضل الطرق. 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

   √  

 

 وقوعهتأثير الخطر حال  جراءات منع الخطرإن الجهة املسؤولة ع

 .مسؤول أمن وسالمة املعمل أو املختبر

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

   √  
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر
 ول عن املختبر أو املوقع.ؤ ملسباتصال اإل 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

  وإبعادهم عن املوقع.نتشار للحشرات هروب أو إإشعار اآلخرين القربيين من الحادث بحدوث 

 حواجز.بالاملنطقة  حصر إ 

 تهوية في املنطقة.منافذ ال غالقإ 

 (.مبيدات حشرية فعالةبحسب طبيعتها )حشرات املنتشرة تعامل مع ال 

 ،نتشارهاإبحصرها في مكان ضيق لضمان عدم وذلك الحشرات والتعامل مع  تحديد خطوات املعالجة ومن ثم لبس أدوات الحماية الشخصية. 

ر والتخلص من إنهاء الخط

 الضرار التي سببها

 

 بحسب إرشادات بطاقة السالمة.الحشرات املنطقة مما تبقى من نظيف ت 

  عبر الطرائق الصحيحة.شرات النافقة الحالتخلص من 

  املبيد الحشري.فتح التهوية والنوافذ للتخلص من آثار 

  نتهاء الخطر وعودة المور إلى طبيعتها.إاإلعالن عن 

  ستنباط العبر منها.إستفادة منها و ضع التوصيات بهدف اإل نتشار الحشرات وو إو هروب كتابة التقرير الخاص بحادثة 
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 بيولوجينوع الخطر:  
 

   حشري )ب(ال تشار ناإل  سم الخطر: إ

 البيولوجيةاملختبرات  جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

حشرات من غير املقصود وغير املخطط له لي  اإلنتشار .  نتشار حشرات من الصنف )ب(إ : تشار الحشري )ب(ناإل 

 على سالمة وصحة و الحاوية لها الحاويات والحافظات  حطمأو ت ،جاربأثناء النقل والتالصنف )ب( 
ً
التي تشكل خطرا

 .ما أذى مباشر )عض / قرص( أو نقل مرض للبشر والحيوانات والنباتاتالحشرات تسبب إ ههذن أإذ  ،والبيئةالفرد 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

مسؤول أمن وسالمة املعمل أو املختبر، 

 وإدارة المن والسالمة.

 2824/ 2811 التحويلة

 الخطورةدرجة ومستوى  عناصر الوقاية من الخطر

 املتعامل معها في املختبر وقراءتها بتمعن.وتصنيف خطورة الكائنات الحية طلع على بطاقة السالمة إ 

 .حافظ على نظافة مكان العمل وتخلص من الفوض ى 

 في مجال عملك. جراء التجارب بشكل آمنإدرس اإلجراءات التي وضعت من أجل إ 

  الحافظات الحاوية لهعلى  هوعالمات الخطورة الخاصة ب الكائن الحيسم إضع. 

 .راجع إجراءات ومتطلبات السالمة في املختبر قبل إجراء أي تجربة جديدة 

  والكلية. في املختبر  نتشار الحشراتإستجابة لحوادث بشكل دوري التعليمات املكتوبة لإل طور وراجع 

  تشارهانإعند تتعامل معها  لحشرات التيمكان إنتشار اتنظيف للتخلص و تعلم ما أفضل الطرق. 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإسؤولة عن الجهة امل

 مسؤول أمن وسالمة املعمل أو املختبر، وإدارة المن والسالمة.

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر
 املوقع. دارة المن والسالمة فيإو ول عن املختبر ؤ ملسباتصال اإل 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

  وإبعادهم عن املوقع.نتشار للحشرات و إ هروبإشعار اآلخرين القربيين من الحادث بحدوث 

 حواجز.بالعزل املنطقة رتداء املالبس الواقية وسبل الحماية و إ 

 املبيدات الحشرية الفعالةستخدام إ. 

 تهوية في املنطقة.منافذ ال غالقإ 

 (.الحشراتجاهزة للتعامل مع مبيدات بحسب طبيعتها )توجد حشرات املنتشرة تعامل مع الال 

  نتشارهاإك بحصرها في مكان ضيق لضمان عدم وذل الحشراتالتعامل مع. 

ر والتخلص من إنهاء الخط

 الضرار التي سببها

  بحسب إرشادات بطاقة السالمة.حشرات ما تبقى من الن م نظيفهااملنطقة وت عقيمترش و 

 عبر الطرائق الصحيحة. اتالتخلص من النفاي 

  ساعة للتخلص من آثار املبيدات. 24فتح منافذ التهوية ملدة ال تقل عن 

  نتهاء الخطر وعودة المور إلى طبيعتها.إاإلعالن عن 

  ستنباط العبر منها.إستفادة منها و ضع التوصيات بهدف اإل و و نتشار الحشرات إو هروب كتابة التقرير الخاص بحادثة 

 

 

 

 



   

     140  

 جامعة طيبة   –المخاطر  دليل

 

 

 

 بيولوجينوع الخطر:  
 

 حيوانات التجارب )أ( هروب سم الخطر: إ

 البيولوجيةاملختبرات  جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

غير املقصود وغير املخطط له لي  اإلنتشار .  نتشار حيوانات حية من الصنف )أ(إ : الحية )أ(هروب حيوانات التجارب 

 على سالمة ال التي و لها تحطم القفاص والحاويات أو  ،جاربأثناء النقل والتحيوان مخبري من الصنف )أ( 
ً
تشكل خطرا

 .لدى البشر والحيواناتي مرض معروف أالحيوانات ال تسبب  ههذن أإذ  ،وصحة الفرد والبيئة

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

مسؤول أمن وسالمة املعمل أو املختبر، 

 وإدارة المن والسالمة.

 2824/ 2811 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 املختبر وقراءتها بتمعن.املتعامل معها في وتصنيف خطورة الكائنات الحية طلع على بطاقة السالمة إ 

 .حافظ على نظافة مكان العمل وتخلص من الفوض ى 

 في مجال عملك. جراء التجارب بشكل آمنإدرس اإلجراءات التي وضعت من أجل إ 

  القفاص الحاوية لهعلى  هوعالمات الخطورة الخاصة ب الكائن الحيسم إضع. 

  أي تجربة جديدة.راجع إجراءات ومتطلبات السالمة في املختبر قبل إجراء 

  في املختبر والكلية.هروب الحيوانات ستجابة لحوادث بشكل دوري التعليمات املكتوبة لإل طور وراجع 

  تشارهانإتتعامل معها عند  مكان هروب الحيوانات التيتعلم ما أفضل الطرق لتنظيف. 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   

 

 تأثير الخطر حال وقوعه منع الخطرجراءات إالجهة املسؤولة عن 

 .مسؤول أمن وسالمة املعمل أو املختبر

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال 

 العلم بالخطر
 املوقع.دارة المن والسالمة في إو  ول عن املختبر ؤ ملسباتصال اإل 

تتخذها اإلجراءات التي 

 الجهة ملعالجة الخطر

  وإبعادهم عن املوقع.هروب حيوانات التجارب بإشعار اآلخرين القربيين من الحادث 

  حواجز.بالعزل املنطقة 

 املصائد أو السموم الحيوانيةستخدام إ. 

 تهوية في املنطقة.منافذ الخروج وال غالقإ 

 بحسب طبيعتها.يوانات الهاربة الحتعامل مع ال 

  هروبها.وذلك بحصرها في مكان ضيق لضمان عدم حيوانات املخبرية والتعامل مع  املعالجة ومن ثم لبس أدوات الحماية الشخصية،تحديد خطوات 

ر والتخلص إنهاء الخط

 من الضرار التي سببها

 بحسب إرشادات بطاقة السالمة.ن آثار الحيوانات املنطقة موتنظيف  عقيمت 

 عبر الطرائق الصحيحة وعدم رميها مع نفاية البلدية. اتالتخلص من النفاي 

  نتهاء الخطر وعودة المور إلى طبيعتها.إاإلعالن عن 

  ستنباط العبر منها.إستفادة منها و وضع التوصيات بهدف اإل هروب الحيوانات و كتابة التقرير الخاص بحادثة 
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 بيولوجينوع الخطر:  
 

 التجارب )ب(هروب حيوانات  سم الخطر: إ

 البيولوجيةاملختبرات  جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

غير املقصود وغير  الهروب واإلنتشار .  نتشار الحيوانات من الصنف )ب(إ : هروب حيوانات التجارب الحية )ب(

التي تشكل و لها حطم القفاص والحاويات أو ت ،جاربأثناء النقل والتحيوان مخبري من الصنف )ب( املخطط له لي 

 على سالمة وصحة الفرد والبيئة
ً
الحيوانات قد تكون سامة )العض / اللدغ( وتسبب حاالت التسمم  ههذن أإذ  ،خطرا

 .أو تنقل مرض خطير لدى البشر والحيوانات الخرى في البيئة

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

ل أو املختبر، مسؤول أمن وسالمة املعم

 وإدارة المن والسالمة.

 2824/ 2811 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 املتعامل معها في املختبر وقراءتها بتمعن.وتصنيف خطورة الكائنات الحية طلع على بطاقة السالمة إ 

 .حافظ على نظافة مكان العمل وتخلص من الفوض ى 

 في مجال عملك. جراء التجارب بشكل آمنإدرس اإلجراءات التي وضعت من أجل إ 

  القفاص الحاوية لهعلى  هوعالمات الخطورة الخاصة ب الكائن الحيسم إضع. 

 .راجع إجراءات ومتطلبات السالمة في املختبر قبل إجراء أي تجربة جديدة 

  في املختبر والكلية.هروب الحيوانات ستجابة لحوادث بشكل دوري التعليمات املكتوبة لإل طور وراجع 

  تتعامل معها. للوقاية دون هروب الحيوانات املخبرية التيتعلم ما أفضل الطرق 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

√     

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .املختبرمسؤول أمن وسالمة املعمل أو 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

√     
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال 

 العلم بالخطر
 والدفاع املدني املوقع وإدارة المن والسالمة في ول عن املختبر ؤ ملسباتصال اإل. 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

  وإبعادهم عن املوقع.هروب حيوانات مخبرية خطيرة القربيين من الحادث بإشعار اآلخرين 

  حواجز.بالعزل املنطقة 

 املصائد والسموم الحيوانية املخصصةستخدام إ. 

 تهوية في املنطقة.املنافذ وال غالقإ 

 ذر شديد.بحالحيوانات تعامل مع ال  

 هروبها.وذلك بحصرها في مكان ضيق لضمان عدم الحيوانات والتعامل مع  ومن ثم لبس أدوات الحماية الشخصية،سيطرة تحديد خطوات ال 

ر والتخلص إنهاء الخط

 من الضرار التي سببها

 

  بحسب إرشادات بطاقة السالمة.من آثار الحيوانات املنطقة  عقيمتتنظيف و 

 عبر الطرائق الصحيحة وعدم رميها مع نفاية البلدية. ات الحيوانيةالتخلص من النفاي 

 دارة المن والسالمة والدفاع املدنيإنتظار إرشادات إ. 

  نتهاء الخطر وعودة المور إلى طبيعتها.إعالن عن اإل 

  ستنباط العبر منها.إوضع التوصيات بهدف االستفادة و هروب الحيوانات و كتابة التقرير الخاص بحادثة 
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 بيولوجينوع الخطر:  
 

 للنباتات املعدلة وراثياحبوب اللقاح  تشار نإسم الخطر:  إ

 البيولوجيةاملختبرات  جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

 غير املقصود وغير املخطط له لي  اإلنتشار  : إنتشار حبوب لقاح النباتات املعدلة وراثيا
ً
نوع من النباتات املعدلة وراثيا

إذ  ،لبيئةنتشار الجينات املعدلة وراثيا لإقد تؤدي الى التي و  ،والتخلص جاربأثناء النقل والتمن خالل حبوب اللقاح 

 .ة والبيئةالنباتات تحمل جينات غير معروفة التأثير على الصح ههذن حبوب لقاح أ

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

مسؤول أمن وسالمة املعمل أو املختبر، 

 وإدارة المن والسالمة.

 2824/ 2811 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

  املتعامل معها في املختبر وقراءتها بتمعن.وتصنيف خطورة الكائنات الحية ع على بطاقة السالمة طال اإل 

 .حافظ على نظافة مكان العمل وتخلص من الفوض ى 

 العمل في مكان معزول ومحظور الدخول اليه لغير العاملين. 

 في مجال عملك. جراء التجارب بشكل آمنإدرس اإلجراءات التي وضعت من أجل إ 

  نابيب والطباق والصص الحاوية لهعلى ال النبات سم إضع. 

 .راجع إجراءات ومتطلبات السالمة في املختبر قبل إجراء أي تجربة جديدة 

  والبيئة في املختبر والكليةب اللقاح نتشار حبو إستجابة لحوادث بشكل دوري التعليمات املكتوبة لإل طور وراجع. 

  معها تتعامل نتشار حبوب لقاح النباتات املعدلة وراثيا التيللسيطرة على مكان إتعلم ما أفضل الطرق. 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .املعمل أو املختبرمسؤول أمن وسالمة 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر
 املوقع. دارة االمن والسالمة فيإ و  ول عن املختبر ؤ ملسباتصال اإل 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

  وإبعادهم عن املوقع.نتشار لحبوب اللقاح إإشعار اآلخرين القربيين من الحادث بحدوث 

 بالستيكية على املنافذ حواجز غالق البواب والنوافذ والتكييف ووضع بإعزل املنطقة إ. 

 ،حبوب اللقاح. نتشار إوذلك بحصرها لضمان عدم املنطقة والتعامل مع  تحديد خطوات املعالجة ومن ثم لبس أدوات الحماية الشخصية 

إنهاء الخطر والتخلص من 

 الضرار التي سببها

 

  املنطقة بحسب إرشادات بطاقة السالمة. عقيمتتنظيف و 

 عبر الطرائق الصحيحة وعدم رميها مع نفاية البلدية. دوات التنظيفات وبواقي أالتخلص من النفاي 

  نتهاء الخطر وعودة المور إلى طبيعتها.إاإلعالن عن 

  ستنباط العبر منها.إو  ستفادة وضع التوصيات بهدف اإل و  نتشار اإل كتابة التقرير الخاص بحادثة 
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 كيميائيبيو  نوع الخطر: 
 

 نسكاب مواد مسرطنةإسم الخطر:  إ

 املختبرات واملستودعات البيولوجية  جهة وموقع حدوث الخطر: وصف الخطر املحتمل:

   نسكاب وتسرب ملادة كيميائية مسرطنة على الرض أو الجسم.إاإلنسكاب الكيميائي: حدوث 

التسرب غير املقصود وغير املخطط له لي مادة كيميائية مسرطنة سائلة أو شبه صلبة أو صلبة أو غازية أثناء النقل 

 على سالمة وصحة  ،والتعامل والتخزين والتخلص
ً
والبيئة إذ ينتج الفرد أو تهشم العبوة الحاوية لها التي تشكل خطرا

 نسكاب خطورة التعرض للسرطانات الجلدية او التنفسية.عن هذا اإل

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

مسؤول أمن وسالمة املعمل أو املختبر، 

 وإدارة المن والسالمة.

 2824/ 2811 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 السالمة للمواد املتعامل معها في املختبر وقراءتها بتمعن.طلع على بطاقة إ 

 .حافظ على نظافة مكان العمل وتخلص من الفوض ى 

 ستخدام اآلمن للمواد الكيمائية في مجال عملك.س اإلجراءات التي وضعت من أجل اإل در إ 

 املادة.سم املادة وعالمات الخطورة الخاصة بها على الوعاء الثانوي املنقولة إليه ضع إ 

 .راجع إجراءات ومتطلبات السالمة في املختبر قبل إجراء أي تجربة جديدة 

  نسكاب في املختبر والكلية.بشكل دوري التعليمات املكتوبة لإلستجابة لحوادث اإلطور وراجع 

 نسكابها.تتعامل معها عند إ تعلم ما أفضل الطرق لتنظيف وتعقيم أي مادة كيميائية 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض طمتوس عال

 √    

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .مسؤول أمن وسالمة املعمل أو املختبر

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر
 ول عن املختبر في املوقع.ؤ السالمة واملسالمن و تصال بإدارة اإل 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

  نسكاب وإبعادهم عن املوقع.خرين القربيين من الحادث بحدوث إإشعار اآل 

 .عزل املنطقة املتضررة بشريط الصق أو حواجز 

  مغاسل العين وقّدم املساعدة الطبية.  و ، إستخدام )الدوش( أالجسمنسكاب على وفي حال وقوع اإل إنقاذ املصابين ونقلهم إلى مكان آخر 

 .توفير تهوية جيدة في املنطقة امللوثة 

 .)تعامل مع البقعة امللوثة بحسب طبيعتها الكيميائية )توجد أدوات جاهزة للتعامل مع املادة املنسكبة 

 ،متصاصها ك بحصرها في مكان ضيق لضمان عدم إنتشارها وإل مع البقعة وذلوالتعام تحديد خطوات املعالجة ومن ثم لبس أدوات الحماية الشخصية

 أو غيره(.)حسب طبيعة املادة إبواسطة الرمل أو الوسائد املاصة الخرى 
ً
 عضويا

ً
 أو قاعدة أو مذيبا

ً
 ن كانت حمضا

ر والتخلص من إنهاء الخط

 الضرار التي سببها

 

 من املادة املنسكبة بحسب إرشادات بطاقة السالمة. ما تبقىن تنظيف املنطقة امللوثة وتعقيمها م 

 مسرطنة(. )نفايةسم املادة اصة في وعاء التخلص ويكتب عليه إجمع خليط املادة املنسكبة واملادة امل 

 .التخلص من النفاية عبر الطرائق الصحيحة وعدم رميها مع نفاية البلدية 

 نتهاء الخطر وعودة المور إلى طبيعتهااإلعالن عن إ. 

 ستنباط العبر منها.كتابة التقرير الخاص بحادثة اإلنسكاب ووضع التوصيات بهدف اإلستفادة وإ 
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 نوع الخطر:  صحي
 

 سم الخطر: مخاطر الصحة العامة والمراض املزمنةإ

 جميع وحدات الجامعة جهة وموقع حدوث الخطر: وصف الخطر املحتمل:

: الحوادث:
ً
  أوال

  حتكاك بكسور زجاجية أو مواد حادة لم يتم إزالتها من أي مادة.بصورة مباشرة، أو بسبب اإل جروح للعاملين سواًء 

 ستخدام اللهب في املعامل أثناء عمل التجارب العلمية.إفاعالت كيميائية مخبرية أو جراء حروق ناتجة إما عن ت 

: المراض املهنية:
ً
 ثانيا

  ويعرف املرض املنهي بأنه املرض الذي يصيب  ،التعرض ملخاطر في بيئة العمل) مرض منهي(اإلصابة بمرض ناتج عن

 من طبيعة العمل.
ً
 العامل نتيجة تعرضه بحكم عمله لبعض العوامل الضارة التي تعتبر جزءا

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

، إدارة المن والسالمة

 .الطبية دارة الخدماتإ

 التحويلة
2811  /2824 

3477/8798 

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 .نقل املواد بصورة آمنة وعدم ملئها بالكامل 

 ستخدام قفازات ومالبس مالئمة للتعامل مع الواني الزجاجية.إ 

 ومسحات طبية في جميع أماكن وجود هذه  ،وشاش ،توافر مستلزمات السالمة الولية من معقم جروح، وقطن

 الواني الزجاجية.

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

   √  
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال 

 العلم بالخطر

  تصال على  إدارة المن والسالمة بالجامعةاإلمن موقع الحدث يتم. 

 .معاينة الحالة من قبل إدارة الخدمات الطبية 

 .عند الحاجة تنقل الحالة ملقر املستشفى  الحكومي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستحداث آلية لفحص الكل قبل التقديم، مع مراعاة نظافة الشخاص واملكان املعد للتحضير والتقديم.إ 

  وامليكروبات املسببة لألمراض.وجود معدات تعقيم بصورة مباشرة، والتأكد من قتل كل الجراثيم 
 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .، والخدمات الطبيةالسالمةلمن و إدارة ا

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

: الحوادث:
ً
  أوال

 :اإلسعافات الولية في حال الجروح

  باملاء وقبل مباشرة الحالة  ،ستدعاء سيارة اإلسعاف مباشرةمن علو أو حوادث السيارات يجب إ طفي حالة السقو 
ً
نظف الجرح ومحيطه فورا

 والصابون.

  ،لتهابه، وال تتنفس مباشرة قرب الجرح.لن الفم يحتوي جراثيم قد تؤدي إلال تضع فمك على منطقة الجرح 

 صلبة، وال تضع أي مادة غير معقمة على الجرح. ال تلمس الجرح بيدك أو باملنشفة أو أي مواد 

 ضغط الجرح بشاش معقم إلى أن يتوقف النزيف.إ 

 ربط فوق مكان الجرح ولكن ليس على املفصل.فإ ستمر النزيفإذا إ 

 تصل  بإدارة المن والسالمة وإدارة الخدمات الطبيةإ. 

 اإلسعافات الولية في حال الحروق:

 الولى والحروق الصغيرة من الدرجة الثانية. الحروق البسيطة: حروق الدرجة 

 نتفاخ الجلد.قبل إ كسسوارات أخرى( عن منطقة الحرق إخلع الساعة أو الحذاء ) أو أي إ 

 نتفاخ الجلد.وضعها تحت مياه جارية باردة أو بإستخدام كمادات باردة لتقليل إبرد املنطقة املحروقة ب 

  على الحرق لن ذلك قد يؤدي 
ً
 أكثر بالجلد.ال تضع ثلجا

ً
 إلى حدوث لسعة ثلج ما يسبب ضرارا

 .بأي خامة بها وبر أو خيوط مفكوكة 
ً
 لف املنطقة املصابة برباط نظيف ومعقم غير الصق ولكن ال تغطها أبدا

 تصل  بإدارة المن والسالمة وإدارة الخدمات الطبيةإ. 

: المراض املهنية:
ً
 ثانيا

  املباشر مع الحاالت الحرجة ونقلها مباشرة إلى املستشفى.تتولى  إدارة الخدمات الطبية التعامل 

  .لحدوث مضاعفات أو وجود أمراض غير مسجلة 
ً
 الفحص الدوري لجميع العاملين املعرضين للمخاطر داخل بيئة العمل وذلك تفاديا
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 نوع الخطر:  صحي
 

 سم الخطر: خطر )التسمم الغذائي( حال حدوثهإ

 وصف الخطر املحتمل:
جهة وموقع حدوث الخطر: املطاعم واملطابخ واملقاصف 

 والجامعة. اتومحالت الوجبات السريعة في الكلي

تسمم غذائي ناتج عن عدم نظافة الكل وتصنيعه بطريقة غير صحية أو وجود ملوثات بكتيرية نامية مع 

أو املبيدات الحشرية أو تحضير الكل، أو أثناء تصنيعه، أو ملوثات كيميائية بواسطة املعادن الثقيلة 

 املنظفات املنزلية والدوية.

حالة مرضية مفاجئة تظهر أعراضها خالل فترة زمنية قصيرة على شخص أو عدة أشخاص بعد تناولهم غذاًء 

.
ً
 غير سليم صحيا

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
  .إدارة الخدمات الطبية

 3477/8798 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة من الخطرعناصر الوقاية 

  توافر مراقبة املطاعم واملطابخ واملقاصف ومحالت الوجبات السريعة، والعمل على رفع مستوى

 شتراطات الصحية فيها.اإل 

  شتراطات الصحية ملنشآت الخدمات الغذائية.وضع اإل 

 .وضع أسلوب مراقبة ذاتية للمنشآت الغذائية 

  املصاب للمستشفى الحكومي.اإلسعافات الولية للمصاب ونقل 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

   √  
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

الفوري حال العلم اإلجراء 

 بالخطر

  نتقال فور التبليغ إلى مكان حدوث حالة التسمم.اإل 

 ستهالك اآلدمي وخلوها من التلوث والفساد.ة، والتأكد من صالحيتها لإل ضرورة التوقف الفوري عن تناول املواد الغذائي 

  التحاليل الجرثومية والكيميائية أخذ عينات من الغذية املتبقية املشكوك فيها في أكياس معقمة، وإرسالها للمختبر في حافظة ثلج إلجراء

 لالزمة وإحالة العاملين في إعداد الطعام للفحص والتحليل الطبي.ا

 عام ومصدره، وأخذ كامل املعلومات والبيانات عن عدد ستقصاء لبحث السباب التي أدت إلى حدوث التسمم، ويشمل: نوعية الطمل إع

 الفراد الذين تناولوه وعدد املصابين وأعمارهم.

  إبالغ الجهات ذات العالقة بجميع هذه املعلومات للتحقيق في حادثة التسمم الغذائي، وتحديد السبب واملسبب وحصر املسئولية لتقرير

 توقيع العقوبة املناسبة.

تتخذها اإلجراءات التي 

 الجهة ملعالجة الخطر

  شتراطات الصحية، والتأكد يعة لتفتيش ومراقبة مدى توافر اإل التفتيش والرقابة على املطاعم واملطابخ واملقاصف ومحالت الوجبات السر

 من مدى صالحية ما يقدم بها من غذاء.
 

  

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .إدارة الخدمات الطبية

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

 بعد التعامل مع الطعام غير املطبوخ، نظافة  ،لين: تنظيف اليدينمالنظافة الشخصية للعا 
ً
وقص الظافر، لبس القفازات، غسل اليدين جيدا

 املالبس، سالمة العاملين من المراض أو الجروح.

 ت وفريز رات لحفظ نظافة موقع إعداد الطعام: نظافة املطبخ وأرضيته وجدرانه، توفر مغاسل لأليدي ومغاسل لدوات املطبخ، توفير ثالجا

 الطعام.

 .عدم ترك الغذية املطهية ملدة طويلة في درجة حرارة الغرفة لكثر من ساعتين حتى نمنع نمو امليكروبات وتكاثرها 

  .تبريد الغذاء بعد طهيه وذلك بحفظه في الثالجة والتخلص من الطعمة املطهية بعد بقائها في الثالجة ملدة خمسة أيام 

 فقط. عادة تسخينعند إ 
ً
 املواد املطهوة املحفوظة في الثالجة يجب التأكد من وصول الحرارة إلى جميع أجزاء الطعام وعدم جعله دافئا

  وهنا ال يجب تذوق الطعام ملعرفة مدى سالمته،  وال تترك أي فرصة لحد في تناوله،عند الشك في سالمة طعام ما يجب التخلص منه مباشرة

 طبيعية بل تخلص منه مباشرة.حتى لو كان مظهره ورائحته 

 ستحداث آلية لفحص الكل قبل التقديم مع مراعاة نظافة الشخاص واملكان املعد للتحضير والتقديم.إ 

 .وجود معدات تعقيم بصورة مباشرة والتأكد من قتل كل الجراثيم وامليكروبات املسببة لألمراض 

  الغذية للتأكد من عدم إصابتهم بالمراض املعدية التي يمكن أن تنتقل إلى مستهلكي الكشف الطبي الدوري على العاملين في مجال تداول

 الطعمة املحضرة بواسطتهم.
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 نوع الخطر:  طبي
 

 سم الخطر: املضاعفات العالجيةإ

 الخدمات الطبية جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

املضاعفات التي يتعرض لها املريض لضرر غير متوقع أثناء تلقيه العناية والعالج، ولم يكن سببه إهمال أو 

تقصير من قبل الطبيب املعالج، أو نقص في معرفته العلمية، حيث تعتبر نتيجة جانبية للمرض والعالج، وقد 

 .أو تدخل جراحي بسيطلدوية اتحدث أثناء املعالجة أو بعدها لتعاطي املريض مجموعة من 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 إدارة الخدمات الطبية

 3477/8798 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 تباع السياسات واإلجراءات املعتمدة في جميع املمارسات الطبية.إ 

 التقنية والطبية.ستخدام أحدث الجهزة إشخيص الطبي الصحيح وذلك بالت 

 تباع التعليمات الطبية.إالتثقيف الصحي للمرض ى وذلك ب 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 إدارة الخدمات الطبية

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

√     
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 معالجة الخطر حال وقوعهعناصر 

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر

 تباع اإلجراءات الطبية املطلوبة للتقليل من زيادة الضرر حسب املعايير الدولية والطب املبني على البراهين.إ 

  ختصاص.معاينة املريض من ذوي اإل 

 .نقل الحاالت الحرجة لقرب مستشفى حكومي مناسب 

تتخذها اإلجراءات التي 

 الجهة ملعالجة الخطر

 .مراجعة نوعية الرعاية التي قدمت للمريض وجودتها 

 .دراسة املضاعفات الناتجة من التداخالت الطبية أو الدوائية املتوقع حدوثها 

 إصدار تقرير شامل عن املضاعفات وأسبابها وإرساله لإلدارة العليا بكلية الطب. 

 املضاعفات بموضوعية، والبحث عن السباب والحلول الطبية قد يخفف من الخطر. ال يمكن إنهاء الخطر، ولكن التعامل مع 

 .وتشجيعهم على التفاعل اإليجابي بخصوص الرعاية الصحية املقدمة لهم ،
ً
 زيادة الوعي عند املرض ى واملراجعين وتثقيفهم صحيا
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 نوع الخطر:  طبي
 

 ر الخدمات الطبيةاملكتسبة بمق:  ما يسمى بالعدوى سم الخطرإ

 الخدمات الطبية جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

 ناتجة عن: مقر الخدمات الطبيةب املريض أثناء وجوده في عدوى تصي

 .ضعف في مناعته نتيجة قلقه على صحته من مرضه الساس ي 

  للمضادات الحيوية. خدامهستإكثرة 

  آخرين مصابين بالعدوى.حتكاكه بمرض ى إبسبب 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 الخدمات الطبية

 3477/8798 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 .التعرف إلى املرض ى املصابين بأمراض معدية وعزلهم 

  ريضتعاملهم مع املأن يتخذ العاملون على رعاية هؤالء املرض ى أساليب الوقاية الشخصية عند 

 ستعمال الكمامة...(.إ -لبس القفازات -) غسل اليدين

  بعد اإل تنظيف املعدات والدو 
ً
 ستعمال.ات الطبية وتعقيمها جيدا

 ستخدام الواحد.ذات اإل  ستعمال الحقن والسرنجات واإلبر إ 

 قرل من مدة مكوث املريض في املالتقلي. 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   

 

 تأثير الخطر حال وقوعه الجهة املسؤولة عن اجراءات منع الخطر

 .إدارة الخدمات الطبية

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر

  نتشار العدوى.إالعزل الصحي، وذلك إلحباط عمليات 

 ستخدام املضادات الحيوية.لتأكد من وجود قواعد خاصة بإا 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

 .مكافحة العدوى في منشآت الرعاية الصحية 

 و املعدات التي يرتديها العامل للحماية من أي مخاطر.لحماية الشخصية:  املالبس الخاصة أتجهيزات ا 

  :والتعقيم. معظم منشآت الرعاية الصحية، التنظيف، التطهير إجراء إلزامي في  نظافة اليد 

  :مراقبة المراض املعدية الناشئة، رصد العدوى والتدريب على مكافحة العدوى  تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية. 

  ستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.وضع سياسات لإل 
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 نوع الخطر:  طبي
 

 سم الخطر:   الخطاء الدوائيةإ

 العيادات الخارجيةو جهة وموقع حدوث الخطر: الصيدلية  وصف الخطر املحتمل:

 الطبية. هفي كتابة الوصف أالخط 

 اءدو صرف الوصف و في  أالخط. 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 .الخدمات الطبية

 3477/8798 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة الخطرعناصر الوقاية من 

 .عمل السياسات واإلجراءات الخاصة بسالمة الدواء 

  وضع برنامج توعوي مكثف لألطباء و الصيادلة والتمريض عن ماهية الخطاء الطبية وطرق

 تفاديها.

 مراقبة الوصفات العالجية وصرف الدوية.  

 .عمل نشرات وملصقات تثقيفية للمرض ى عن سالمة الدوية 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .الخدمات الطبية

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

√     
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال 

 العلم بالخطر

 .إيقاف الدواء 

  املريض وعمل التحليل إن لزم المر.معاينة 

 .توثيق الخطأ 

 .اإلبالغ عن الخطأ 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

 ستعمال الدواء.إنشاء ومراجعة سياسات وعمليات إ 

 .مراجعة وتحليل تقارير الخطاء الدوائية، ووضع التوصيات من أجل التحسين 

 وتجميع املعلومات من املصادر التالية:، وذلك بمراجعة تقييم الوضع الحالي 

 .تقارير الخطاء الدوائية 

 .تحليل السبب الجذري املؤدي لوقوع الحوادث 

 ستيضاحات وتداخالت الصيادلة واملمرضين في الوامر الدوائية.إ 

 ستخدام العالج.تقييم عملية إ 

 يمكن تخفيفه عن طريق:لكن و  ، ال يمكن إنهاء الخطر 

  املهنية املختلفة.ختصاصات ضوابط لإل 

 .التعليم والتدريب على السالمة الدوائية 

 ر تساعد هذه الخطة على مراقبة سي ،وليات والجداول الزمنية لكل غاية وأهدافها املتعلقة بهاوير خطة التنفيذ بحيث تتحدد املسؤ تط

 ستراتيجية.العمليات، وتتبع مسار تطبيق اإل 
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 نوع الخطر:  طبي
 

 الخطاء الطبيةاسم الخطر:  

 وصف الخطر املحتمل:
جهة وموقع حدوث الخطر: العيادات، املختبرات الصيدلية، 

 .الشعة

 و الكفنناءة مننن قبننل الطبيننب املمننارس أنعنندام الخبننرة أو إنتيجننة  ء ترتكننب فنني املجننال الطبننيهنني عبننارة عننن أخطننا

الفئننات املسنناعدة، أو هنني نتيجننة ممارسننة عمليننة أو طريقننة حديثننة وتجريبيننة فنني العننالج، أو نتيجننة حالننة طارئننة 

تتضنمن الخطناء الطبينة منظومننة حينث  ،تتطلنب السنرعة علنى حسناب الدقنة، أو نتيجنة طبيعنة العنالج املعقند

 .عالج ،ختالطات ومضاعفاتإ ،متابعه ،دواء ،جراحه ،تشخيص ،معقدة من طبيب، مريض

، أو إهمال أثناء العالج الجراحي أو الطبي
ً
 أم طبيا

ً
 ،عدم العلم الكافي باإلجراء العالجي سواء أكان عالجيا

 وهذا ما يصنف كخطأ واضح بحق املريض. ،واإلهمال في املتابعة

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

 ،إدارة الخدمات الطبية

 .كلية الطب

 3477/8798 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 .التعامل مع الخطأ الطبي بموضوعية، والبحث عن السباب والحلول 

 ولية مشتركة.ؤ ولية فرد، ولكن هو مسؤ التيقن بأن الخطأ الطبي ليس مس 

 .إنشاء برنامج مستمر لتقليص الخطاء الطبية والتوعية املستمرة بهذا النطاق 

  تشجيع(  العاملين واملراجعين لإلبالغ عن الخطاء الطبيةreport incident. ) 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر

 تباع اإلجراءات الطبية املطلوبة للتقليل من زيادة الضرر حسب املعايير الدولية والطب املبني على البراهين إEvidence Based Medicine. 

  ختصاص وتوثيق الخطة السريرية.معاينة املريض من ذوي اإل 

  أو ذويه على الحدث وخطة الرعاية الجديدة.إطالع املريض 

 .تعبئة نموذج تبليغ عن الحدث/ املضاعفات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

  .الخدمات الطبية

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

√     

 



   

     162  

 جامعة طيبة   –المخاطر  دليل

 

 

 

 

 

 

 

اإلجراءات التي 

تتخذها الجهة 

 ملعالجة الخطر

 .دراسة الخطأ والتفريق بينه وبين املضاعفات الناتجة من التداخالت الطبية أو الدوائية املتوقع حدوثها 

 متيازات املعطاة لألطباء أو التمريض إذا كان الخطأ نتيجة عدم الكفاءة.وإعادة النظر في اإل يد املسؤولية تحد 

  في السياسات املعنية والحرص على تطبيقها. إعادة النظر 

 التعامل مع الخطاء الطبية بطريقة التحليل ملعرفة سبب املشكلة وإنشاء نظام لعدم تكرار هذا الخطأ حيث ال يمكن إنهاء الخطر. 

 .إخضاع الجهزة الطبية إلى معايير ثابتة ووضع إجراءات وقائية لتفادي الخطاء البشرية 

 حقه  تهيئة مناخ العمل للعاملين بتقليل ساعات العمل وإعادة النظر في نظام املناوبات ومراعاة عدد املرض ى للطبيب الواحد بحيث يعطى املريض

 من قبل الطبيب.

  وتشزيادة الوعي عند املرض ى 
ً
 .ميعهم على التفاعل اإليجابي بخصوص الرعاية الصحية املقدمة لهجواملراجعين وتثقيفهم صحيا
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 نوع الخطر:  طبي
 

 املخاطر الطبية اإلشعاعية :سم الخطرإ

 وصف الخطر املحتمل:
التشخيصية، ومركز  قسم الشعةجهة وموقع حدوث الخطر: 

 .الطب النووي والعالج باإلشعاع

على اإلنسان والبيئة حتواء اآلمن للنفايات املشعة هو منع ضرر اإلشعاع لإل الغرض الرئيس ي املتداول 

أو من  ،نتشار املواد املشعة، فالضرر على اإلنسان يمكن أن ينتج من التشعيع باملصادر الخارجةإبالتحكم في 

الل القناة التنفسية والهضمية، ستنشاق، أو من خالل الجلد( ومرورها خأو باإل  تناول املواد املشعة ) بالبلع،

 ندماجها الجزئي في داخل الجسم.إو 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

الوقاية من اإلشعاع والتوعية إدارة 

  البيئية

 3455 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة الخطرعناصر الوقاية من 

  العمننل باملتطلبننات واملبننادىء الساسنننية للوقايننة مننن أخطننار اإلشنننعاعات املؤينننة والتم نن ي بالتعليمنننات

الرقابينننة املعمنننول بهنننا عنننند تنننداول املصنننادر  املشنننعة واسنننتخدام الجهنننزة املصننندرة لإلشنننعاعات املؤيننننة 

 ALARAوتطبيق مبدأ 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال 

 العلم بالخطر

  املنطقة امللوثة من الفراد، وتعقيمها بأسرع وقت.يجب إخالء 

 تقليل من عدد املتعرضين لتلك املواد.لالتقليل من عدد الفراد املكلفين بنظافة وتعقيم املنطقة امللوثة بأقل عدد ممكن وذلك ل 

 املنطقة.ستخدام مواد التعقيم بقدر املسموح به عند تنظيف لتلوث البيئي الذي قد ينتج بسبب إالحد من ا 

 الوصول إليها وقريبة. ماكن سهلم بأسرع وقت ممكن، بحيث توضع في أيجب توافر املواد والدوات املستخدمة للتنظيف والتعقي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

  .الوقاية من اإلشعاع والتوعية البيئيةإدارة 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

√     
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اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

 .تعيين مراقب الخطر اإلشعاعي ملعرفة أنواع املخلفات اإلشعاعية وتعيينها 

 و نوعا العمل على 
ً
بدائل  ختيار إتباع التكنولوجيا النظيفة و بتطوير التكنولوجيا املستخدمة، وإوذلك  ،خفض معدل تولد هذه النفايات كما

 على البيئة والصحة العامة.
ً
 للمنتج أو مواد أولية أقل ضررا

 ستراتيجية عامة للتخلص من النفايات السامة إخطرة، يتم الرجوع إليها عند وضع حفظ سجالت املخلفات الطبية وبالخص املواد السامة ال

 والطبية.

 .وضع جدول زمني لجمع النفايات من القسام، ووضع جدول زمني لنقل النفايات من املرفق الصحي 

 ملخاطر املخلفات الطبية هم عمال النظافة، وعمال نقل املخلفات من القسام العالجية، وعمال نقل املخلفا 
ً
ت من من أكثر الفئات تعرضا

 ساحات التجميع، باإلضافة إلى عمال املكبات، وأغلب املشاكل التي تقابلهم هي الجروح الناتجة عن تعرضهم لإلبر واملواد الحادة كالزجاج

 املكسور واملشارط وغيرها.

  شعاعي.وعليه يجب متابعة عمال النظافة وعمال نقل املخلفات متابعة دقيقة، ملعرفة مدى إصابتهم أو تعرضهم للخطر اإل 
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 نوع الخطر:  طبي
 

 :  خطر املخلفات الطبية الخطرة سم الخطر إ

 وصف الخطر املحتمل:
 ،املختبرات الطوارئ، العيادات،جهة وموقع حدوث الخطر: 

 .الصيدلية

كننل املننواد املسننتخدمة للتشننخيص أو العنايننة باملرضنن ى داخننل املرفننق الصننحي أو خارجننه، وفنني حالننة تلوثهننا بنندم 

 بننننرمض معننندٍّ أو غيننننر جسنننم املننننريض بطريقنننة مباشننننرة أو غينننر وسنننوائل 
ً
مباشننننرة، وفننني حالننننة كنننان املننننريض مصنننابا

خطننرة ويجنب النتخلص منهننا مصناب وينراد الننتخلص منهنا وترمنى كالنفايننات تعتبنر منن ضننمن املخلفنات الطبينة ال

 بالطرق السليمة عن طريق املحارق والفران والتعقيم وغيرها.

كل الشخاص املحيطين بالنفايات الطبية معرضين لخطر اإلصابة، بما في ذلك املنتج لتلك النفايات باملرفق 

 ولين عن نقل تلك النفايات والتخلص منها.الصحي أو الشخاص في الخارج املسؤ 

املسؤولة عن الجهة 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

إدارة الوقاية من اإلشعاع والتوعية 

 .البيئية

 3455 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 .تطبيق نظام التصنيف للمخلفات الطبية وغير الطبية 

 ستخدام الكياس املخصصة لكل نوع من النفايات.إ 

  بوضع أكياس بالوزن املناسب في سالت القمامة داخل القسام.إلزام العاملين و العامالت 

  يجب عدم نقل أكياس املخلفات باليد عبر املمرات حتنى ال تتمنزق، وتنقنل عنادة بعربنات صنغيرة إلنى مكنان

 التجميع املؤقت.

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

   √  
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال 

 العلم بالخطر

 يجب إخالء املنطقة من الفراد وتعقيمها بأسرع وقت.

 تعقيم املنطقة امللوثة.

 املستخدمة للتنظيف والتعقيم بأسرع وقت ممكن بحيث توضع في أماكن سهل الوصول إليها وقريبة.يجب توفر املواد والدوات 
 

 

 

 

 

 

 

 البالستيك عليها إشارة املخلفات البيولوجية الخطرة ستعمال حاويات أو حافظات صغيرة من ضرورة إ

 بأكياس القمامة ويتم التخلص مع بقايا اإلبر والحقن بعد إلج
ً
ستخدامها مباشرة، وعدم رميها نهائيا

 منها ويجب أن ال تعبأ تلك الحافظات بأكثر من ثالثة أرباعها.

 

 عهتأثير الخطر حال وقو  جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

  .إدارة الوقاية من اإلشعاع والتوعية البيئية

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

 .عدم تخزين النفايات في ساحات مفتوحة 

 .إبعاد مراكز تجميع النفايات املؤقتة عن مخازن الغذية واملطعم واملطبخ والدوية 

  تخنناذ إجننراءات فوريننة ضنند كننل مننن يخطننت أو يتسننبب فنني تعننريض حينناة شننخص آخننر لخطننر العنندوى بسننبب اإلهمننال وعنندم إوضننع لننوائح صننارمة و

 املباالة في التعامل مع النفايات الطبية.

 والحقن وذلك للتقليل من خطورة املخلفات الطبية. ستخدام اإلبر لطباء التقليل بقدر اإلمكان من إعلى ا 

  .حتى اآلن والعالج الوحيد فقط هو الوقاية منها منذ البداية 
ً
 يوجد عدد كبير من المراض التي ليست لها طرق عالج نهائيا
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 نوع الخطر:  خطر طبيعي
 

 سم الخطر :  خطر ضربات الشمسإ

 .يجامعال الحرم جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

 
ً
إلى  إضافة ،للجامعةتساع الساحات خاصة في بعض املراكز التابعة إلزيادة عدد مباني الجامعة و نظرا

منسوبي وطالب الجامعة بضربات حتمالية إصابة إكل ذلك يؤدي إلى أن  ،التدريس أثناء الفصل الصيفي

 .و بضربات حر قد تؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة، شمس

الجهة املسؤولة عن 

 الخطرنهاء إمعالجة و 
 .الخدمات الطبية

 3477/8798 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 .وضع مظالت إسمنتية في املساحات املكشوفة في الجامعة 

 تخاذ الحيطة من ضربات الشمس.بث الوعي بين الطالب والطالبات إل 

 .توفير مكيفات تبريد في جميع الروقة واملمرات في الجامعة 

 .وضع رشاشات ماء في الساحات 

 تخاذ الحيطة من ضربات الحر.بث الوعي بين الطالب والطالبات إل 

 تصال في الحاالت الطارئة.د أرقام الطوارئ لتسهيل عملية اإلتوحي 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال العلم 

 بالخطر

 تصال باإلسعاف.اإل 

 .تقديم اإلسعافات الولية للمصابين لحين وصول الفريق املعالج 

 .غمر جسم املريض باملاء البارد وقطع الثلج 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

  الحكومي وتقديم وسائل الرعاية كافة.نقل املصابين للمستشفى 

 .التنبيه بعد التَعرض للشمس بصورة مباشرة 

 .ضرورة عمل مظالت ملن تقتض ي ضرورة عمله العمل تحت الشمس بصورة مباشرة 
 

 

 

 وقوعهتأثير الخطر حال  جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 خدمات الطبية.ال

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 مخاطر طبيعيهنوع الخطر:  
 

 والسيول  سم الخطر :  خطر  المطار إ

 يجامعال الحرم: جهة وموقع حدوث الخطر  وصف الخطر املحتمل:

حتجاز إو  ،نسداد الطرق إو  ،وقد تسبب تلف بعض ممتلكات الجامعة ،حتمالية حدوث أمطار و سيول إهناك 

حتمالية حدوث تماسات كهربائية جراء المطار الشديدة إوأيضا  ،الطالب واملنسوبين داخل الحرم الجامعي

 هللا. حال سمحرائق ووفيات حدوث تؤدي إلى  وقد ،والسيول 

 .حدوث تماسات كهربائية عند هطول المطار 

  في بعض املباني. نهيار إحدوث 

 حتجاز الطالب واملنسوبين في بعض الماكن.إ 

  يعطل العمل في الجامعة. تجمع مياه المطار 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

إدارة جميع الجهات ذات العالقة)

، وإدارة التشغيل المةالمن والس

 (الخدمات الطبية ،الصيانةو 

 التحويلة

2811  /2824 /2966 

 

 

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 .الصيانة الدورية لتمديدات الكهرباء والتأكد من جودتها 

 خالء غير الصالح منها.إوري للمباني للتأكد من سالمتها و الفحص الد 

 ول.يتوفير طائرات إخالء عند حدوث أمطار أو س 

 .توفير أماكن آمنة في حال حدوث الفيضانات والسيول 

 .الكشف عن منافذ التصريف بشكل دوري 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال 

 العلم بالخطر
 ستماع إلى النشرة الجويةاإل ، و من والسالمةال إدارة تصال باإل. 

 

 

 

 

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .دارة المن والسالمةإو  ، الصيانةإدارة التشغيل و 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر

  ستماع إلى النشرة الجوية.اإل 

 باملسطحات واملزارع دين و وكذلك التنبيه على املوج ،زوال الخطر التنبيه على املوجودين في مباني الجامعة عدم مغادرة املباني إلى حين

 أو وجود تحذيرات عن سيول. قرب هطول المطار، بتعاد عن البقاء في مجاري الودية في حالةالتعليمية اإل 

  نقطاع التيار الكهربائي.إ يةحتمالجاهزية مولد الطاقة الكهربائية إل التأكد من 

  باملباني واملوقع العام. مراجعة مسارات تصريف املطر 

 طر.والتجازف كي التعرض حياتك وحياة اآلخرين للخ ستخدام الطرق،إبها عند  املوص يتبع املسارات إ 

 .تفقد جميع مرافق الجامعة للتأكد من جاهزيتها 

 .صيانة الجزاء التي قد تكون السيول أتلفتها 

  إن وجد. وضع التدابير الخاصة بتالفي القصور في نظام تصريف املطر 
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 نوع الخطر:   مخاطر طبيعيه
 

 خطر  العواصف والغبار سم الخطر : إ

 الحرم الجامعي  :حدوث الخطرجهة وموقع  وصف الخطر املحتمل:

،  كثرت في اآلونة الخيرة حدوث عواصف ترابية في منطقة املدينة املنورة وقد تسببت في الكثير من املخاطر

 لحاقإ أو  ،حتمالية تدميرهاإالجامعة وتجهيزاتها و منسوبي  في ويالحظ أن نسبة تكرارها مرتفعة وتأثيرها عالٍّ 

 :في املنسوبين  أضرار 

  أزمات ربو .حدوث 

 .حدوث بعض اإلصابات جراء تطاير القطع املعدنية 

 .تحطم بعض ممتلكات الجامعة بسبب العواصف الشديدة 

 نقطاع البث عن املحاضرات وورش العمل.إتصال و تأثر شبكات اإل 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

 ،إدارة المن والسالمة

، الصيانةالتشغيل و إدارة و 

 .الطبيةوالخدمات 

 التحويلة
2811  /2824 

 

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 .وضع مظالت إسمنتية في املساحات املكشوفة في الجامعة 

 .توفير مكيفات تبريد في جميع الروقة واملمرات في الجامعة 

 .وضع رشاشات ماء في الساحات 

 تخاذ الحيطةبث الوعي بين الطالب والطالبات إل. 

  تصال في الحاالت الطارئة.لتسهيل عملية اإل توحيد أرقام الطوارئ 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال 

 العلم بالخطر

 تصال باإلسعاف لنقل املصاباإل. 

  لحين وصول الفريق املعالج. مصابينللتقديم اإلسعافات الولية 

اإلجراءات التي تتخذها 

 الجهة ملعالجة الخطر
  الرعاية كافة.نقل املصابين للمستشفى وتقديم وسائل 

 

 

 

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 ، والخدمات الطبية.الصيانةالتشغيل و إدارة ، و إدارة المن والسالمة

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 نوع الخطر :  طبيعي
 

 مخاطر النقل سم الخطر :إ

 .يامعالحرم الج  :جهة وموقع حدوث الخطر وصف الخطر املحتمل:

حاجة أقسام الطالبات إلى وجود النقل وما يترتب عليه من مخاطر خالل فترة نقل الطالبات أو عضوات 

 لألذى:س من تعطل الحافلة وتعرضهن هيئة التدري

 ت هيئة التدريس خاصة في أوقات تأخر أو تعطل وسائل النقل الخاصة بالطالبات أو عضوا

 متحانات.اإل 

 ستخدام سيارات حدوث حوادث جراء سوء إGOLF .داخل الحرم الجامعي 

  والعواصف الغبارية. تعطل الحافالت الجامعية في حالة السيول و المطار 

   عربات الجولف تأمين وتجهيزGOLF. 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

، وإدارة المن إدارة الحركة

 .والسالمة

 8752 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

  متحانات.حافالت إضافية خاصة في فترات اإل  توفير 

 جراء صيانة دورية للحافالت والتأكد من شروط السالمة فيها.إ 

  تدريب السائقات على سياراتGOLF. 

  لتتبع الحافالت مرتبط بإدارة الحركة. وضع جهاز 

 .توفير حافالت إضافية 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

 حال الفوري اإلجراء

 بالخطر العلم
 الحادث مكان إلى املختصين نتقالووجوب إ ،الحركة بإدارة  تصالاإل  

ً
 .فورا

 تتخذها التي اإلجراءات

 الخطر ملعالجة الجهة

 الجامعة وطالبات طلبة لنقل مؤهلين سائقين ستخدامإ. 

 معيبة سيارات ستخدامإب السماح وعدم جيدة بحالة نقل وسائل ستخدامإ. 

 يومي بشكل والطالبات الطلبة بنقل البدء قبل للسيارات الصيانة برامج إتمام من التأكد. 

 والتخلص الخطر  إنهاء

 سببها التي الضرار  من

 الطلبة على للمحافظة الجامعة لسيارات السير  خطوط على رقابة هناك تكون  بحيث مسؤولة لجهة بكاملة التشغيل نظام متابعة أمر  إسناد 

 .والطالبات

 القل الكفاءة ذات السيارات ستبعادإو  والسائقين، السيارات حالة عن شهري /أسبوعي تقرير  هناك يكون  أن البد. 

 إلزالة الالزمة يراتيالتغ جميع تنفيذ في والسرعة ،الطوارئ  سيارات حركة في تأثيرها ودراسة ،الجامعة داخل السيارات لحركة دراسة تنفيذ 

 .الطوارئ  سيارات حركة في تؤثر  قد معوقات أي
 

 

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

  ،  وإدارة المن والسالمة.إدارة الحركة

 

 
ً
 نادر منخفض متوسط عال عال جدا

  √   
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 نشائيةإ نوع الخطر:  مخاطر 
 

 سم الخطر :  خطر تصدعات املباني.إ

 جهة وموقع حدوث الخطر:  جميع مباني الجامعة. وصف الخطر املحتمل:

عمال أو  ،ثناء التصميمأهتزازات في مدى تحمل املباني لإل دم مراعاة ظهور شروخ نتيجة لهبوط التربة لع

 التعديالت العشوائية.

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

إدارة ، و اإلدارة العامة للمشاريع

 التشغيل والصيانة.

 2992/  2966 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 الهندسية املؤهلة للتأكد من تقيد الشركات املنفذة باملوصفات املتفق عليها ختيار شركات اإلشراف إ

 . للبناء السعودي والخلييي لكوددى اطابق املواصفات املعمول بها لوالتأكد من ت

  ن تكون التصاميم متوافقة مع كود البناء السعودي أثناء اإلنشاء والتأكد من أمتابعة التنفيذ في

طالع على كل ما هو جديد في مجال بجميع القطاعات الهندسية لإل هيل العاملين والخلييي مع أهمية تأ

 الهندسة اإلنشائية عن طريق الندوات التدريبية وخالفة .

  الكشف الدوري املجدول على جميع املواقع ومعالجة التصدعات والشقوق فور ظهورها بالطرق

 الهندسية الصحيحة.

 

 
ً
 نادر منخفض متوسط عال عال جدا

  √   

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 اإلدارة العامة للمشاريع.

 

 
ً
 نادر منخفض متوسط عال عال جدا

 √    
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

عناصر معالجة و إنهاء 

 الخطر حال وقوعة

 املبنى ستخدامإ ملنع تحذيرية لوحات وضع. 

 ة.املناسب العالج وأساليب التصدعات سبب لتحديد املتضرر  املوقع أو  املبنى لفحص فنية للجنة عاجل تشكيل 

 املحتمل بالخطر  الجمهور  وعي لزيادة للمبنى الحالي الوضع يشرح متحدث وجود.  

 التأهيل وإعادة العالج لعمال تقديرية مقايسة عمل. 

 وإزالته  الخطر  ملعالجة املجاالت هذه مثل في متخصصة بشركات تصالاإل. 

 واملمتلكات الرواح سالمة على للمحافظة الخطر  كتشافإ حال تخذتإ التي اإلجراءات عن تقرير  تقديم. 

 العالج وكيفية التصدعات أسباب عن تقرير  تقديم. 

 الصناعة أصول  وحسب فنية بطريقة املوجودة التصدعات بمعالجة متخصص مقاول  تكليف. 

 إزالته و   الخطر  ملعالجة تخذتإ التي اإلجراءات عن كامل تقرير  رفع. 
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 نشائيةإ مخاطر نوع الخطر:  
 

 في منظومة التكييف. لخل ،التكييفنقطاع إسم الخطر :  إ

 جهة وموقع حدوث الخطر:  جميع مباني الجامعة. وصف الخطر املحتمل:

 .بمنظومة تكييف الهواءعدم وصول الهواء لدرجة الجودة والنقاوة املرغوب فيها والخلل 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 إدارة التشغيل والصيانة.

 2966 /2992  التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 ن تصاميم وحدات التكييف والتبريد متوافقة مع كود أيذ في أثناء اإلنشاء والتأكد من متابعة التنف

  .السعودي والخليييالبناء 

 .الكشف الدوري وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية الوقائية 

  ير الفالتر وتنظيف مجاري الهواء.يهتمام بتغماكينات التكييف بصورة دائمة واإل مراقبة أداء 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   

 

 وقوعهتأثير الخطر حال  جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .لمشاريعاإلدارة العامة لو  ،إدارة التشغيل والصيانة

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

عناصر معالجة و إنهاء 

 وقوعهالخطر حال 

 التكييف خدمة تأثر  أسباب على الوقوف. 

 باملبنى الخاصة والتهوية التكييف منظومة مراجعة.  

 والحارة الباردة باملياه والتغذية الفالتر  عمل مراجعة. 

 التكييف نقطاعإ في السبب كونها وعدم سالمتها من التأكدو  الكهربية التمديدات  فحص.  

 حدوثها تكرار  وعدم املشكلة ملعالجة تخذتإ التي اإلجراءات عن تقرير  رفع. 

 الخطر زوال حتى متباعدة  فترات على والبرودة الحرارة درجات وقياس فعاليتها من والتأكد التكييف وحدات تشغيل إعادة. 

 

 

 

 

 

 



   

     182  
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 نشائيةإ مخاطر نوع الخطر:  
 

 سم الخطر :  خطر تسربات مياه شبكة التغذية والصرف الصحي ومياه المطار.إ

 وصف الخطر املحتمل:
جهة وموقع حدوث الخطر:   خطوط الصرف أو شبكات املياه 

 داخل الجامعة

تسربات مياه شبكة التغذية والصرف الصحي ومياه المطار الناتج عن عدم إتباع السلوب المثل والصحيح 

ت عن طريق الكشف على ويجب العمل على إصالح التسربا ،في خطوات التصميم الالزمة لحماية املنشأة

 بطريقة هندسية مناسبة.خطوط الصرف 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

، وإدارة لصيانةوا تشغيلإدارة ال 

 .المن والسالمة

 2992/  2966 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 شركات اإلشراف الهندسية املؤهلة للتأكد من تقيد الشركات املنفذة باملواصفات املتفق عليها  ختيار إ

  .الكود السعودية والخليييوالتأكد من تطابق املواصفات املعمول بها لدى 

  ن التصاميم متوافقة مع كود البناء السعودي والخليييأثناء اإلنشاء والتأكد من أمتابعة التنفيذ في، 

ختيار إو  ،ستالم أعمال منظومات شبكة التغذية والصرف الصحيإوإتباع املواصفات واملعايير العاملية في 

  .ئة والصحة العامةالطريقة املثلى للصرف بما ال يؤثر في البي

 التأكد من جودة الطبقات العازلة للرطوبة في املباني في أثناء التنفيذ.  

 كتشاف إذ اإلجراءات الالزمة للعالج حين تخاإى عملية تنفيذ شبكة خطوط الصرف و الكشف الدوري عل

 .املشكلة

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

عناصر معالجة و إنهاء 

 وقوعهالخطر حال 

 العطب أو  الكسر  إصالح يجب. 

 (.ل و منه) تصريف غرفة قربأ في وضخها الخط من املتسربة املياه سحب  

 للخط املناسبة الوصلة عملب أو بآخر جديد  التالف خطال ستبدالإب اسواء الخط إصالحب الصيانة شركة تكليف. 

 سالمتها على طمئنانواإل  الجديدة الوصلة ار بختإ.  

 الكمل الوجه على العمل إنهاء مع وخالفه لفنيها الصول  حسب ردم من عليه ماكان إلى الوضع وإعادة املنطقة ترميم.  

 إزالته و   الخطر  ملعالجة تخذتإ التي اإلجراءات عن كامل تقرير  رفع. 

 

 

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .وإدارة المن والسالمة  ،لصيانةتشغيل واإدارة ال

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 نشائيةإ مخاطر نوع الخطر:  
 

 (.الصدمة الكهربائية) سم الخطر :  خطر التوصيالت والتمديدات الكهربائيةإ

 .جميع املباني داخل وخارج الجامعة جهة وموقع حدوث الخطر:  وصف الخطر املحتمل:

 :الصدمة الكهربائية الناتجة عن التوصيالت والتمديدات الكهربائية

 ستخدام والتشغيل.ة والصحة املهنية أثناء عملية اإل بتعليمات السالم دعدم التقي 

  مور السالمة مما يتسبب في وقوع الحوادث واإلصابات بينهم.ألتزام العاملين بإعدم 

  أعمال الصيانة الدورية والعالجية.إهمال 

 .عدم إجراء الكشف الدوري على التمديدات الكهربائية والجهزة الكهربائية 

 ستحداث واإلضافة.لكهربائية قبل التشغيل أو عند اإل عدم مراجعة الحمال ا 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 لصيانة.تشغيل واإدارة ال

 2992/  2966 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 التأكد من سالمة التوصيالت الكهربائية.  

 الكشف الدوري على التمديدات الكهربائية بواسطة فنيين ذوي كفاءة عالية. 

 ستعماالت الجهزة الكهربائيةإاع إرشادات السالمة بالنسبة إلى تبإ. 

 تمديدات كهربائية عارية الحيلولة دون ترك أي. 

  بها. ئية للتيار املار ات(املستخدمة في التوصيالت الكهربمناسبة )الكابال 

  مواسير معزولة وعدم تركها مكشوفةوضع أسالك التوصيالت الكهربائية في. 

 .عدم تمديد أسالك كهربائية عبر البواب أو النوافذ أو الفتحات املماثلة أو تحت السجاد 

 

 
ً
 نادر منخفض متوسط عال عال جدا

  √   
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

عناصر معالجة و إنهاء 

 وقوعهالخطر حال 

 يتعرض املنقذ للخطرن ال تخليص املصاب مع مراعاة أل . 

  عدم ملس املصاب بأي حال من الحوال قبل فصل التيار. عم ،املكاناإلسراع بفصل التيار الكهربائي عن 

  عن مكان الصدمة الكهربائية. أخذ املصاب بعد فصل التيار 
ً
 بعيدا

 إ 
ً
 واإلبالغ عن وجود شخص يعاني من الصدمة الكهربائية. ،ستدعاء سيارة اإلسعاف فورا

  للمصاب على 
ً
 صناعيا

ً
 آلية عملية اإلنعاش القلبي والرئوي بوساطة شخص مدرب. عبإتبا إالفور يعمل املنقذ تنفسا

 صيانة الجزاء املعرضة املسببة للصدمة. 

 الجزاء املعرضة للصدمة الكهربائيةالتأكد من نظام تأريض و النظم القائمة  ةمراجع ،تركيب نظام تأريض. 

  مثل املطابخ واملناطق الرطبة ،في الماكن ذات العالقة املباشرة ها التأكد من وجودو تركيب أجهزة حماية ضد التسريب الرض ي. 

  تخذت ملعالجة املشكلة وعدم تكرارهاإرفع تقرير عن اإلجراءات التي. 

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 لصيانة.تشغيل واإدارة ال

 

 
ً
 نادر منخفض متوسط عال عال جدا

 √    
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 نشائيةإ مخاطر نوع الخطر:  
 

 نقطاع التيار الكهربائي   إ سم الخطر :  خطر إ

 .جهة وموقع حدوث الخطر:  جميع املباني داخل وخارج الجامعة وصف الخطر املحتمل:

نقطاع التيار أسباب عديدة إل  دويوج الجامعة،نقطاع الطاقة الكهربائية لفترة قصيرة أو طويلة في إهو 

 تاملحطا ،الطاقةفي خطوط  فتل ،الطاقةوجود أعطال في محطات  لمث ،الكهربائيةالكهربائي في الشبكة 

 .تحميل زائد على الشبكة الكهربائية و أ ،كهربائيماس  ثحدو  ،التوزيعالفرعية أو أي جزء من نظام 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 
 لصيانة.تشغيل واإدارة ال

 2992/  2966 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 نقطاع التيار الكهربائيإلة ملواجهة حاالت وضع خطة شام. 

 نشآت ومرافق الجامعةمكافة حتياطية لمين الطاقة اإل أت. 

 توفير املولدات الكهربائية لوحدات الجامعة املختلفة. 

 التواصل مع شركة الكهرباء السعودية ملعرفة كيفية مواجهة الحدث قبل وقوعه. 

  ستهالك الكهرباء داخل الجامعةإترشيد. 

  ستهالك الكهرباءإترشيد التوعية بأهمية. 

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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 معالجة الخطر حال وقوعهعناصر 

عناصر معالجة و إنهاء 

 وقوعهالخطر حال 

 نقطاع التيار الكهربائيإتصال باملختصين  لإلبالغ عن سبب اإل. 

  حتياطية لتغذية املبنى بالطاقة الكهربائيةتشغيل مولدات الطاقة اإل. 

 في املمرات والساللم وعند املخارج. التأكد من وجود وحدات إضاءة أخرى تحوي بطاريات للعمل ملدة ثالث ساعات توضع 

 لصيانة إلرجاع الخدمةتشغيل وااره الإدملختصين بمتابعه المر مع ا. 

  تغذى عن طريق وحدة إمداد الطاقة الغير منقطعة   ،مثل الحاسب ،الحساسة الجهزةجميع أن التأكد منUPS. 

  فإن جميع غرف العمليات واملناطق الحساسة يجب أن تغذى من مصدرين مختلفين من شركة الكهرباء  نشآت واملرافق الطبية،ملبافيما يتعلق

وعند الفحص فإنه يلزم مراجعة جميع مكونات عناصر  ،USP مداد الطاقة غير املتقطعةإوحدة طريق حتياطية وذلك عن لطاقة اإل ومولدات ا

 .املنظومة الكهربائية للتأكد  من جاهزيتها

 إزالته. و  تخذت ملعالجة الخطر إع تقرير كامل عن اإلجراءات التي رف 

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 لصيانة.تشغيل واإدارة ال

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 نشائيةإ نوع الخطر:  مخاطر 
 

 سم الخطر :  خطر الزحام والتدافعإ

 وصف الخطر املحتمل:
جهة وموقع حدوث الخطر:  قاعات املحاضرات واملؤتمرات 

 .واملسارح ومباني النشطة املماثلة

  جتماعيةاإل و حاالت الزحام في املناسبات الرياضية. 

 حاالت الزحام في مناسبات التخرج. 

 لف الذي يلحق بممتلكات الجامعة نتيجة الزحام
َ
 .الت

 زدحامت الشخصية التي تنتج من حاالت اإل حاالت اإلصابا. 

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

 ،والسالمةدارة المن إ

 .الخدمات الطبيةو 

 2824/  2811 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

  املخاطر من التطور خالل ظروف  ملنع ستراتيجيةإالتخطيط املسبق واملنظم لألحداث هو أفضل

 .زدحاماإل 

  تعد خطط تنظيمية  املواسم: أنستعداد املسبق والتنظيم الجيد لألنشطة الجامعية خالل اإل

 ،املوسموالنشطة الرياضية طوال  ،وسم تشمل أنشطة الفصول الدراسيةلألنشطة خارج امل

 .الصيفية التعليمية والرياضية والفنية واملعسكرات

  إنشاء خطوط إرشادات سالمة املسرح وإجراءاتها التي تتناول جميع مراحل العمل لكل من  أعضاء

 .هيئة التدريس واملوظفين

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

عناصر معالجة و إنهاء 

 وقوعهالخطر حال 

 التوجه  
ً
 .منظم بشكل للخروج وإرشادهم لتهدئتهم الجمهور  مع والتخاطب والتدافع الزحام ملكان فورا

 الجمهور  حركة لتسهيل العوائق من واملمرات الطرق  خلو  من التأكد. 

 واضح بشكل موضوعة الطوارئ  مخارج تبين التي اإلرشادية اللوحات أن من التحقق. 

 والسالمة المان عوامل فيه تتوافر  مكان أي أو  املبنى خارج لىإ جميعها لتؤدي الطوارئ  مخارج جميع فتح. 

 جيد بشكل تعمل الطوارئ  مخارج جميع إن من التأكد. 

 الالزمة الطبية باملواد مزودة أولية إسعافات صندوق  مينأت. 

 واإلسعاف اإلنقاذ عمليات وكذلك ،منظم بشكل اإلخالء عملية على التدريب. 

 عليها الفراد وتدريب اإلخالء خطط مراجعة. 

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .دارة المن والسالمةإ

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

 √    
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 نوع الخطر :  مخاطر انشائية 
 

 سم الخطر : خطر املصاعد الكهربائية.إ

 .جميع املباني داخل وخارج الجامعة جهة وموقع حدوث الخطر:   وصف الخطر املحتمل:

نتيجة إلهمال أعمال الصيانة الدورية لها مما قد  و ستخدام أاإل قد تقع بعض الحوادث نتيجة لسوء 

 ختناق.حتجاز أو اإل مستخدمي هذه املصاعد لخطر اإل  عرضي

الجهة املسؤولة عن 

 نهاء الخطرإمعالجة و 

دارة إإدارة التشغيل والصيانة، و 

 .المن والسالمة

 2811 التحويلة

 درجة ومستوى الخطورة عناصر الوقاية من الخطر

 ي املدن بالدفاع فورا تصالاإلو  ،بشده البواب ضرب وعدم الهدوء لتزامإ يجب املصعد توقف عند

 .واإلنقاذ املساعدة إلى الحاجة تدعو  عندما

 الكهرائيه للمصاعد منتظمة وبصفه الدورية الصيانة إجراء متابعة.  

 غراضأ يأ  تخزين عدم ومراعاة ائيهبالكهر  املحركات غرفه في املناسبة التهوية وسائل  توافر  من  التأكد 

  .املصعد غرفه أو  بمناور 

 من يستخدمها(  جرس)  للتنبيه وسيلة و  املصعد(  كابينة)  داخل  التهوية وسيلة توافر  من التأكد 

  .الضرورة حاالت في املصعد كابينة بداخل

 يمكنهم  الذين الشخاص وعدد الحمال عليها موضحا املصعد بجوار  تعليمات  لوحة تثبيت من التأكد  

  .الطارئة الحاالت  في  تصالاإل هواتف أرقام فيها وموضحا الواحدة املرة في املصعد( كابينة)  ركوب

 

عال 

 
ً
 جدا

 نادر منخفض متوسط عال

  √   
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

نهاء إعناصر معالجة و 

 الخطر

 وتهدئتهم املصعد داخل واملوجودين املصابين مع التواصل. 

 الصيانة فنيي طريق عن الخطر  إلزالة الدعم تقديم. 

 ذلك تكرار  عدم لضمان فنية لجنة بوساطة الخطر  أسباب على الوقوف. 

 متخصصة شركاتمن قبل للمصعد  الالزمة الصيانة أعمال إجراء. 

 املصعد داخل املحددة بالحمولة دالتقي لوحة تثبيت من التأكد. 

 املصعد داخل املناسبة التهوية وسائل  توافر  من التأكد. 

 ختبارهاإو  املصعد داخل املوجودة التهوية وسائل ومعدات أجهزة تجربة. 

 املصعد داخل املقررة بالحمولة دالتقي بأهمية الوعي زيادة ضرورة. 

 

 ةطريق  وكتابة فجأة توقفه عند يدويا املصعد تشغيل كيفية على املكان شاغلي من مجموعه تدريب 

 .التشغيل ماكينات وبغرفة املصعد بجوار   ظاهر  مكان في وتعليقها التشغيل
 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .المةإدارة المن والسإدارة التشغيل والصيانة ،و 

 

 
ً
 نادر منخفض متوسط عال عال جدا

 √    
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 نوع الخطر :   مخاطر كهربائية 
 

 والتمديدات الكهربائية ةسم الخطر :  خطر التعامل مع الجهز إ

 الخطر املحتمل:وصف 
جميع املباني داخل وخارج جهة وموقع حدوث الخطر: 

 .الجامعة

  بها  عدم مناسبة الكابالت املستخدمة في التوصيالت الكهربائية للتيار املار. 

  ة.معزول عدم وضع أسالك التوصيالت الكهربائية في مواسير 

 كهربائية مكشوفةالكابالت الستخدام التوصيالت الخارجية الظاهرة وترك إ . 

 مديد أسالك كهربائية عبر البواب أو النوافذ أو الفتحات املماثلة أو تحت السجادت.  

  ختبار الدوري على التمديدات والجهزة الكهربائيةعدم إجراء الكشف واإل. 

  فوق طاقتها بتوصيل عدة أجهزة على مقبس واحد الكهربائيةتحميل املقابس.  

  السالك بمآخذ التيار أو املفاتيح أو القواطع مما يسبب حدوث شرر يؤدي لتلفهاعدم إحكام ربط نهاية.  

 ) عدم توصيل الهياكل املعدنية لألجهزة الكهربائية بالرض ) سلك التأريض . 

 عدم مراجعة الحمال الكهربائية والتأكد من مالءمتها للقواطع والسالك. 

  مبتلة باملاء أو تشغيلها أثناء الوقوفمس الجهزة واملفاتيح الكهربائية واليدي. 

 عدم فصل التيار الكهربائي أثناء إجراء أعمال الصيانة واإلصالح. 

الجهة املسؤولة عن 

 معالجة وانهاء الخطر

، إدارة التشغيل والصيانة

 ،دارة المن والسالمةإ

 .الخدمات الطبيةو 

 التحويلة
3477/8798 

2811/2824/  
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 غير جيدة الصنع ومعدات كهربائيةختيار أجهزة إ. 

 ملدة يار الكهربائي الت نتباه وعدم فصلإية في وضع تشغيل ملدة طويلة دون ترك الجهزة الكهربائ

 ة.يلة أثناء السفر والرحالت الطويلطو 

  دورات املياهستعمال الدوات الكهربائية فى إعدم الحذر عند. 

 

 ومستوى الخطورة درجة عناصر الوقاية من الخطر

 ةوالتوصيالت ذات الجودة العالية واملضمون ةستخدام الجهز إ. 

 ال بعد التواصل مع الفنيين املختصينة ذات الحمال العالية وتوصيلها إستخدام الجهز عدم إ. 

  ختبار الدوري على التمديدات والجهزة الكهربائيالكشف واإل. 

  بشكل دوريصيانة الجهزة الكهربائية. 

 حتياطات السالمة عند التعامل الجهزة الكهربائية والتمديداتإستخدام جميع إ. 

 مراجعة الحمال الكهربائية والتأكد من مالءمتها للقواطع والسالك. 

 ن تكون بعيده عن الزوار والضيوف أالتمديدات ذات الجهد العالي والحرص  التاكد من سالمة

 .ودورات املياه

 بها  لكابالت املستخدمة في التوصيالت الكهربائية مناسبة للتيار املار يجب أن تكون السالك وا. 

 

 
ً
 نادر منخفض متوسط عال عال جدا

 √    
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 عناصر معالجة الخطر حال وقوعه

اإلجراء الفوري حال 

 العلم بالخطر

  السالمة .المن و التواصل فورا مع إدار 

 التواصل مع الهالل الحمر بشكل فوري. 

 

 

 

 توصيل الهياكل املعدنية لألجهزة الكهربائية بالرض. 

 الفولت جب وضع تعليمات تحذيرية بجانب الجهزة واملوصالت الحاملة للتيار الكهربائي تبين مقدار ي

 .املار بهذه الجهزة خاصة التي تحمل تيار ذي ضنغط عالي

  يجب أن تكون هذه التعليمات واضحة بحيث يسهل قراءتها بسهولة. 

 

 تأثير الخطر حال وقوعه جراءات منع الخطرإالجهة املسؤولة عن 

 .دارة المن والسالمة، وإإدارة التشغيل والصيانة

 

 نادر منخفض متوسط عال عال جدا  

 √    
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 هات التي ساهمت يف دليل التعامل مع املخاطر جبامعة طيبة:اجل

  (وحدة املعامل والجهزة، لخدمات الكاديمية، املناهج والخطط التعليمية)ا التعليميةوكالة الجامعة للشؤون. 

 إدارة اإلستثمار( ،وكالة الجامعة لألعمال واإلبداع املعرفي )قطاع العمال.  

 .)وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي )عمادة البحث العلمي 

  الطالبات(.عمادة الدراسات الجامعية )شطر 

 .عمادة الجودة 

 عمادة تقنية املعلومات. 

 عمادة شؤون الطالب. 

  .كلية الطب 

  (قسم الفيزياء)كلية العلوم.  

 .كلية الحقوق 

 معهد البحوث واإلستشارات. 

 .إدارة المن والسالمة 

 .إدارة التشغيل والصيانة 

 اإلدارة العامة للمشاريع. 

 .إدارة الخدمات الطبية 
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  القانونيةاإلدارة. 

  العالقات العامة واإلعالمإدارة. 

 إداراة املؤتمرات واملناسبات. 

 إدارة تنمية املوارد البشرية. 

 إدارة الحركة.  

 .وحدة التوعية الفكرية 

 

 أو إضافة أي مخاطر أخرى لم ترد في الدليل،  املقترحات و أاملالحظات  إلبداءعلما بأن الدليل يتم تحديثه بشكل مستمر، و 

 RiskDep@taibahu.edu.sa  :إدارة املخاطر بالجامعةنرجو التواصل مع 

 

mailto:RiskDep@taibahu.edu.sa
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 املراجع:

 دارة املخاطر من جامعة امللك سعود. خطة إ -

 دارة وهيكلة السالمة املهنية والبيئية املقترح بجامعة طيبة. نظام إ -

  دارة الخطارالجمعية املصرية إل ترجمة  معيار إدارة الخطر  -

egypt.org-www.erma )Egyptian Risk Management Association (ERMA 

- The University of Adelaide RISK MANAGEMENT HANDBOOK 

 خطة الطوارئ والكوارث من جامعة امللك عبد العزيز. -

- THE UNIVERSITY OF LEEDS Risk management: guidance for faculties, schools and services 

 هيئات إدارة الخطر الرئيسية في اململكة املتحدة: -

 .(ALARM)، واملنتدى الوطني إلدارة الخطر في القطاع العام (AIRMIC، جمعية التأمين ومديري الخطر )ِّ(IRMمعهد إدارة الخطر ) 

 

 

 

 

 

http://www.erma-egypt.org/
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