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خطة إدارة املخاطر

كلمة سعادة وكيل جامعة نجران
إيمانا ً من الجامعة بالعمل المؤسسي الذي يرتكز على تصميم الخطط المناسبة ،ووضع السياسات
الالزمة التي توفر السبل الكافية لحماية األرواح والممتلكات  ،وحرصا من جامعة نجران على أهمية
الحفاظ على األرواح و أمن وسالمة منسوبيها وممتلكاتها التعليمية والبحثية واإلدارية في كافة وحدات الجامعةة  ،ووفةا ًً بضةرور
تحقيق مخرجات المشروع التطويري لتأهيل الجامعة لالعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم و اإلعتماد األكةاديمي  ،فقةد تةم
إنشةاً اللجنةة الداةمةة لازمةات والمخةاطر بالجامعةةة  ،والتةي كةان مةن أولةى أهةةدافها إعةداد خطةة شةاملة و متكاملةة إلدار األزمةةات
والمخاطر تهدف إلي تحديد وتقييم مستوي جميع المخاطر وتأثيرها  ،والفرص المحتملة  ،ونسبة حدوثها  ،وكيفية التعامل معهةا قبةل
وبعد حدوث الخطر ؛ وذلك من خالل اإلستغالل األمثل للفرص المتاحة من إمكانةات األمةن والسةالمة واإلمكانةات الصةحية والطبيةة
بالجامعة للعمل على تجنب أو تخفيض خطور حدوث هذه المخاطر .
وختاما ً فإنني أتوجه بالشكر إلى زمالةي بوكالة الجامعة للتطوير والجود علةى مةا قةاموا بةه مةن جهةد مبةارك فةي إعةداد هةذه الخطةة
وهو جهد يصةطف مةع جهةود مميةز نعلمهةا ونحفظهةا لهةم تتجةه جميعهةا نحةو تطةوير العمةل المؤسسةي بالجامعةة وفقةا ً لةنظم الجةود
الشاملة التي تتبناها الجامعة في يقين قياداتها وفي وثاةقها اإلستراتيجية .
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كلمة سعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة
الحمد هلل رب العالمين والصال والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،،،،،
إنه لمن دواعي سروري أن أضع بين يدي القارئ الكريم خطة المخاطر بجامعة نجران  ،والتي تأتي كدليل
واضح على الخطوات التطويرية التي تنتهجها الجامعة لتحقيق التميز اإلداري والمهني في التعامل مةع سةالمة منسةوبيها والحفةاظ علةى أمةن أصةولها
،ومعلوماتها ،و سالمة ممتلكاتها  ،و تعد تلك الخطة بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم أعدت وفق القواعد العلمية والفنية التي تستهدف مواجهة أي
خطر محتمل أو أزمة متوقع حدوثها في أي وحد أكاديمية أو إدارية أو معلوماتية بالجامعة من خالل سياسات وإجراًات واضحة شارك في إعةدادها
كافة المختصين باألقسام العلمية والبحثية واإلدارية بالجامعة .
وختاما ً فإننا نؤكد في وكالة الجامعة للتطوير والجود اعتزازنا بالعمل المؤسسي المشترك مع وكالة الجامعة في إعداد هذه الخطةة التةي تعبةر عةن
ما وصلنا إليه من تطور ونمو ؛ نؤكد مةن خاللةه علةى وحةد العمةل بةين وكةامت الجامعةة ومنسةوبيهم و إداراتهةم المختلفةة  ،وعلةى التزامنةا بوعودنةا
وبالمسؤولية التي نحملها تجاه جامعتنا ووطننا الغالي.
وأخيرا ً فإنني أتوجه بالشكر الجزيل لجميع أعضاً فرق العمل بالخطة ،والشكر موصول إلى مستشاري وخبراً وكالةة الجامعةة للتطةوير والجةود
على جهودهم المبذولة ،وتقديمهم الدعم الفني لجميةع فةرق العمةل ،ولكةل مةن سةاهم فةي إعةداد تلةك الخطةة ،سةاةالً المةولى عةز وجةل أن يجعةل أعمالنةا
خالصةً لوجهه الكريم ....وصلى هللا وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين....
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الفهرس

م

رقم الصفحة

المخاطر

.1

قاةمة المخاطر الصحية R1 - R2 – R3

.2

قاةمة مخاطر المعامل العلمية والهندسية R1 - R2 – R3

.3

قاةمة مخاطر الوثاةق R1 - R2 – R3

.4

قاةمة مخاطر الموارد البشرية R1 - R2 – R3

.5

قاةمة مخاطر اإلعالم والصور الذهنية R1 - R2 – R3

.6

قاةمة المخاطر المالية R1 - R2 – R3

.7

قاةمة المخاطر القانونية R1 - R2 – R3

.8

قاةمة المخاطر الطبيعية والمنشآت والحراةق R1 - R2 – R3

.9

قاةمة مخاطر الحد الجنوبي R1 - R2 – R3
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() 1
قائمة المخاطر الصحية والطبية
المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر
م

المخاطر

.1

مخاطر صحية تؤثر علي البشر في المعامل
والمختبرات
االختناقات التنفسية

.3

العدوى من األوبئة والنفايات الحيوية وانتشارها

.4

مخاطر على الصحة العامة واألمراض المزمنة.
التسمم الغذائي
المضاعفات العالجية
عدوى المستشفيات أو ما يسمى بالعدوى المكتسبة
تقرحات السرير.
سقوط المريض
االلتهاب الرئوي المصاحب لجهاز التنفس الصناعي
األخطاء الدوائية
األخطاء الطبية
المخاطر الطبية اإلشعاعية
مخاطر المخلفات الطبية الخطرة

.2

.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14

R1
األماكن المرشحة لحدوث الخطر

المعامل الطالبية والبحثية بالمدينة الجامعية
معامل الكيمياء والمواد الغازية بالمدينة الجامعية
المستشفى الجامعي والمختبرات الطبية واقسام
االشعة بالمدينة الجامعية
المدينة الجامعية
مطاعم وبوفيهات المدينة الجامعية والمستشفيات
المستشفى الجامعي والعيادات الطبية
المستشفى الجامعي
المستشفى الجامعي
المستشفى الجامعي وعيادات العالج الطبيعي
المستشفى الجامعي – وحدات العناية المركزة
الصيدليات والعيادات الطالبية والمستشفى الجامعي
المستشفى الجامعي والعيادات الطبية
المستشفى الجامعي وأقسام األشعة بالكليات الصحية
المستشفى الجامعي والمختبرات الطبية
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 -1مخاطر بشرية صحية في المعامل والمختبرات

R2
وصف الخطر

هي مخاطر تلحق بالعاملين في المعامل والمختبرات نظرا ً لعدم وجود شنطة إسعافات أولية ومغاسل للعينين وطفاية للحريق ،وعدم وجود خرطوم إطفاً
حريق.

سياسة درء الخطر

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

 .1التأكةةد مةةن تةةوافر جميةةع معةةدات السةةالمة مةةع
الفحص الدوري لها ،مةع التأكةد مةن جاهزيتهةا
وصيانتها بصور دورية.
 .2تدريب العاملين عليها بشكل دوري ومنتظم.

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

محدود

ضئيل

إجراءات إزالة آثار الخطر

.1
 .1في حالة الحريق:
استخدام طفايات الحريق الموجةود بالمعمةل ،رفةع .2
بالغ عاجل إلى إدار األمن والسةالمة عةن طريةق
.3
وساةل التواصل المعلنة.
 .2محاولة الخروج اآلمن.
فةةةي حةةةامت انبعةةةاث الغةةةازات واألبخةةةر السةةةامة .4
امبتعةةةاد عةةةن أمةةةاكن انبعةةةاث الغةةةازات ،امتصةةةال .5
بإدار األمن والسالمة ،محاولة الخروج اممن.
.6
.7
.8

ضرور وضع إرشادات السالمة العامة عند مدخل المعمل.
يجةةب ان تكةةون مسةةاحة المختبةةر تتناسةةب مةةع عةةدد الطةةالب (المعامةةل الطالبيةةةو وعةةدد البةةاحثين
والتجهيزات (المعامل البحثيةو.
يجب توافر عةدد  2بةاب بةالمختبر للخةروج والةدخول وأن يكةون اتجةاه فةتح األبةواب للخةارج (فةي
اتجاه اندفاع األشخاصو.
تجهيز المختبرات بوساةل التهوية واإلضاً الطبيعية والصناعية.
يجب أ ن تكون أرضيات المختبرات واألحةواض والطةاومت مةن أنةواع م تتةأثر بةالمواد الكيماويةة
وغير قابلة لالشتعال.
يجب تجهيز المختبرات بوساةل المكافحة األولية للحريق (طفايات الحريق وجرادل الرمل الجافو
بمكان ظاهر بالمختبر مع الصيانة الدورية والتأكد من صالحيتها.
يجب توفير خزانة اإلسعافات األوليةة بمكةان ظةاهر بةالمختبر مةع تةوفير دا الطةوارئ بمختبةرات
الكيمياً وذلك لسرعة اإلسعاف األولي في حالة حدوث إصابات للموجودين بالمختبر.
إجراً صيانة دورية لجميةع تجهيةزات السةالمة بصةفة مسةتمر كمةا يةتم المتابعةة للصةيانة الدوريةة
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لتجهيزات التهوية واإلضاً .
 .9توفير وسيلة تواصل باإلدار المسؤولة مع جهاز إنذار لتنبيه الموجودين بالمختبر في حالة حدوث
حريةةق مةةع توصةةيلها بلوحةةة اإلنةةذار للحريةةق الرةيسةةية والموجةةود بغرفةةة العمليةةات بةةإدار األمةةن
والسالمة.
 .11لبس المعطف المصنوع من قماا غير قابل لالشتعال داخل المعمل.
 .11لةةبس النظةةارات الواقيةةة لتفةةادا حةةوادث العةةين حيةةث ان العةةين منطقةةة حساسةةة تتةةأثر بةةالمواد
وأبخرتها.
 .12لبس القفازات لتقليل اإلصابة بالمواد الحارقة والسامة.
 .13ضرور متابعة إرشادات السالمة بالمعمل.
 .14لبس الكمامات لمنع استنشاق المواد التي تعرض الجهاز التنفسي للمخاطر.
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 -2االختناقات التنفسية

R2
وصف الخطر

اختناقات ناتجة عن:
 .1التفاعالت الكيمياةية التي لم تجر في أماكنها المخصصة.
 .2عدم إلمام العاملين بالمعلومات الكيمياةية والفيزياةية المسببة لهذه امختناقات.
 .3تسرب غازات مضر من أنابيب غير خاضعة للصيانة الدورية.
 .4الحريق.

سياسة درء الخطر

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

 .1اسةةةةتخدام المكةةةةان المناسةةةةب المعةةةةد إلجةةةةراً
التفاعالت الكيمياةية الخطر .
 .2الحةةةةةرص علةةةةةى تةةةةةدريب جميةةةةةع العةةةةةاملين
بةةالمختبرات العلميةةة علةةى التعامةةل مةةع المةةواد
المسببة لالختناقات.
 .3الةةةةتخلص السةةةةريع والمةةةةنظم مةةةةن أي انابيةةةةب
غازات مستهلكة مةع املتةزام بصةيانتها بشةكل
دوري.

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
.1
.2
.3
.4

امبتعاد فورا عن مصدر انبعاث الغاز.
يرفع بالغ عاجل إلى إدار األمن والسالمة
يجب أن يوفر جهاز إنذار في مكةان بةارز يةتم
إطالقه مباشر كما في الحريق.
تقةةوم إدار األمةةن والسةةالمة بالجامعةةة بإرسةةال
فريق المختصين مباشر الى مكان الخطر.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

محدود

ضئيل

إجراءات إزالة آثار الخطر
.1
.2
.3
.4

امبتعاد فورا ً عن مصدر انبعاث الغاز.
علةةى المسةةعف إغةةالق مصةةدر انبعةةاث الغةةاز إن أمكةةن ،مةةع مراعةةا التحةةرك بطريقةةة الزحةةف
وكسر الزجاج للنوافذ لدخول الهواً الطلق.
يؤمن فريق السالمة تيار هواً طلق للمصةاب إذا كةان السةبب نقةص األكسةجين ،وتةوفيره عةن
طريق أنابيب األكسجين المحمولة.
يقوم المسعف بإزالة المالبس الزاةد  ،وفةك األزرار حةول العنةق والصةدر إلتاحةة مجةال أكبةر
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.5
.6
.7
.8
.9
.11

لالستنشاق.
إذا شةةعر المصةةاب بضةةيق شةةديد فةةي التةةنفس فيجةةب تزويةةده باألكسةةجين عةةن طريةةق كمامةةة
األكسجين الموصلة باسطوانة األكسجين المحمولة.
في حالة فقدان الوعي يضع المسعف المصاب على ظهره ويتابع عملية التنفس ويحدد هل هي
طبيعية أو متقطعة أم متوقفة.
في حالة توقف التنفس يبدأ المسعف في عمل التنفس الصناعي على الفور.
ينقل المسعف المصاب بأسرع وقت الى المستشفى أو العياد مصحوبا ببطاقة السالمة الخاصة
بالماد التةي تعةرض لهةا ،أو علةى األقةل يجةب علةى المسةعف أن يتعةرف علةى الغةاز الةذا تةم
استنشاقه ويبلغ الطبيب المعالج.
اتباع الخطةوات الخاصةة بامنقةاذ والتةي يقةوم بهةا المسةعفون الةذين يةتم تةدريبهم علةى ذلةك فةي
دورات "إنقاذ الحيا األساسى ." Basic Life Support BLS
استدعاً الهالل األحمر فورا ً بامتصال على الرقم  997وهو من يقوم بنقل المريض.
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 -3العدوى من األوبئة والنفايات الحيوية وانتشارها

R2
وصف الخطر

عدم التخلص من النفايات البيولوجية بطريقة صحيحة وعدم اإللمام الكافي والعلمي بخطور انتشار مثل هذه الجراثيم.

سياسة درء الخطر
 .1الةةةتخلص بالطريقةةةة الصةةةحيحة مةةةن األشةةةياً
الضةةار والنفايةةات البيولوجيةةة وعةةدم تراكمهةةا
وذلةةةةك مةةةةن خةةةةالل التعاقةةةةد مةةةةع شةةةةركات أو
مؤسسات متخصصة في هذا المجال.
 .2التوعيةةة الصةةحية بأخطةةار الوباةيةةات والتةةذكير
بأخذ التطعيمات بصور منتظمة.
 .3فرض التطعيمات السنوية على جميع العاملين
في المجامت الطبية.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
امتصال بالقسم المختص بالمستشفي الجامعي

متوقع

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●

●

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

محدود

ضئيل

إجراءات إزالة آثار الخطر
.1
.2

.3

.4

رصد حامت العدوا الناتجة عن النفايات البيولوجية وإبالغ المسؤول عن أمن المعامل وفريق
مكافحة العدوا.
في حالة عدوا العين يجب غسل العين من الداخل وكذلك الجفةون بالمةاً لمةد  15دقيقةة مةع
فةتح العةين بةالقو لضةةمان دخةول المةاً لجميةع األجةةزاً .وامتصةال الفةوري بالمسةؤول الطبةةي
وإحالة المصاب الى طبيب العيون على الفور.
في حالة إصابات الجهاز الهضمي والتنفسي يجب تسجيل الواقع وإحالة المريض الى الطبيب
المتخصص على الفور.
في حالة إصابات الجلد غسل الجلد المصاب بالماً الجاري -غسل الجلد بالماً والصابون مةع
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استخدام الكحةول ،ومةن ثةم تجفيفهةا بفوطةة ورقيةة نظيفةة .يجةب إزالةة أي مالبةس ملوثةة علةى
الفور – .مع امستمرار في الغسيل والتطهير لمد  15دقيقة ويعةرض المةريض علةى الطبيةب
المتخصص على الفور.
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 -4مخاطر الصحة العامة واألمراض المزمنة

R2
وصف الخطر

التأثير على الصحة العامة للعاملين من خالل:
 .1الحوادث :حدوث جروح للعاملين سواً بصور مباشر أو بسبب امحتكاك بكسور زجاجية أو مواد حةاد لةم يةتم إزالتهةا أو مةن عبةوات زجاجيةة قابلةة
للكسر – حدوث جروح ناتجه إما من تفاعالت كيمياةية مخبرية أو من استخدام اللهب في المعامل أثناً عمل التجارب المعملية.
 .2األمراض المهنية :اإلصابة من التعرض لمخاطر ببيةة العمل بأمراض تعرف باألمراض المهنية.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4
.5

استخدام قفةازات ومالبةس مالةمةة للتعامةل مةع
األواني الزجاجية.
نقل المواد بصور آمنة وعدم ملةها للنهاية.
تةةوافر مسةةتلزمات السةةالمة األوليةةة مةةن معقةةم
جةةةروح وقطةةةن وشةةةاا ومسةةةحات طبيةةةة فةةةي
جميع أماكن وجود العبوات الزجاجية.
اسةتحداث آليةةة لفحةةص الطعةةام قبةةل التقةةديم مةةع
امهتمةةةام بنظافةةةة األشةةةخاص والمكةةةان المعةةةد
لتحضير وتقديم الطعام.
وجةةود معةةدات تعقةةيم بصةةور مباشةةر والتأكةةد
مةةن قتةةل كةةل الجةةراثيم والميكروبةةات المسةةببة
لامراض.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

●
متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1يةتم امتصةةال بةةاإلدار العامةةة للسةةالمة واألمةةن أوال :الحوادث:
الجامعي.
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محدود

ضئيل

 .2معاينة الحالة من فريق اإلدار العامة للسةالمة اإلسعافات األولية في حالة الجروح:
واألمن الجامعي فةي موقةع الحةدث ثةم التعامةل
 .1نظف الجرح ومحيطه فورا بالماً والصابون.
مع كل حالة حسب احتياجها.
 .2م تضع فمك على منطقة الجرح وم تتنفس مباشر قرب الجرح منعا للتلوث بالجراثيم.
 .3عنةةةد الحاجةةةة تنقةةةل الحالةةةة سةةةريعا الةةةى مقةةةر
 .3م تلمس الجرح بيدك أو بالمنشفة أو أي مواد صلبة وم تضع أي ماد غير معقمة على الجرح.
المستشفى الجامعي.
 .4اضغط على الجرح بشاا معقم إلى أن يتوقف النزيف.
 .5إذا استمر النزيف فاربط فوق مكان الجرح ولكن ليس على المفصل.
 .6اتصل بفريق السالمة باإلدار العامة للسالمة واألمن الجامعي.
اإلسعاف األولية في حالة الحروق:
.1
.2
.3
.4
.5

اخلع الساعة أو الحذاً (أو أيه إكسسوارات أخراو عن منطقة الحرق قبل انتفاخ الجلد.
برد المنطقة المحروقة بوضعها تحت ماً جارا بارد أو استخدم كمادات بارد لتقليل انتفاخ الجلد.
تجنب استخدام الثلج على الحرق مباشر ألن ذلك قد يؤدا الى حةدوث لسةعة ثلةج ممةا يعمةل علةى
زياد الضرر بالجلد.
لف المنطقة المصابة برباط نظيف ومعقم غير مصق ولكةن م تغطهةا أبةدا بةأي خامةة بهةا وبةر أو
خيوط مفكوكة.
اتصل بفريق السالمة باإلدار العامة للسالمة واألمن الجامعي.

ثانيا :األمراض المهنية:
 .1يتولى فريق السالمة التعامل المباشر مع الحامت الحرجة ونقلها مباشر إلى المستشفى.
 .2يقدم طبيب /ممرضة فريق السالمة بالتأكد من عمل الفحوص الدورية لجميةع العةاملين المعرضةين
للمخاطر داخل بيةة العمل وذلك لتفادا حدوث مضاعفات مفاجةة أو وجود أمراض غير مسجلة.
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 -5التسمم الغذائي

R2
وصف الخطر

 .1يعرف التسمم الغذاةي بأنه حالة مرضية مفاجةة تظهر أعراضها خالل فتر زمنية قصير على شخص أو عد أشخاص بعد تناولهم وجبة غذاً ملوثة
غير سليمة صحيا ،أو تناول بعض األشخاص مواد كيمياةية أو دواةية بغرض اإلضرار بالنفس أو "اإلنتحار"
 .2يعرف التسمم الغذاةي أيضا على انه أي اضطرابات تحدث بعد تناول الغذاً ولذا يعرف بأنه المرض أو اإلجهاد الناشئ عن وجود ماد سامة في الغذاً
بعد تناوله.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4

مراقبة المطاعم والمطةاب والمقاصةف وأيضةا
محةةالت الوجبةةات السةةريعة بالجامعةةة والعمةةل
على رفع مستوا توافر الشروط الصحية.
وضةةةع الشةةةروط الصةةةحية الصةةةارمة لمنشةةةآت
الخدمات الغذاةية.
اإلسعاف األولى للمصاب ونقله إلى المستشفى
مع توفر وسيلة نقل اإلسعاف السريع.
وضةةةع أسةةةلوب مراقبةةةة ذاتيةةةة جيةةةد للمنشةةةآت
الغذاةية.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

محدود

ضئيل

إجراءات إزالة آثار الخطر
.1

 .1التبليغ المباشر.
 .2اإلنتقال فور التبليغ إلى مكان حدوث التسمم.
 .3التوقةةةف الفةةةوري عةةةن تنةةةاول المةةةواد الغذاةيةةةة .2
والتأكد من صالحيتها لالستهالك اآلدمي بأخةذ
عينات من متبقيةات الطعةام فةي أكيةاس معقمةة .3
وإرسالها للمختبر في حافظة ثلج.
.4

أخذ عينات بصفة دورية من المواد الغذاةيةة للفحةص والتحليةل المخبةرا لةذلك مةن جميةع المطةاعم
والمطاب والمقاصف ومحالت الوجبات السريعة بالجامعة.
متابعةةة مصةةادر ميةةاه الشةةرب بإسةةتمرار وإجةةراً عمليةةات التعقةةيم الالزمةةة وأخةةذ عينةةات للتحليةةل
المخبرا.
مكافحة الحشرات والقوارض وإباد الذباب بصفة مستمر .
المتابعة المستمر لتنفيذ المالحظات التى تدون في سجالت التفتيا والمراقبين.
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.4

.5
.6

.7

نقل المريض او المرضةى الةى قسةم الطةوارئ  .5دراسة حامت التسمم الغذاةى التى حدثت سابقا ً ومعرفة أسبابها حتى نتمكن من تالفيها مستقبال.
بالمستشفى لعمل اإلسعافات األولية مثل غسةل  .6التنسيق مع المستشفى الجامعي وفروع وزار الصحة عند حةدوث حةامت تسةمم غةذاةى والتحةرا
المعةةد وإعطةةاً السةةواةل وبعةةض المضةةادات
عن أسبابها والمسؤول عنها وإبالغ اإلدار العامة لصحة البيةة بالوزار لمحاسبة المقصر.
الحيوية للقضاً على الميكروب.
إحالةةةة العةةةاملين فةةةي إعةةةداد الطعةةةام للفحةةةص
والتحاليل الطبية.
عمل إستقصاً عن األسباب التى أدت لحدوث
التسةةةمم ،ومراجعةةةة نوعيةةةة الطعةةةام ومصةةةدره
وأخةةذ كامةةةل المعلومةةةات والبيانةةات عةةةن عةةةدد
األفةةةةةراد الةةةةةذين تنةةةةةاولوه وعةةةةةدد المصةةةةةابين
وأعمارهم.
إبةةةةةالغ الجهةةةةةات ذات العالقةةةةةة بجميةةةةةع هةةةةةذه
المعلومات للتحقيةق فةي حادثةة التسةمم الغةذاةى
وتحديةةد السةةبب والمسةةبب وحصةةر المس ةؤولية
لتقرير توقيع العقوبة المناسبة.
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 -6المضاعفات العالجية

R2
وصف الخطر

وهي عبار عن المضاعفات التى يتعرض لها المريض لضرر غير متوقع أثناً تلقيه العناية والعالج ،ولم يكن سببه إهمال أو تقصير من قبل الطبيب
المعالج أو نقص في معرفته العلمية ولكن تعتبر نتيجه جانبية للمرض والعالج ،وقد تحدث أثناً العالج أو بعدها لتعاطى المريض مجموعة من األدوية أو
لتعدد التدخالت الجراحية وإجراً القسطرات ،مما يؤدي إلى إحتمامت تعرض المريض للعدوا المكتسبة.

سياسة درء الخطر
 .1التشةةةخيص الطبةةةى الصةةةحيح وذلةةةك باسةةةتخدام
أحدث التقنية الطبية.
 .2إتباع السياسات واإلجراًات المعتمد مةن قبةل
المستشفى في جميع الممارسات الطبية.
 .3التثقيةةةةف الصةةةةحى للمرضةةةةى وذلةةةةك باتبةةةةاع
التعليمات الطبية.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

محدود

ضئيل

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1إتباع اإلجةراًات الطبيةة المطلوبةة للتقليةل مةن  .1مراجعة نوعية الرعاية التى قدمت للمريض وجودتها.
زياد الضةرر حسةب المعةايير الدوليةة والطةب  .2دراسة المضاعفات الناتجة عن التداخالت الطبية أو الدواةية المتوقع حدوثها.
المبنى على البراهين.
 .3إصدار تقرير شامل عن المضاعفات وأسبابها وإرسالها للجنة المضاعفات بالمستشفى الجامعي.
 .2معاينة المريض من ذوي اإلختصاص وتوثيق
الخطة السريرية.
 .3تعبةة نموذج تبليغ عن المضاعفات.
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 -7عدوى المستشفيات أو مايسمى بالعدوى المكتسبة

R2
وصف الخطر

وهي عدوى تصيب المريض أثناء وجوده بالمستشفى ويمكن أن تكون ناتجة عن:
 .1كثر إستعماله للمضادات الحيوية.
 .2إحتكاكه بمرضى آخريين مصابين بأحد األمراض المعدية.
 .3ضعف مناعته نتيجة للقلق الناجم عن مرضه األساسي.
 .4انتقال العدوي من األطباً وطاقم التمريض إلى المريض.

سياسة درء الخطر
.1
.2

.3
.4
.5

التعةةرف علةةى المرضةةى المصةةابين بةةأمراض
معدية وعزلهم.
إتخةةاذ العةةاملين علةةى رعايةةة هةةؤمً المرضةةى
أسةةةاليب الوقايةةةة الشخصةةةية عنةةةد تعةةةاملهم مةةةع
المرضةةى (تطهيةةر اليةةدين – لةةبس القفةةازات –
إستعمال الكمامة  ......ال و
التنظيةةةةف الجيةةةةد للمعةةةةدات واألدوات الطبيةةةةة
وتعقيمها بعد اإلستخدام.
إسةةةتعمال السةةةرنجات واإلبةةةر ذات اإلسةةةتخدام
الواحد.
التقليةةةةل مةةةةن الفتةةةةر التةةةةى يمكثهةةةةا المةةةةريض
بالمستشةةةةفى ،خاصةةةةة فةةةةي العنايةةةةة المركةةةةز
ووحدات الحروق.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
مؤكد

وارد

●
محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
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محدود

ضئيل

 .1العةةزل الصةةحي وذلةةك إلحبةةاط عمليةةة إنتشةةار  .1مكافحة العدوا في المنشآت الصحية باتباع اإلرشادات المعلنة لمكافحة العدوا.
العدوا.
 .2يجب إرتةداً تجهيةزات الحمايةة الشخصةية متضةمنة المالبةس الخاصةة أو المعةدات التةي يرتةديها
 .2التأكةةةد مةةةن وجةةةود قواعةةةد خاصةةةة إلسةةةتخدام
العامل للحماية من المخاطر.
المضادات الحيوية.
 .3نظافة األيدا إجراً الزامى في معظم منشآت الرعاية الصحية ،التنظيف ،التطهير والتعقيم.
 .3متابعةةةةة حالةةةةة المةةةةريض مةةةةن خةةةةالل النتةةةةاةج
السريرية.
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 -8تقرحات السرير

R2
وصف الخطر

.1
.2
.3
.4

الضغط على األماكن ذات البروزات العظمية ،وإحتكاك الجلد بأغطية السرير.
رطوبة الجلد بسبب إفرازات الجسم (عرق ،بول....و.
البقاً بالسرير مد طويلة (عدم الحركةو.
سوً التغذية.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4
.5

اإلبقاً على الجسم جافا ونظيفا.
تغيير مفارا السرير يوميا وعند الحاجة.
تغييةةةر وضةةةعية المةةةريض كةةةل سةةةاعتين علةةةى
األكثر.
التغذية الجيد .
إستخدام السرر الهواةية أو الماةية.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

●
محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
.1
.2
.3
.4
.5

تخفيف الضغط الذا سبب قرحة الفراا.
تنظيف قرحة الفراا بشكل مكثف.
امهتمةةةام بتحسةةةين تغذيةةةة الشةةةخص المصةةةاب
بقروح الفراا.
معالجة القروح الموجود .
تكثيف معالجة قرحة الفراا.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
 .1تجنب الشخص الضغط الطويل على مناطق الجسم المعرضة لإلصابة.
 .2معالجة قرح الفراا والمحافظة على الجسم نظيفا.
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محدود

ضئيل

 -9سقوط المريض

R2
وصف الخطر

ويرجع ذلك إلى:
 .1أسباب متعلقة بحالة المريض الصحية مثل الدوار -ضعف البصر – إنخفاض ضغط الدم  ....ال .
 .2أسباب متعلقة بالبيةة المحيطة بالمريض أثناً إقامته بالمستشفى مثل وضع سرير المريض في مستوا عال – إبقاً جوانب السرير منخفضة –
اإلضاً الغير كافية – عدم وجود مقابض يدوية بالممرات ودورات المياه.
 .3وجود أرضيات ملساً في الممرات والحمامات ،ويزداد الخطر عندما تكون مبللة بالماً والصابون.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اإلبقاً على جوانب السرير مرتفعة.
مسةةةةاعد المةةةةريض عنةةةةد النةةةةزول مةةةةن علةةةةى
السرير.
أستعمال الكراسى المتحركة وفرامل السرير.
إبقاً جرس المساعد في متناول يد المريض.
إرشاد المريض إلى إستخدام المقةابض اليدويةة
الموجود بالطرقات ودورات المياه.
إستخدام المقاييس الالزمة إلكتشةاف المرضةى
المعرضين للخطر.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●

●

مؤكد

وارد

محتمل

متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

محدود

ضئيل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1تحريك المريض بطريقة آمنة وسليمة.
 .2معاينة المريض وعمل األشعة الالزمة.
 .3توثيق السقوط بتسجيل الحالة وأسبابها.

 .1القيام باإلستعدادات الفعالة لمنع سةقوط المرضةى واختيةار المعةدات الصةحيحة واسةتخدام األسةاليب
المناسبة.
 .2وضع مصق خطر السقوط.
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 .3إستخدام نموذج مورس.
 .4اإلبالغ عن حالة السقوط.
 .5تجنةةب مةةا ذكةةر فةةي البنةةد رقةةم  3بوصةةف  .4مراقبةةة المةةريض ومراجعةةة األدويةةة التةةي يسةةتخدمها لمعرفةةة مةةدا تأثيرهةةا علةةى الصةةحة الذهنيةةة
الخطر.
والوعي.
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 -10اإللتهاب الرئوي المصاحب لجهاز التنفس الصناعى

R2

وصف الخطر
التهاب رةوي يحدث بعد  48ساعة على األقل من وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي بواسطة األنبوب الرةوي أو األنبوبة الحنجرية

سياسة درء الخطر
 .1رفع سرير المةريض مةن جهةة الةرأس بزاويةة
مقةةةدارها  45 -31درجةةةة إذا لةةةم تكةةةن هنةةةاك
موانع طبية.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
محتمل

متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

 .2إتبةةةاع السياسةةةات واإلجةةةراًات فةةةي مكافحةةةة
العدوا التى تتضةمن الغسةيل الصةحى لليةدين
قبةةةل وبعةةةد التعامةةةل مةةةع المةةةريض – إتخةةةاز
أساليب الوقاية الشخصية  ....ال .
.3

التقييم اليومى لمستوا وعى المريض وذلك
بإيقاف المخدر عنه تمهيدا لرفع الجهاز عنه.

إجراءات إزالة آثار الخطر

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 .1حيث أن العدوا في أغلب الحامت تكون هةي العالج الفوري مع دعم المريض بالتنفس الصناعى والمحاليل الالزمة.
السةةةبب فةةةإن تقيةةةيم األمةةةاكن التةةةي بهةةةا عةةةدوا
وإعطةةاً المضةةادات الحيويةةة المناسةةبة يكةةون
شيةا أساسيا وجوهريا بالعالج.
 .2يكون في بعض الحامت من الضرورا إزالةة
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محدود

ضئيل

.3

الخةةةط الوريةةةدا أو سةةةحب تجمعةةةات السةةةواةل
الملوثة او عمل إنضار جراحى بنزع األنسجة
الميتةة والتالفةة والملوثةةة واإلستةصةال الجزةةةى
للجزً الملوث.
عمل اإلجراًات الوقاةية لمنع جلطات األورد
العميقة وقرحة الضغوط بالمعد .
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وصف الخطر

.1
.2
.3
.4
.5
.6

األخطاً في صرف األدوية.
األخطاً في إعداد وتركيب األدوية.
األخطاً في كتابة الوصفات الطبية.
األخطاً في إعطاً األدوية.
األخطاً في استعمال األدوية من قبل المريض.
امستخدام امنتحاري لادوية.

سياسة درء الخطر

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

 .1وضةةةةةع برنةةةةةامج توعةةةةةوي مكثةةةةةف لاطبةةةةةاً
والتمريض عن ماهية األخطاً الطبية وطةرق
تفاديها.
 .2وضةةةع سياسةةةات وإجةةةراًات خاصةةةة لسةةةالمة
الدواً.
 .3مراقبةةةة الوصةةةفات العالجيةةةة وإعةةةداد األدويةةةة
وصرفها.
 .4عمل نشرات وملصقات تثقيفيةة للمرضةى عةن
سالمة األدوية.

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
 .1إيقاف الدواً.
 .2معاينة المريض وعمل التحاليل الالزمة.
 .3توثيق الخطأ بالتسجيل.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
 .1إنشاً ومراجعة سياسات وعمليات إستعمال الدواً.
 .2مراجعة وتحليل تقارير األخطاً الدواةية .ووضع التوصيات لغرض التحسين.
 .3تقييم الوضع الحالي وذلك بمراجعة وتجميع المعلومات من المصادر التالية
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محدود

ضئيل

اإلبالغ عن الخطأ وأسبابه.
قياس مستوي الدواء ومركباته في الدم.

.4
.5
 .6إعطاء األدوية المضادة لمفعول الدواء.
 .7المرافقة اللصيقة للمريض وخاصة األطفال.

 تقارير األخطاً الدواةية.
 تحليل السبب الجذرا المؤدي لوقوع الخطأ الدواةي.
 تقييم عملية إستخدام العالج.
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وصف الخطر

وهى عبار عن األخطاً التى ترتكب في المجال الطبى والناتجة عن األخطاً الطبية غير المتعمةد  ،أو إنعةدام الخبةر أو الكفةاً مةن قبةل الطبيةب
الممارس أو الفةات المساعد  ،وأيضا الناتجة عن ممارسات جديد وتجريبية في العالج ،أو نتيجة لحالة طارةةة تتطلةب السةرعة علةى حسةاب الدقةة ،أو
تكون نتيجة لطبيعة العالج المعقد ،وبالتالي فإن األخطاً الطبية تتضمن منظومة معقد من (طبيب – تمريض – تشخيص – عالج جراحي – دواً –
متابعة – إختالط – مستشفى  ....ال و ،ومن ثم فإن الخطأ الطبي ينجم عن عدم العلم الكافي باإلجراً العالجى ،أو إهمال أثناً الجراحة ،أواإلهمال في
المتابعة ،وهذا مايصنف بخطأ واضح بحق المريض.

سياسة درء الخطر
 .1التةةيقن بةةأن الخطةةأ الطبةةى لةةيس مسةةؤولية فةةرد
ولكن هو مسؤولية مشتركة وأن الخطأ ميصل
إلةةةى المةةةريض ام بةةةالمرور علةةةى عةةةدد مةةةن
اإلجراًات الخاطةة.
 .2التعامل مع الخطأ الطبى بموضةوعية والبحةث
عن األسباب والحلول.
 .3إنشاً برنامج مستمر لتقليص األخطةاً الطبيةة
والتوعية المستمر بهذا النطاق.
 .4تشةةةجيع العةةةاملين والمةةةراجعين لإلبةةةالغ عةةةن
األخطاً الطبية من أولى الخطوات التى يجةب
تعزيزهةةا وذلةةك بوضةةع طريقةةة تسةةاعد علةةى
اإلبةةالغ عةةن مثةةل هةةذه الحةةوادث والنظةةر إليهةةا
بايجابية لحلها.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
محتمل
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متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

خطة إدارة املخاطر

محدود

ضئيل

إجراءات إزالة آثار الخطر

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 .1إتباع اإلجةراًات الطبيةة المطلوبةة للتقليةل مةن  .1دراسة الخطأ والتفريةق بينةه وبةين المضةاعفات الناتجةة مةن التةداخالت الطبيةة أو الدواةيةة المتوقةع
حدوثها.
زياد الضةرر حسةب المعةايير الدوليةة والطةب
 .2تحديةةد المسةةؤولية وإعةةاد النظةةر فةةي امتيةةازات األطبةةاً والتمةةريض إذا كةةان الخطةةأ نةةاتج عةةن عةةدم
المبنى على البراهين.
الكفاً .
 .2معاينةةةةة المةةةةريض مةةةةن المختصةةةةيين وتوثيةةةةق
 .3إعاد النظر في السياسات المعنية والحرص على تطبيقها.
الخطة السريرية.
 .3إطالع المةريض أو ذويةه علةى الحةدث وخطةة
الرعاية الجديد .
 .4تعبةة نموذج تبليغ عن الحدث /المضاعفات.
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وصف الخطر

وهي المخاطر الناتجة عن التداول للنفايات المشعة ،فالتداول اآلمن للنفايات المشعة هو منع ضرر اإلشعاع عن اإلنسان والبيةة بالتحكم في إنتشار المواد
المشعة ،فالضرر على اإلنسان يمكن أن ينتج من التشعيع بالمصادر الخارجية أو من تناول المواد المشعة بالبلع – اإلستنشاق – او من خالل الجلد
فمرورها من خالل القنا الهضمية والتنفسية يؤدا الى إندماجها الجزةي في داخل الجسم مما يسبب الضرر.

سياسة درء الخطر
 .1التعرف على أنواع المخلفات الناتجةة وتعيينهةا
وتحديد أنواعها بدقة مثل المخلفات المعدنية –
الصيدمنية – الكيماوية – المشعة وغيرها.
 .2التحكم في كميةة المخلفةات ،ومعرفةة مكوناتهةا
وأماكن إنتاجها ،وكميتها اليومية.
 .3إستبدال مواد التعقيم أو التنظيف شديد السمية
مع أخرا أقل سمية وأكثر فاعلية.
 .4تحديةةد المهةةام والمسةةةوليات لطةةاقم التمةةريض
والعاملين والعامالت بجمع النفايات والةتخلص
منهةةةةا وتحديةةةةد المسةةةةؤول عةةةةن متابعةةةةة كةةةةل
اإلجةةةراًات وينصةةةح بتعيةةةين موظةةةف مهمتةةةه
المراقبةةةة ولديةةةه الصةةةالحيات الكافيةةةة لمتابعةةةة
العمالة وله الحق في إستشار األخصاةيين في
تخصصات األشعة والصيدلة واألحياً الدقيقةة
وغيرها.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

محتمل
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متوقع

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
نادر

كارثي

حرج

مؤثر

خطة إدارة املخاطر

محدود

ضئيل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
.1
.2
.3
.4

إخةالً المنطقةةة الملوثةةة مةةن األفةةراد ،وتعقيمهةةا
بأسرع وقت.
التقليل من عدد األفراد المكلفين بنظافة وتعقةيم
المنطقة الملوثة بأقةل عةدد ممكةن وذلةك لتقليةل
عدد المتعرضين لتلك المواد.
الحةةد مةةن التلةةوث البيةةةى الةةذا قةةد ينةةتج بسةةبب
إستخدام مواد التعقيم بالقةدر المسةموح بةه عنةد
تنظيف المنطقة.
ولذلك يجب أن يكون متوافر المةواد واألدوات
المستخدمة في التنظيف والتعقةيم بأسةرع وقةت
ممكةةةن ،بحيةةةث أن تكةةةون موضةةةوعة بأمةةةاكن
سهلة الوصول اليها.

إجراءات إزالة آثار الخطر
 .1تعيين مراقب للخطر اإلشعاعى لمعرفة أنواع المخلفات اإلشعاعية وتعينها.
 .2خفض معد تولد هذه النفايات كما ونوعا ،وذلك بتطوير التكنولوجيا المستخدمة ،وإتباع التكنولوجيا
النظيفة ،وإختيار بداةل للمنتج أو المواد األولية أقل ضررا على البيةة والصحة.
 .3تدريب الطاقم الطبى المسؤول عن تنظيف والتخلص من المخلفات الطبية وغير الطبية.
 .4حفةظ سةةجالت للمخلفةات الطبيةةة وبةةاألخص المةواد السةةامة الخطةر  ،يةةتم الرجةةوع اليهةا عنةةد وضةةع
إستراتيجية عامة للتخلص من النفايات السامة والطبية.
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وصف الخطر

يقصد بها الخطر الناتج عن كل المواد المستخدمة للتشخيص أو للعناية بالمرضى داخل المرفق الصحى أو خارجه ،أو التلوث بدم وسواةل جسم المريض
بطريقة مباشر أو غير مباشر  ،وفى حالة كان المريض مصاب بمرض معدا أو غير مصاب ويراد التخلص تلك النفايات تعتبر ضمن المخلفات الطبية
الخطر  ،ويجب التخلص منها بالطرق السليمة عن طريق المحارق واألفران والتعقيم وغيرها ،مع األخذ في امعتبار أن كل األشخاص المحيطين بالنفايات
الطبية معرضين لخطر اإلصابة بما في ذلك المنتج لتلك النفايات بالمرفق الصحى أو األشخاص في الخارج المسةولين عن نقل تلك النفايات والتخلص
منها.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4

.5

تطبيق نظام التصنيف للمخلفات الطبيةة وغيةر
الطبية.
إسةةتخدام األكيةةاس المخصصةةة لكةةل نةةوع مةةن
النفايات.
إلزام العاملين بوضع أكيةاس بةالوزن المناسةب
فةةي سةةالت القمامةةة المخصصةةة لتلةةك النفايةةات
داخل األقسام.
يجةةب عةةدم نقةةل أكيةةاس المخلفةةات باليةةد عبةةر
الممةةرات حتةةى متتمةةزق وتنقةةل عةةاد بعربةةات
صغير الى مكان التجميع المؤقت.
ضةةةةةرور إسةةةةةتعمال حاويةةةةةات أو حافظةةةةةات
صغير من البالسةتيك عليهةا إشةار المخلفةات
البيولوجيةةة الخطةةر لجمةةع بقايةةا اإلبةةر والحقةةن
بعةةد إسةةةتخدامها مباشةةةر وعةةةدم رميهةةةا نهاةيةةةا
بأكياس القمامة ويتم التخلص منهةا ،ويجةب أن

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
مؤكد

وارد

محتمل
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متوقع

●
نادر

كارثي

حرج

مؤثر
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محدود

ضئيل

متعبأ تلك الحافظات بأكثر من ثالثة أرباعها.

إجراءات إزالة آثار الخطر

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 .1يجةةةب إخةةةالً المنطقةةةة مةةةن األفةةةراد وتعقيمهةةةا  .1عدم تخزين النفايات في مساحات مفتوحة.
 .2إبعاد مراكز تجميع النفايات المؤقته عن مخازن األغذيه والمطعم والمطب .
بأسرع وقت.
 .3تثقيف العاملين بالمجال الصحى وتدريبهم بأهمية التخلص األمن من النفايات الطبية الخطر .
 .2تعقيم المنطقة الملوثة.
 .3ويجةةب تةةوفر األدوات والمةةواد المسةةتخدمة فةةي
التنظيةةف والتعقةةيم بأسةةرع وقةةت ممكةةن ويجةةب
وضعها بأماكن يسهل الوصول اليها.
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 .1مخاااااااطر بشاااااارية
صحية في المعامل
والمختبرات

 .2االختناقاااااااااااااااااااااات
التنفسية

 .3العدوى من األوبئة
والنفايااات الحيويااة
وإنتشارها

بيانات الموقع العام

بيانات المسؤول

الجانب

بيانات موقع حدوث
الخطر

بيانات الجهة التي سيتم اإلبالغ لها حال حدوث
الخطر
الصفة

رقم التحويلة

رجالي

نسائي

الصفة

رقم التحويلة

مدير ادارة الكلية

1556383

كلية الطب

√

√

وكيل الكلية

8760

المعامل الطالبية

7946

كلية الصيدلة

√

وكيل الكلية

7148

المعامل الطالبية

مشرف المعامل

وكيل الكلية

7291

المعامل الطالبية و
االنتاجية

مشرف المعامل

7924

وكيل الكلية

7138

المعامل الطالبية

مدير ادارة الكلية

8737

1556300

المختبرات

رئيس القسم

1556469

قسم الكيمياء
الحيوية

منسق القسم

8567

رئيس القسم

7201
7924

كلية طب األسنان

√

كلية العلوم الطبية
التطبيقية

√

√

المستشفى الجامعى

√

√

مدير
المستشفى

كلية الطب

√

√

وكيل الكلية

8760

كلية العلوم الطبية
التطبيقية

√

وكيل الكلية

7138

قسم المختبرات
الطبية

كلية طب األسنان

√

وكيل الكلية

7291

المعامل الطالبية و
االنتاجية

مشرف المعامل

كلية الصيدلة

√

وكيل الكلية

7148

قسم الكيمياء

رئيس القسم

7946

كلية الطب

√

√

وكيل الكلية

8760

المختبرات

رئيس القسم

1556469

كلية العلوم الطبية
التطبيقية

√

√

عميد الكلية

8760

قسم العلوم
االشعاعية

رئيس القسم

7138
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بيانات الموقع العام

الجانب
رجالي

 .4مخاااااطر الصااااحة
العامااااااااااااااااااااااااااااة
واألماااااااااااااااااراض
المزمنة

كلية طب األسنان

√

المستشفى الجامعى

√

بيانات المسؤول

نسائي

√

بيانات موقع حدوث
الخطر

الصفة

رقم التحويلة

وكيل الكلية

7291

عيادات الطالب

مدير
المستشفى

1556300

المختبرات
وغرف التنويم

بيانات الجهة التي سيتم اإلبالغ لها حال حدوث
الخطر
الصفة

رقم التحويلة

مدير العيادات

7914

رئيس القسم
م .غرف التنويم

1556469
1556403

المدينة الجامعية

√

√

وكيل الجامعة

8666

بجميع وحدات
الجامعة

مكتب وكيل الجامعة

8668

مستشفى الجامعة

√

√

مدير
المستشفى

1556300

المطعم

مشرف المطعم

1556303

المدينة الجامعية

√

√

وكيل الجامعة

8666

جميع بوفيهات
ومطاعم الجامعة

مكتب وكيل الجامعة

8668

المستشفى الجامعى

√

√

مدير
المستشفى

1556300

العيادات

مسؤل العيادات

1556390

كلية طب أسنان

√

وكيل الكلية

7291

عيادات الطالب

مدير العيادات

7914

 .7عاااااااااااااااااااااااااااااادوى
المستشفيات أو ما
يسااااامى بالعااااادوى
المكتسبة

المستشفى الجامعى

√

مدير
المستشفى

1556300

غرف التنويم
والعيادات

م .غرف التنويم
مسؤل العيادات

1556469
1556390

كلية طب أسنان

√

وكيل الكلية

7291

عيادات الطالب

مدير العيادات

7914

 .8تقرحات السرير

المستشفى الجامعى

√

√

مدير
المستشفى

1556300

غرف التنويم

مشرف الغرف

1556469

 .9اإللتهاااب الرئااوى
المصاحب لجهااز
التنفس الصناعى

المستشفى الجامعى

√

√

مدير
المستشفى

1556300

غرف التويم –
العناية المركزة

مشرف الغرف م.العناية
المركزة

1556469
1556403

 .5التسمم الغذائي

 .6المضاااااااااااااااعفات
العالجية

√
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R3
م

 .10سقوط المريض

بيانات الموقع العام

بيانات المسؤول

الجانب
رجالي

نسائي

الصفة

رقم التحويلة

المستشفى الجامعى

√

√

مدير
المستشفى

1556300

كلية العلوم الطبية
التطبيقية

√

وكيل الكلية

7138

المستشفى الجامعى

√

مدير
المستشفى

1556300

√

 .11األخطاء الدوائية

 .14مخاطر المخلفاات
الطبية الخطرة

الصفة

رقم التحويلة

مشرف غرف التنويم

1556469

عيادة العالج
الطبيعى
العيادات
الصيدلية

مدير العيادة

9327

مسؤل العيادات
مدير الصيدلية

1556390
1556477

وكيل الكلية

7291

عيادات الطالب

مدير العيادات

7914

مدير
المستشفى

1556300

العيادات
غرف التنويم

مسؤل العيادات
مشرف غرف التنويم

وكيل الكلية

7291

عيادات الطالب

مدير العيادات

7914

مدير
المستشفى

1556300

قسم األشعة

رئيس القسم

1556444

8760

قسم العلوم
االشعاعية

رئيس القسم

7138

المختبرات

مدير ادارة الكلية

1556383

ادارة الصحة العامة

1556390
7914
7201

غرف التنويم

كلية طب األسنان

√

المستشفى الجامعى

√

كلية طب األسنان

√

المستشفى الجامعى

√

√

كلية العلوم الطبية

√

√

عميد الكلية

كلية الطب

√

√

وكيل الكلية

8760

المستشفى الجامعى

√

√

مدير
المستشفى

1556300

المختبرات –
العيادات – غرف
التنويم

كلية طب أسنان

√

وكيل الكلية

7291

عيادات الطالب

مدير العيادات

كلية العلوم الطبية
التطبيقية

√

وكيل الكلية

7138

قسم المختبرات
الطبية

رئيس القسم

√

 .12األخطاء الطبية

 .13المخااااطر الطبياااة
اإلشعاعية

بيانات موقع حدوث
الخطر

بيانات الجهة التي سيتم اإلبالغ لها حال حدوث
الخطر

√
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1556390
1556469

R3
م

الجانب

بيانات الموقع العام

رجالي

كلية الصيدلة

√

نسائي

بيانات المسؤول
الصفة

رقم التحويلة

وكيل الكلية

7148
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بيانات موقع حدوث
الخطر

قسم الكيمياء

بيانات الجهة التي سيتم اإلبالغ لها حال حدوث
الخطر
الصفة

رقم التحويلة

رئيس القسم

7946

خطة إدارة املخاطر

() 2
قائمة مخاطر المعامل العلمية والهندسية
المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر
المخاطر

م
.1

امختناق  /الحروق الجلدية بالمواد الكيمياةية

.2

الحريق

.3

انتشار فيروسات

.4

تلوث المياه

.5

صعق كهرباةي

R1
األماكن المرشحة لحدوث الخطر

المعامل العلمية والهندسية بالكليات العلمية والهندسيةومراكز البحوث.
كلية العلوم واآلداب – كلية العلوم الطبية التطبيقيةالمعامل العلمية والهندسية بالكليات العلمية والهندسيةومراكز البحوث.
كلية العلوم واآلداب – كلية العلوم الطبية التطبيقيةمعامل الكليات الصحية والمستشفى الجامعي والعيادات
 المعامل العلمية والهندسية بالكليات العلمية والهندسيةومراكز البحوث ومعامل التغذية بقسم امقتصاد
المنزلي.
 الكليات المعنية. المعامل العلمية والهندسية بالكليات العلمية والهندسيةومراكز البحوث.
 -الكليات المعنية.
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 -1االختناق/الحروق الجلدية بالمواد الكيماوية

R2
وصف الخطر

 .1المالمسة المباشر للمواد الكيماوية أو استنشاق امنبعاثات الغازية من المواد الكيماوية نتيجة عدم تخزينها بطريقة سليمة أو تداولها بطريقة غير سليمة
مما يسبب اختناق أو حروق جلدية ،وقد يحدث امختناق نتيجة تلف في توصيالت الغاز بالمعمل.

سياسة درء الخطر
 .1اسةةتخدام المكةةان المناسةةب المعةةد إلجةةراً هةةذه
التفاعالت الكيمياةية الخطر .
 .2الحةةةةةرص علةةةةةى تةةةةةدريب جميةةةةةع العةةةةةاملين
بةةالمختبرات العلميةةة علةةى التعامةةل مةةع المةةواد
الكيماوية.
 .3الةةةتخلص السةةةريع والمنةةةتظم مةةةن أي انابيةةةب
غةةازات أو مةةواد كيماويةةة مسةةتهلكة أو منتهيةةة
الصالحية.
 .4التخةزين العلمةةي السةةليم للمةةواد الكيماويةةة وفةةق
تعليمةةةةةات وحةةةةةد حصةةةةةر المةةةةةواد الكيماويةةةةةة
والمشعة وتأمين تخزينها بجامعة نجران.
 .5التأكةةد مةةن وجةةود صةةندوق مجهةةز لإلسةةعافات
األولية داخل المعمل.
 .6الصةةةيانة الدوريةةةة لتوصةةةيالت الغةةةاز ونظةةةام
التهوية.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
مؤكد

وارد

●
محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1امبتعاد الفوري عن مصادر الخطر والخروج  .1يجب السيطر على مصدر الخطر ووقف امتداده لالماكن المجاور .
 .2تجديد هواً المعمل عن طريق فتح جميع شفاطات الهواً وفتح جميع النوافذ.
من المعمل.
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محدود

ضئيل

 .3التخزين العلمي السليم للمواد الكيماوية وفق تعليمات وحد حصر المواد الكيماوية والمشعة وتأمين
 .2كسر زجاج النوافذ لدخول الهواً الطلق.
تخزينها بجامعة نجران.
 .3ينقةةل المسةةعف المصةةاب فةةي أسةةرع وقةةت الةةى
المستشفى او العياد مصحوبا ببطاقةة السةالمة  .4فحص توصيالت الغاز ونظام التهوية.
الخاص بالماد الكيماوية المتسببة في الخطر.
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 -2الحريق داخل المعامل

R2
وصف الخطر

حريق داخل المعامل ناتج من تخزين مواد قابلة لالشتعال او من مواد خطر بالمختبرات او تسريب من توصيالت الغاز.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4

تطبيق توصيات وتعليمات وحد حصر المواد
الكيماويةةةةة والمشةةةةعة وتةةةةأمين تخزينهةةةةا فةةةةي
الجامعة.
تطبيق شروط السالمة للمواد سريعة امشتعال
حسب لواةح الدفاع المدني.
الصةةةيانة الدوريةةةة لتوصةةةيالت الغةةةاز ونظةةةام
التهوية.
التأكةةد مةةن وجةةود صةةندوق مجهةةز لإلسةةعافات
األولية داخل المعمل

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

●
محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
 -1اخالً األشخاص المصابين ونقلهم ألقرب
مستشفى ،وكذلك إخةالً المبنةى الموجةود
فيه المعمل.
 -2تشغيل جرس اإلنةذار بةالحريق وامتصةال
علةةةةةى إدار اممةةةةةن والسةةةةةالمة والةةةةةدفاع
المدني.
 -3استخدام وساةل امطفاً المناسبة.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

محدود

ضئيل

إجراءات إزالة آثار الخطر
-1
-2
-3
-4
-5

حصر امضرار والتلفيات التي سببها الحريق.
إزالة المخلفات الناتجة عن الحريق.
التخزين العلمي السليم للمواد الكيماوية وفةق تعليمةات وحةد حصةر المةواد الكيماويةة والمشةعة
وتأمين تخزينها بجامعة نجران.
فحص توصيالت الغاز ونظام التهوية.
إعاد تأهيل الموقع كما كان عليه قبل حدوث الحريق.
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 -3انتشار فيروسات

R2
وصف الخطر
انتشار فيروسات في المعامل العلمية بالكليات الصحية والعيادات والمستشفى الجامعي.

سياسة درء الخطر
.1
.2

.3
.4
.5
.6

الةةةةتخلص بةةةةالطرق الصةةةةحيحة مةةةةن األشةةةةياً
الضار والنفايات البيولوجية وعدم تراكمها.
اتباع القواعد الصةحية وإجةراًات العةزل عنةد
التعامل مع النفايات البيولوجية أو عند إجراً
التجةةةةةةارب الخاصةةةةةةة بالعةةةةةةدوا الصةةةةةةناعية
لحيوانات التجارب.
فرض التطعيمات الصحية على جميع العاملين
في المعامل.
التوعية الصحية بأخطار هذه الفيروسات على
الصحة.
التأكةةد مةةن وجةةود صةةندوق مجهةةز لإلسةةعافات
األولية داخل المعمل.
توفير وسيلة اتصال وسيارات اسعافات أولية.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1امتصال الفوري بالجهات الصحية المسؤولة .1 .عزل مصدر العدوا وتطهيره بالطريقة العلمية السليمة.
 .2تطهير المعمل وكافة المعدات واألجهز بالطرق العلمية السليمة.
 .2ابالغ الدفاع المدني وإدار اممن والسالمة.
 .3نقةل الحةةامت المشةتبه فةةي إصةابتها إلةةى أقةةرب
مستشفى.
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محدود

ضئيل

 -4تلوث المياه في المعامل

R2
وصف الخطر
تلوث مياه المعامل العلمية والهندسية ومعامل التغذية بقسم امقتصاد المنزلي.

سياسة درء الخطر
 .1الصةةةةيانة الدوريةةةةة لكافةةةةة توصةةةةيالت الميةةةةاه
والصرف.
 .2التأكةةد مةةن وجةةود صةةندوق مجهةةز لإلسةةعافات
األولية داخل المعمل

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
.1
.2
.3
.4

نقل الحامت المشتبه في إصةابتها بسةبب المةاً
الملوث إلى أقرب مستشفى.
امتصةةةةةال بةةةةةإدار اممةةةةةن والسةةةةةالمة وإدار
المشاريع بالجامعة.
وضع لوحات تحذيرية لمنع استخدام المعمل.
تشكيل لجنةة فنيةة لفحةص المعمةل المتضةرر.لتحديد سبب التلوث وطرق عالجها.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

متوقع

نادر

●
كارثي

حرج

مؤثر

محدود

إجراءات إزالة آثار الخطر
 -1إيقاف استخدام المعامل الملوثة لحين التأكد من إيقاف التلوث وإزالة مصدر التلوث.
 -2تطهير المعمل بالطرق العلمية لسليمة.
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ضئيل

 -5صعق كهربائي

R2
وصف الخطر
صعق كهرباةي ناتج عن لمس أجهز أو أسالك كهرباةية.

سياسة درء الخطر
 .1الصيانة الدورية لكافة التوصايالت واألجهازة
الكهربائية.
 .2وضااااع تعليمااااات وإرشااااادات فااااي المعاماااال
وبجانااااب األجهاااازة الكهربائيااااة بخصااااو
طريقة االستخدام والصيانة.
 .3التأكاد مان وجاود صاندوق مجهاز لاسااعافات
األولية داخل المعمل.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
 .1نقاااال الحاااااالت المصااااابة بالصااااعق إلااااى أقاااارب .1
مستشفى بد عمل االسعافات األولية.
.2
 .2االتصااال الفااوري بااادارة االماان وإدارة المشاااريع .3
بالجامعة.
.4
 .3وضاااع لوحاااات تحذيرياااة لمناااع اساااتخدام مكاااان
حدوث الصعق.

●
متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

محدود

ضئيل

إجراءات إزالة آثار الخطر
تشكيل لجنة فنية لفح المعمل المتضرر لتحديد السبب وأساليب عالجها.
تقديم تقرير عن اإلجراءات التي اتخذت حال وقوع الخطر للمحافظة على سالمة األرواح والممتلكات.
تقديم تقرير عن أسباب الصعق وكيفية المعالجة.
رفع تقرير عن اإلجراءات التي اتخذت لمعالجة الخطر وازالته.
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R3
م

بيانات الموقع
العام

الجانب
رجالي

.1

.2

.3

.4

.5

امختنةةةاق /
جميةةةع الكليةةةات
الحةةةةةةةةةروق
العلميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
الجلديةةةةةةةةةةةة
والهندسةةةةةةةةةةةةةةية
بةةةةةةةةةةةةالمواد
بالجامعة
الكيمياةية
جميةةةع الكليةةةات
العلميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
الحريق
والهندسةةةةةةةةةةةةةةية
بالجامعة
جميةةةع الكليةةةات
انتشةةةةةةةةةةةةار العلميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
فيروسات والهندسةةةةةةةةةةةةةةية
بالجامعة
جميةةةع الكليةةةات
تلةةةةةةةةةةةةةةةوث العلميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
والهندسةةةةةةةةةةةةةةية
المياه
بالجامعة
معامل جامعة
نجران
صةةةةةةةةةةةةةعق
كهرباةي

بيانات موقع حدوث
الخطر

بيانات المسؤول

نسائي

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

الصفة

رقم
التحويلة

إدار
السالمة
واممن
الجامعي

8533

إدار
السالمة
واممن
الجامعي
إدار
السالمة
واممن
الجامعي
إدار
السالمة
واممن
الجامعي
إدار
السالمة
واممن
الجامعي

8533

8533

8533

8533

بيانات الجهة التي سيتم اإلبالغ لها حال
حدوث الخطر
الصفة

جميةةع المعامةةل العلميةةة
والهندسةةية فةةي الكليةةات
العلميةةةةةةةةة والهندسةةةةةةةةية
ومراكز البحوث
جميةةع المعامةةل العلميةةة
والهندسةةية فةةي الكليةةات
العلميةةةةةةةةة والهندسةةةةةةةةية
ومراكز البحوث
جميةةع المعامةةل العلميةةة
والهندسةةية فةةي الكليةةات
العلميةةةةةةةةة والهندسةةةةةةةةية
ومراكز البحوث
جميةةع المعامةةل العلميةةة
والهندسةةية فةةي الكليةةات
العلميةةةةةةةةة والهندسةةةةةةةةية
ومراكز البحوث
جميةةع المعامةةل العلميةةة
والهندسةةية فةةي الكليةةات
العلميةةةةةةةةة والهندسةةةةةةةةية
ومراكز البحوث
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خطة إدارة املخاطر

() 3
قائمة مخاطر الوثائق والمعلومات
المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16

المخاطر
الحريق
التسرب الماةي
التزوير
التسريب
السرقة
الحشرات والقوارض
سوً امستخدام
حقوق الملكية الفكرية
الفيروسات
امختراق
استخدام نس غير مرخصة من البرامج
تلف  /تعطل األجهز والبرامج
نقص الكفاًات
انقطاع الكهرباً
انقطاع التكييف
التسرب الماةي

R1
األماكن المرشحة لحدوث الخطر

كافة مرافق الجامعة
كافة مرافق الجامعة
كافة مرافق الجامعة
كافة مرافق الجامعة
كافة مرافق الجامعة
كافة مرافق الجامعة
كافة مرافق الجامعة
كافة مرافق الجامعة
كافة مرافق الجامعة
كافة مرافق الجامعة
كافة مرافق الجامعة
كافة مرافق الجامعة
عماد تقنية المعلومات
مركز المعلومات
مركز المعلومات
مركز المعلومات
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.17
.18
.19
.21
.21
.22
.23

سرقة الخوادم وأجهز التخزين
عدم التشفير
استخدام أنظمة خارجية لتخزين المعلومات
الدخول الغير مصرح والتعديل على البيانات
ضعف الوعي األمني للمستخدمين
عدم دقة البيانات المدخلة
الحروب

مركز المعلومات
مركز المعلومات
كافة مرافق الجامعة
كافة مرافق الجامعة
كافة مرافق الجامعة
كافة الجهات المعنية باإلدخال للبيانات
مركز المعلومات
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 -1الحريق

R2
وصف الخطر
فقد الوثاةق بسبب الحريق ،وذلك باحتراق أماكن وجود الوثاةق بالجامعة.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

األرشفة املكترونية للوثاةق بصفة دورية،
وحفظها في مكان آمن داخل الجامعة.
توفير خزاةن وأبواب مضاد للحريق والماً.
استخدام حافظات مقاومة للحريق للوثاةق
المهمة.
توفير طفايات حريق مناسبة (تعمل بالغاز أو
البدر و.
الصيانة الدورية ألدوات اإلطفاً.
فصل التيار الكهرباةي عن المبنى نهاية
الدوام.
التدريب المستمر لكيفية استعمال وساةل األمن
والسالمة.
إعةةداد مخطةةط بأمةةاكن وجةةود الوثةةاةق وتزويةةد
الدفاع المدني بنسخة منها.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
 .1امتصال بالمسؤول مباشر عن الموقع العام
ومكان حدوث الخطر.
 .2امتصال بإدار الدفاع المدني.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
 .1إزالة آثار الحريق.
 .2تحديد مدا الضرر بحصر الوثاةق المتضرر .
 .3توفير نسخة بديلة للوثاةق المتضرر .
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محدود

ضئيل

 .3فصل التيار الكهرباةي.
 .4عزل الوثاةق التي لم يطالها الحريق.
 .5إرشاد رجال الدفاع المدني إلى أماكن حفظ
الوثاةق.

 .4تهوية المكان حتى تزول آثار الحريق.
 .5إعداد تقرير مفصل عن الحادثة.
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 -2التسرب المائي

R2
وصف الخطر

تسرب المياه الناتج عن انفجار أنابيب المياه أو المجاري ،أو الناتجة عن تمديدات التكييف واألمطار والفيضانات في أماكن تواجد الوثاةق في الجامعة.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4

الصةةةةةيانة الدوريةةةةةة لانابيةةةةةب لمنةةةةةع حةةةةةدوث
التسرب.
وضع الوثاةق فةي دواليةب بمواصةفات خاصةة
حتى م تتأثر بالتسرب الماةي.
تجنةةةةب وضةةةةع الوثةةةةاةق المهمةةةةة فةةةةي األدوار
األرضية ،أو البدروم.
التأكد من إغالق جميع النوافذ واألبواب نهايةة
الدوام.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
.1
.2
.3
.4

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

متوقع

نادر

●
كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر

امتصال بالمسةؤول مباشةر عةن الموقةع العةام .1
ومكان حدوث الخطر.
.2
فصل مصادر المياه عن المبنى.
.3
إغةةةةالق جميةةةةع النوافةةةةذ واألبةةةةواب فةةةةي حالةةةةة .4
واألمطار والفيضانات.
.5
عزل الوثاةق غير المتضرر .

.6

معرفة أسباب تسرب المياه.
حصر الوثاةق المتضرر .
توفير نس بديلة للوثاةق المتضرر .
تهوية المكان حتى تزول آثار المياه والرطوبة.
العمل على منع تكرار المشكلة.
إعداد تقرير مفصل عن الحادثة.
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محدود

ضئيل

 -3التزوير

R2
وصف الخطر
تقليد النسخة األصلية للوثاةق.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4

تعمةةةةةيم ونشةةةةةر القةةةةةوانين المحليةةةةةة الخاصةةةةةة
بالتزوير.
تعمةةةةةيم ونشةةةةةر القةةةةةوانين الدوليةةةةةة الخاصةةةةةة
بالتزوير.
امحتفاظ بالوثاةق الرسمية واألختام في أمةاكن
آمنة.
تشةةةديد اإلجةةةةراًات اإلداريةةةةة علةةةةى اسةةةةتخدام
الوثاةق الرسمية واألختام.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

متوقع

نادر

●
كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1امتصال بالمسةؤول مباشةر عةن الموقةع العةام  .1إتالف الوثاةق المزور .
ومكان حدوث الخطر.
 .2إبالغ إدار اإلعالم الجامعي إلتخاذ ما يلزم إعالميا ً.
 .2تحويل المتسبب في الحادثة للشؤون اإلدارية .3 .إعداد تقرير مفصل عن الحادثة.
 .3تحويل الجاني للجهات القانونية.
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ضئيل

 -4التسريب

R2
وصف الخطر
خروج الوثاةق من أماكنها بطريقة غير قانونية.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4
.5
.6

األرشةةفة املكترونيةةة للوثةةاةق بصةةفة دوريةةة،
وحفظها في مكان آمن خارج الجامعة.
توفير نظام أمن إلكتروني لحماية الوثاةق.
توفير كاميرات مراقبة.
الصيانة الدورية للنظام األمني.
تعميم ونشر القوانين المحلية والدولية.
تشةةةديد اإلجةةةةراًات اإلداريةةةةة علةةةةى اسةةةةتخدام
الوثاةق.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
.1
.2
.3
.4
.5

امتصال بالمسةؤول مباشةر عةن الموقةع العةام .1
ومكان حدوث الخطر.
.2
الرجةةةوع لكةةةاميرات المراقبةةةة للتعةةةرف علةةةى .3
الجاني.
.4
التأكيد من جاهزية نظام األمن اإللكتروني.
تحويل المتسبب في الحادثة للشؤون اإلدارية.
تحويل الجاني للجهات القانونية.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
معرفة الوثاةق المسربة.
توفير نسخة بديلة للوثاةق المسربة.
معرفة الفاعل عن طريق كاميرات المراقبة وتحويله إلى الجهات القانونية.
إعداد تقرير مفصل عن الحادثة.
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 -5السرقة

R2
وصف الخطر
فقد الوثاةق بسبب سرقتها من أماكن وجودها بالجامعة.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4
.5

األرشةةفة املكترونيةةة للوثةةاةق بصةةفة دوريةةة،
وحفظها في مكان آمن خارج الجامعة.
توفير نظام أمن إلكتروني لحماية الوثاةق.
توفير كاميرات مراقبة.
تعميم ونشر القوانين المحلية والدولية الخاصة
بالسرقة.
تشةةةديد اإلجةةةةراًات اإلداريةةةةة علةةةةى اسةةةةتخدام
الوثاةق.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
.1
.2
.3
.4
.5
.6

امتصال بالمسةؤول مباشةر عةن الموقةع العةام .1
ومكان حدوث الخطر.
.2
الرجةةةوع لكةةةاميرات المراقبةةةة للتعةةةرف علةةةى .3
الجاني.
.4
التأكيد من جاهزية نظام األمن اإللكتروني.
الرجةةةةوع الةةةةى سةةةةجالت بيانةةةةات مسةةةةتخدمي
الوثاةق.
تحويل المتسبب في الحادثة للشؤون اإلدارية.
تحويل الجاني للجهات القانونية.

متوقع

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●

●

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
معرفة الوثاةق المسروقة.
توفير نسخة بديلة للوثاةق المسروقة.
معرفة الفاعل عن طريق كاميرات المراقبة وتحويله إلى الجهات القانونية.
إعداد تقرير مفصل عن الحادثة.
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 -6الحشرات والقوارض

R2
وصف الخطر
فقد الوثاةق بسبب الحشرات والقوارض مثل دابة األرض ،والفةران.

سياسة درء الخطر
 .1تةةةةوفير إجةةةةراًات األمةةةةن والسةةةةالمة لحمايةةةةة
الوثاةق.
 .2تعقيم الوثاةق.
 .3را المبيةةةةدات فةةةةي حالةةةةة ظهةةةةور الحشةةةةرات
والقوارض.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
 .1امتصال بالمسةؤول مباشةر عةن الموقةع العةام .1
ومكان حدوث الخطر.
.2
 .2عزل الوثاةق المصابة.
.3
 .3معرفةةة نةةوع الحشةةرات أو القةةوارض المسةةببة .4
للمشكلة لمعرفة اسم المبيد الفعال.
.5

متوقع

نادر

●
كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
استخدام المبيدات المناسبة للحالة.
وضع نسخة بديلة للوثاةق التالفة.
تعقيم الوثاةق بصفة دورية.
الرا الدوري بالمبيدات.
إعداد تقرير مفصل عن الحادثة.
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 -7سوء االستخدام

R2
وصف الخطر
فقد أو تلف الوثاةق أو جزً منها بسبب سوً استخدامها.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4
.5

امرشةةفة املكترونيةةة للوثةةاةق بصةةفة دوريةةة،
وحفظها في مكان آمن خارج الجامعة.
توفير نظام أمن إلكتروني لحمايةة الوثةاةق مةن
السرقة.
عمةةل سةةجل يةةومي لتسةةجيل بيانةةات مسةةتخدمي
الوثاةق.
توفير كاميرات مراقبة.
تشةةةديد اإلجةةةةراًات اإلداريةةةةة علةةةةى اسةةةةتخدام
الوثاةق.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
.1
.2
.3
.4

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

امتصال بالمسةؤول مباشةر عةن الموقةع العةام .1
ومكان حدوث الخطر.
.2
التأكيد من جاهزية نظام األمن اإللكتروني.
.3
تحويل المتسبب في الحادثة للشؤون اإلدارية.4 .
تحويل الجاني للجهات القانونية.

متوقع

نادر

●
كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
معرفة الوثاةق التالفة.
توفير نسخة بديلة للوثاةق التالفة.
معرفة الفاعل عن طريق كاميرات المراقبة وتحويله إلى الجهات القانونية.
إعداد تقرير مفصل عن الحادثة.
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 -8حقوق الملكية الفكرية

R2
وصف الخطر
امستخدام غير القانوني لوثاةق اإلنتاج الفكري مما يعرض الجامعة للمساًلة القانونية.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4
.5

متابعة التحديثات الجارية على قوانين الحمايةة
الفكرية بانتظام.
تعميم ونشر القوانين واإلجراًات الدولية ذات
العالقة.
تدريب المةوظفين المختصةين بقةوانين الحقةوق
الفكرية وتدريبهم.
توعية المستخدمين بحقوق الملكية الفكرية.
تطبيق بنود اإلطار األخالقي لجامعة نجران.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

متوقع

نادر

●
كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1امتصال بالمسةؤول مباشةر عةن الموقةع العةام  .1مراجعة كافة الوثاةق المستخدمة للتأكد من قانونيتها.
 .2معاقبة الفاعل إداريا ً وقانونياً.
ومكان حدوث الخطر.
 .3إعداد تقرير مفصل عن الحادثة.
 .2سةةةةحب الوثةةةةاةق المسةةةةتخدمة بةةةةالطرق غيةةةةر
 .4إحاطة إعالم الجامعة باألمر متخاذ ما يلزم إعالمياً.
القانونية.
 .3تحويل الفاعل للجهات اإلدارية والقانونية.
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 -9الفيروسات

R2
وصف الخطر

اإلصابة بالفيروسات ،وهي برامج ضار خارجية المصدر ،تحدث تلفا أو فقدا للمعلومات والبيانات إلى جانب أضرار أخرا.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4
.5

التحديث المستمر لبرامج الحماية املكترونية.
التأكةةةةد مةةةةن سةةةةالمة األجهةةةةز وخلوهةةةةا مةةةةن
الفيروسةةةات قبةةةل الةةةدخول وامرتبةةةاط بشةةةبكة
الجامعة.
وضةةةع آليةةةة لمنةةةع انضةةةمام أي جهةةةاز محمةةةل
بالفيروسات لشبكة الجامعة.
التوعيةةةةةةة األمنيةةةةةةة للمسةةةةةةتخدمين بمخةةةةةةاطر
الفيروسات وطرق الوقاية منها.
امحتفاظ بنس احتياطية للبيانات والمعلومات.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
من قبل األفراد:
 .1فصل الجهاز المصاب عن الشبكة.
 .2امتصال بالشخص المسةول مباشر وإبالغه.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

متوقع

نادر

●
كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
 .1تنظيف األجهز المصابة من الفيروسات والتأكد من سالمتها.
 .2اختبار األنظمة المتضرر للتأكد من خلوها من الفيروسات

من قبل جهة معالجة الخطر:
 .1فحص النظام.
 .2تحديد األضرار التي لحقت بالنظام.
 .3البدً بإزالة الفيروس.
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محدود

ضئيل

 -10االختراق

R2
وصف الخطر

الدخول غير القانوني بصور قسرية وكسر الحواجز والجدر النارية الواقية للخوادم واألجهز التي تخدم األنظمة والبرامج.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4

.5

وضةةةع نظةةةم حمايةةةة عاليةةةة الجةةةود باسةةةتخدام
األجهةةةةز الشةةةةبكية الناريةةةةة وأجهةةةةز موانةةةةع
امختراق الشبكية.
عمل اختبارات فنية دورية مختبار مدا جود
نظم الحماية.
إصدار تقارير دورية حول األداً التقنةي لةنظم
الحماية.
وضةةع قاةمةةة محدثةةة بصةةور دوريةةة للتقنيةةات
الحديثة في مجال منع امختةراق والعمةل علةى
توفيرها.
التوعية األمنية للمستخدمين بمخاطر امختراق
وطرق الوقاية منه.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
من قبل األفراد:
 .1فصل الجهاز المخترق عن الشبكة.
 .2امتصةةةةال بالشةةةةخص المسةةةةةول مباشةةةةر

متوقع

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●

●

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
 .1البدً بمعالجة األضرار التي أحدثها امختراق.
 .2اختبار األنظمة المتضرر للتأكد من سالمتها.
 .3اتخاذ اإلجراًات الالزمة لحماية النظام من أي اختراق مماثل مستقبال
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محدود

ضئيل

وإبالغه.
من قبل جهة معالجة الخطر:
 .1فحص النظام.
 .2عزل األنظمة المخترقة للحد من تأثيراتهةا
على النظم األخرا.
 .3تحديد نوع امختراق ومدا تأثيره.
 .4استخدام األجهز الشةبكية الناريةة وأجهةز
موانةةةةةةةع امختةةةةةةةراق الشةةةةةةةبكية إليقةةةةةةةاف
امختراق.
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 -11استخدام نسخ غير مرخصة من البرامج

R2
وصف الخطر

استخدام نس غير مرخصة من البرامج ،مما قد يتسبب في التوقف المفاجئ لهذه البرامج أثناً العمل عليها  ،أو كونها تتضمن ملفات ضار أو خبيثة.

سياسة درء الخطر
 .8وضةةةع آليةةةة لحصةةةر البةةةرامج التةةةي يحتاجهةةةا
منسوبي الجامعة بصور دورية ،والعمل على
توفيرها في أسرع وقت ممكن.
 .9تفعيل نظةام بمنةع تنزيةل البةرامج علةى اجهةز
الجامعة.
 .10توعيةةةة منسةةةوبي الجامعةةةة بضةةةرور اإلبةةةالغ
الفوري عن البرامج المسةتخدمة بصةور غيةر
مرخصة للجهة المعنية.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
من قبل األفراد:

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

متوقع

●
نادر

كارثي

حرج

مؤثر

محدود

إجراءات إزالة آثار الخطر
فحص األجهز بعد إزالة البرامج غير المرخصة والتأكد من عدم وجود ملفات ضار .

 .1امتصةةةةال بالشةةةةخص المسةةةةةول مباشةةةةر
وإبالغه.
من قبل جهة معالجة الخطر:
 .1احالةةةة الموظةةةف المخةةةتص بالتقنيةةةة الةةةى
جهات التأديب.
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ضئيل

 -12تلف  /تعطل األجهزة والبرامج

R2
وصف الخطر

تلف  /تعطل األجهز الرةيسة بالجامعة ،أو أحد البرامج أو األنظمة المرتبطة بها ،مما يتسبب في انقطاع الخدمات عن األفراد  /الجهات المستفيد في
الجامعة.

سياسة درء الخطر
 .1زياد الوعي تجاه النس امحتياطي .
 .2اتاحة إمكانية عمل نس احتياطي للمستخدمين
على خوادم الجامعة بشكل دوري.
 .3تخصةةةةيص فةةةةرق عمةةةةل للطةةةةوارئ الخاصةةةةة
باألجهز والبرامج ،والتأكد من جاهزيتها.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
من قبل األفراد:
 .1امتصةةةةال بالشةةةةخص المسةةةةةول مباشةةةةر
وإبالغه.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

متوقع

نادر

●
كارثي

حرج

مؤثر

محدود

ضئيل

إجراءات إزالة آثار الخطر
 .1التحقق من مدا الضرر الذي لحق في البيانات.
 .2عةةاد البيانةةات إلةةى حالتهةةا السةةابقة قبةةل حةةدوث التلةةف  /العطةةل عةةن طريةةق النسة امحتياطيةةة
للبيانات.

من قبل جهة معالجة الخطر:
 .1اسةةتدعاً فريةةق عمةةل الطةةوارئ الخاصةةة
باألجهز والبرامج.
 .2تحديد سبب العطل /التلف فةي األجهةز أو
البرامج.
 .3معالجةةةةةة العطةةةةةل /التلةةةةةف الةةةةةذي لحةةةةةق
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باألجهز أو البرامج.
 .4استعاد النس امحتياطي
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 -13نق

الكفاءات

R2
وصف الخطر
عدم توافر الكفاًات عالية األداً في مجال تقنية المعلومات أو نقصها أو تسربها.

سياسة درء الخطر
 .1تحديةةةةد امحتياجةةةةات التدريبيةةةةة لمةةةةوظفين تقنيةةةةة
المعلومةةات ،وتصةةميم البةةرامج التدريبيةةة لهةةم فةةي
ضةةةوً تلةةةك امحتياجةةةات والعمةةةل علةةةى تنفيةةةذها
بصور مستمر .
 .2وضةع آليةة لتحفيةز المةةوظفين بهةدف رفةع مسةةتوا
أداةهم والحد من تسربهم لجهات أخرا.
 .3استقطاب الكفاًات ذات الخبرات العالية.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

متوقع

●
نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1تكليةةةف موظةةةف بةةةديل ذو كفةةةاً عاليةةةة لتغطيةةةة التأكد من إلمام الشخص البديل بمهام بالشخص السابق.
.2
.3
.4

.5

النقص في حال حدوثه.
تدريب أفراد آخرين علةى المهةارات المطلوبةة فةي
مجال العمل.
التنسةةةيق مةةةع الجهةةةات المعنيةةةة بةةةالتوظيف لتةةةوفير
كفاًات جديد .
التواصةةل مةةع المةةوظفين األكفةةاً الةةراغبين بتةةرك
العمل ومعالجة األسباب إن أمكن
السماح بالعمل خارج اموقات الرسمية واحتسةابها
خارج دوام.
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محدود

ضئيل

 -14إنقطاع الكهرباء

R2
وصف الخطر

انقطاع الكهرباً عن مركز البيانات ،مما يتسبب في توقف جميع األجهز المختلفة المقدمة لخدمات تقنية المعلومات لعموم المستفيدين في الجامعة.

سياسة درء الخطر
 .1جدولةة عمليةات الصةيانة للكهربةاً ،وإجراؤهةا
بصور دورية.
 .2تةةوافر فةةرق عمةةل للطةةوارئ الخاصةةة بأعطةةال
الكهرباً ،والتأكد من جاهزيتها.
 .3توافر أجهز ومعدات بداةل الطاقة الكهرباةية،
التةةةةي تعمةةةةل بشةةةةكل أوتومةةةةاتيكي فةةةةي حةةةةال
امنقطاع المفاجئ في الكهرباً.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

متوقع

نادر

●
كارثي

حرج

مؤثر

محدود

ضئيل

إجراءات إزالة آثار الخطر

من قبل األفراد:
 .1التحقق من مدا الضرر الذي لحق في البيانات.
 .1امتصال بالشخص المسةول مباشر وإبالغه .2 .إعاد البيانات إلى حالتها السابقة قبل انقطاع الكهرباً عن طريق النس امحتياطية للبيانات.
من قبل جهة معالجة الخطر:
 .1اسةةتدعاً فريةةق عمةةل الطةةوارئ الخاصةةة بأعطةةال
الكهرباً..
 .2تحديد مشكلة التعطل في الكهرباً.
 .3معالجة العطل.
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 -15إنقطاع التكييف

R2
وصف الخطر

انقطاع التكييف عن مركز البيانات ،مما يتسبب في ارتفاع الحرار المنبعثة من األجهز ومن ثم تعطل األجهز المختلفة المقدمة لخدمات تقنية المعلومات
لعموم المستفيدين في الجامعة.

سياسة درء الخطر
 .1جدولةةة عمليةةات الصةةيانة للتكييةةف ،وإجراؤهةةا
بصور دورية.
 .2تةةوافر فةةرق عمةةل للطةةوارئ الخاصةةة بأعطةةال
التكييف ،والتأكد من جاهزيتها.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
من قبل األفراد:
 .1امتصةةةةال بالشةةةةخص المسةةةةةول مباشةةةةر
وإبالغه.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

متوقع

نادر

●
كارثي

حرج

مؤثر

محدود

إجراءات إزالة آثار الخطر
 .1التحقق من مدا الضرر الذي لحق في البيانات.
 .2إعاد البيانات إلى حالتها السابقة قبل انقطاع التكييف عن طريق النس امحتياطية للبيانات.

من قبل جهة معالجة الخطر:
 .1اسةةةةتدعاً فريةةةةق عمةةةةل الطةةةةوارئ الخاصةةةةة
بأعطال التكييف.
 .2تحديد مشكلة التعطل في التكييف.
 .3معالجة العطل.
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ضئيل

 -16التسرب المائي

R2
وصف الخطر

تسرب ماةي من أحد األماكن في مركز البيانات ،قد ينتج عنه غرق جزةي/كلي لاجهز المختلفة المقدمة لخدمات تقنية المعلومات أو تلفها.

سياسة درء الخطر
 .1تجهيز مركز بيانات بديل لالنتقال إليه بصور
مؤقتة في حال حدوث تسرب ماةي.
 .2الكشف بصةور دوريةة عةن التسةربات الماةيةة
في مركز البيانات ،وإجراً اختبارات منتظمةة
على األماكن المعرضة للتسرب لمعرفةة مةدا
سالمتها.
 .3وضع أنظمة لحماية األجهز وعزلها في حةال
حدوث تسرب ماةي.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
من قبل األفراد:
 .1امتصةةةةال بالشةةةةخص المسةةةةؤول مباشةةةةر
وإبالغه.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

متوقع

●
نادر

كارثي

حرج

مؤثر

محدود

ضئيل

إجراءات إزالة آثار الخطر
 .1التحقق من مدا الضرر الذي لحق في البيانات.
 .2إعاد البيانات إلى حالتها السابقة قبل انقطاع الكهرباً عن طريق النس امحتياطية للبيانات.

من قبل جهة معالجة الخطر:
 .1إطفاً األجهز ومنع وصول الماً إليها.

64

خطة إدارة املخاطر

 .2تحديد مصادر التسرب الماةي.
 .3معالجة التسرب.
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 -17سرقة الخوادم وأجهزة التخزين

R2
وصف الخطر

سرقة الخوادم ،مما قد يتسبب في فقدان البيانات والمعلومات من مركز البيانات.

سياسة درء الخطر
 .1تةةةوافر أجهةةةز وفريةةةق أمنةةةي لمراقبةةةة مركةةةز
البيانات.
 .2وجةةةود نظةةةام حمايةةةة وتتبةةةع جميةةةع األصةةةول
بمركز البيانات.
 .3اتبةةاع نظةةام البصةةمة املكترونيةةة فةةي األمةةاكن
الموجود بها خوادم.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مؤكد

وارد

محتمل

متوقع

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
من قبل األفراد:
 .1امتصةةةةال بالشةةةةخص المسةةةةةول مباشةةةةر
وإبالغه.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●

●

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
 .1التحقق من حالة البيانات والتغيرات الطارةة عليها.
 .2إعاد البيانات إلى حالتها السابقة

من قبل جهة معالجة الخطر:
 .1معاينةةةة مركةةةز البيانةةةات لتحديةةةد األجهةةةز
المسروقة.
 .2إيقاف جميع األنظمةة واألجهةز المرتبطةة
باألجهز المسروقة.
 .3إلغاً الجهاز المسروق من داةر امرتبةاط
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محدود

ضئيل

مع األنظمة واألجهز األخرا.
 .4توفير أجهز بديلة عن األجهز المسروقة
مستةناف العمل.
.5

تسةةةةليم تسةةةةجيالت الكةةةةاميرات األمنيةةةةة والسةةةةجالت
الخاصة بالدخول /الخروج لمركز البيانات للجهةات
األمنية المختصة.

 .6ابالغ الشرطة.
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 -18عدم التشفير

R2
وصف الخطر
خطر عدم التشفير يؤدي إلى اعتراض البيانات والمعلومات من طرف ثالث بدون إذن مسبق

سياسة درء الخطر
 .1استخدام أنظمة التشفير.
 .2تطبيق سياسة ومعايير التشفير العالمية.
 .3تسليم مفاتيح التشفير ألشخاص محددين.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
 .1إيقاف الوصول الخارجي .
 .2إيقاف مصدر البيانات الغير مشفر .

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

متوقع

نادر

●
كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
 .1مراجعة سياسة التشفير ألنظمة المعلومات.
 .2محاولة تتبع البيانات والملفات الغير مشفر واستعادته
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محدود

ضئيل

 -19استخدام أنظمة خارجية لتخزين المعلومات

R2
وصف الخطر

استخدام أي من األنظمة السحابية الخارجية لتخزين بيانات الجهة مما يمكن أصحاب هذه األنظمة امطالع على بيانات الجامعة وانتهاك خصوصيتها.

سياسة درء الخطر

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

 .1زيةةةاد وعةةةي المسةةةتخدمين باألنظمةةةة اآلمنةةةة
لتخزين المعلومات.
 .2اتاحةةةةة مسةةةةاحات للمسةةةةتخدمين داخةةةةل شةةةةبكة
الجامعةةة لتخةةزين الملفةةات والبيانةةات الخاصةةة
بالمستخدم.

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1إزالةةةة كافةةةة البيانةةةات والمعلومةةةات المرفوعةةةة التأكد من عدم وجود بيانات أو ملفات على الشبكات الخارجية تخص الجامعة.
على تخزين خارجي.
 .2إيجةةاد بةةديل للمسةةتخدم علةةى وسةةاةط التخةةزين
بالجامعة.
 .3احالة الشخص المسؤول الى التحقيق
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خطة إدارة املخاطر

محدود

ضئيل

 -20الدخول غير المصرح والتعديل على البيانات

R2
وصف الخطر

دخول شخص م يملك صالحية على نظام عن طريق بيانات مسةول النظام وامطالع على البيانات أو التعديل عليها.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4

زياد وعي المستخدمين وخصوصا ً مةن لةديهم
صالحية على األنظمة.
تطبيةةةةق سياسةةةةات أمةةةةن المعلومةةةةات وزيةةةةاد
إجةةراًات الةةدخول علةةى النظةةام (ارسةةال كلمةةة
مؤقتة – تقليل فتر الخمولو
تطبيق العقوبات الخاصة بانتهاك الخصوصية
وجود نس احتياطي يومي

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
 .1تغيير كلمة المرور لمدير النظام.
 .2ردع منتهك الخصوصية.
 .3إيقاف حساب مدير النظام.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
استعاد النس امحتياطية في حال وجود تعديل على البيانات
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خطة إدارة املخاطر

محدود

ضئيل

 -21ضعف الوعي األمني للمستخدمين

R2
وصف الخطر

انخفاض الوعي بنتاةج اإلهمال في مخالفة سياسات أمن المعلومات مما يؤدي إلى مخاطر كبير

سياسة درء الخطر
 .1وضع خطة لزياد وعةي المسةتخدمين بسياسةة
أمن المعلومات.
 .2استخدام كافة الوساةل الممكنة لزياد الوعي.
 .3تحفيةةز المسةةتخدمين أصةةحاب الةةوعي األمنةةي
المتميز.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

●
محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1اغةةةةالق حسةةةةاب المسةةةةتخدم لحةةةةين مراجعتةةةةه  .1حصر األضرار المترتبة من قلة وعي المستخدم .
 .2استصالح األضرار الناجمة عن قلة وعي المستخدم.
لإلدار المختصة .
 .2تعهةةد المسةةتخدم بعةةدم تكةةرار ماتسةةبب فيةةه مةةن
أضرار
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خطة إدارة املخاطر

محدود

ضئيل

 -22عدم دقة البيانات المدخلة

R2
وصف الخطر

ادخال البيانات بشكل عشواةي دون مراعا دقة البيانات مما ينتج تكرارها أو وجود بيانات غير منطقية

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4
.5

زياد كفاً مدخلي البيانات.
التحقق من ادخال كافة البيانات بشةكل صةحيح
ابتدا ًً.
تكوين فريق عمل لتدقيق البيانات بعد إدخالها
اختيار البيانات بشكل عشواةي واختبارها
التأكد من قابلية النظام إلدخال معطيات جديد

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

●
متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1مراجعة البيانات بعد تصحيحها .
 .1تصحيح البيانات العشواةية .
 .2التواصةةل مةةع الجهةةة المعنيةةة بإدخةةال البيانةةات  .2التأكد من عكس البيانات بشكل صحيح في األنظمة المرتبطة بمصدر البيانات.
وتنبيهها.
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خطة إدارة املخاطر

محدود

ضئيل

 -23أزمة الحدود الجنوبية

R2
وصف الخطر
حصول أضرار لمركز البيانات جراً الحروب مما ينتج عنه توقف الخدمات.

سياسة درء الخطر
 .1تجهيةةز مركةةز اسةةتعاد عنةةد الكةةوارث خةةارج
المنطقة.
 .2وجود نس احتياطية للبيانات في أماكن آمنة.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

متوقع

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●

●

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

محدود

ضئيل

إجراءات إزالة آثار الخطر

إعاد تشغيل الخةدمات عبةر مركةز امسةتعاد عنةد  .1حصر األضرار المتربة من الحروب.
الكوارث من خالل النس امحتياطية.
 .2استصالح األضرار الناجمة من الحروب وإعاد تشغيل الخدمات من المركز الرةيسي للبيانات
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R3
م

بيانات الموقع
العام

.1

البرج اإلداري

.2

البرج اإلداري

الجانب
رجالي نسائي

.3
.4
.5

.6

.7

عمادة تقنية
المعلومات
عمادة تقنية
المعلومات
(ملحق عمادة
التعلم
االلكتروني)
مبنى عمادة التعلم
االلكتروني

الصفة



مدير مكتب
مدير الجامعة
عميد شؤون
هيئة التدريس
والموظفين
إدارة
المشتريات



الصفة

رقم التحويلة

8877

مكتب مدير الجامعة

8899

إدارة شؤون الموظفين

مدير مكتب مدير
الجامعة
مدير عام اعضاء
هيئة التدريس
وشؤون الموظفين

رقم التحويلة

8877
8855

7949

المشتريات

مدير المشتريات

8585



عميد الدراسات
العليا

8238

عمادة الدراسات العليا

مدير مكتب عميد
الدراسات العليا

8782



عميد شؤون
المكتبات

8900

عمادة شؤون المكتبات

مدير مكتب عميد
شؤون المكتبات

7926



مدير إدارة تقنية
المعلومات

8999

إدارة تقنية المعلومات

مدير مكتب
مدير إدارة تقنية
المعلومات

8996


كلية الهندسة
(ملحق عمادة
الدراسات العليا)
كلية الهندسة
(ملحق عمادة
شؤون المكتبات)

بيانات المسؤول

بيانات موقع حدوث الخطر

بيانات الجهة التي سيتم اإلبالغ لها حال
حدوث الخطر



عميد التعلم
االلكتروني

8600

عمادة التعلم االلكتروني

مدير مكتب عميد
التعلم االلكتروني

8033



وكيل الجامعة
للتطوير

8787

وكالة الجامعة للتطوير والجودة

مدير مكتب وكيل
الجامعة للتطوير

8833
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.8

.9
.11
.11
.12
.13

.14

(ملحق وكالة
الجامعة للتطوير
والجودة)
مبنى عمادة التعلم
االلكتروني
(ملحق عمادة
شؤون الطالب)
مبنى عمادة التعلم
االلكتروني
(ملحق عمادة
القبول والتسجيل)
المستشفى
الجامعي
فرع الجامعة
بشروره
كلية المجتمع
(ملحق إدارة
المشاريع)
كلية المجتمع
(ملحق إدارة
النقل)
كلية المجتمع
(ملحق إدارة
االتصاالت
اإلدارية)

والجودة

والجودة



عميد شؤون
الطالب

8882

عمادة شؤون الطالب

مدير مكتب عميد
شؤون الطالب

8289



عميد القبول
والتسجيل

8970

عمادة القبول والتسجيل

مدير مكتب عميد
القبول والتسجيل

8661



مدير المستشفى 6300



عميد كلية
العلوم واآلداب
بشروره

9961



المستشفى الجامعي
كلية العلوم واآلداب بشروره

مدير مكتب مدير
المستشفى
مدير مكتب عميد
كلية العلوم واآلداب
بشروره

6366
9992

مدير ادارة
المشاريع

8700

إدارة المشاريع

مدير مكتب مدير
إدارة المشاريع

8715



مدير إدارة النقل

8020

إدارة النقل

مدير مكتب مدير
إدارة النقل

8028



مدير إدارة
االتصاالت
اإلدارية

8743

إدارة االتصاالت اإلدارية

إدارة االتصاالت
اإلدارية
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خطة إدارة املخاطر

() 4
قائمة مخاطر الموارد البشرية
المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر
المخاطر

م

R1
األماكن المرشحة لحدوث الخطر

.1

عدم التحديث الدوري للتوصيف الوظيفي

جميع اإلدارات والوحدات األكاديمية واإلدارية
بالجامعة

.2

امستقامت ( التسرب الوظيفيو ألعضاً هيةة
التدريس

الكليات وبعض العمادات المساند

.3

ضعف جود العمل.

.4

 -4نقص الكفاًات اإلدارية في بعض المواقع المهمة
مثل مدراً اإلدارات

جميع اإلدارات والوحدات األكاديمية واإلدارية
بالجامعة
جميع اإلدارات والوحدات األكاديمية واإلدارية
بالجامعة

76

خطة إدارة املخاطر

 -1عدم التحديث الدوري للتوصيف الوظيفي

R2
وصف الخطر

عدم التحديث الدوري للتوصيف الوظيفي مما يترتب عليه تداخل مسةوليات وصالحيات ومهام بعض اإلدارات.

سياسة درء الخطر

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

 .1التحديث السنوي لادلة التنظيمية بجميع
الكيانات األكاديمية واإلدارية بالجامعة.

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
 .1الرجوع إلى القرارات اإلدارية المعتمدة التي
صدرت خالل العام السابق واالعتماد عليها
كمرجعية في اتخاذ القرارات.
 .2االستعانة بالدليل التنظيمي للجامعة كوثيقة
مرجعية حال االختالف على بعض المهام
والصالحيات.
 .3الرجوع إلي اللوائح واألنظمة ذات العالقة
والمعمول بها في المملكة.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

متوقع

نادر

●
كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
التحديث الدوري لادلة التنظيمية.
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خطة إدارة املخاطر

محدود

ضئيل

 -2االستقاالت ( التسرب الوظيفي) ألعضاء هيئة التدريس

R2

وصف الخطر
 تسرب أعضاً هيةة التدريس نتيجة امستقالة أو التقاعد أو إنهاً العقود. -عدم استكمال القيام بواجباتهم التدريسية أثناً العام الدراسي.

سياسة درء الخطر

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

 .1وضةةةةع آليةةةةة لتقيةةةةيم أعضةةةةاً هيةةةةةة التةةةةدريس
ومكافأ المتميزين.
 .2وضع نظام جيد وعادل للحوافز.
 .3تطبيةةةةةق المسةةةةةاوا و العةةةةةدل فةةةةةي السةةةةةاعات
التدريسية و األعباً الوظيفية.

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
 .1الحصةةةةر السةةةةنوي لمبةةةةررات امسةةةةتقالة وفقةةةةا ً
للنموذج المعتمد
 .2اعةةداد تقريةةر عةةن أسةةباب اسةةتقامت أعضةةاً
هيةةةةةة التةةةةدريس ،وتقةةةةديم الحلةةةةول والبةةةةداةل
المناسبة.
 .3توفير بديل فوري بمعرفةة القسةم للقيةام بأعبةاً
العضو المستقيل لحين تعيين عضو جديد.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

محدود

إجراءات إزالة آثار الخطر
 .1إحالة التقرير إلى لجنة تحسين الرضا الوظيفي بالجامعة متخاذ ما يلزم وتحديث إجراًاتها.
 .2وضع آلية لتشجيع وتحفيز أعضاً هيةة التدريس في كافة األنشطة التعليمية والبحثية وخدمة
المجتمع.
 .3امستعانة بالخطة الخمسية للتوظيف ببرامج الجامعة.
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ضئيل

 -3ضعف جودة العمل

R2
وصف الخطر
اإلهمال وعدم إنجاز المعامالت في وقتها والبطً في اإلنجاز وعدم تحقيق أهداف الجامعة.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4
.5

وضع سياسة جاد لتحفيز الموظفين.
تطبيق سياسة الثواب و العقاب.
نشةةر رسةةالة و أهةةداف الجامعةةة و الوحةةد و
قيمها لزياد اإلحساس بالمسةولية.
عقةد امجتماعةةات الدوريةةة مةن قبةةل المسةةةولين
مع الموظفين لتحفيزهم وتكريم المتميز منهم.
وضع نظام للجواةز بالجامعة

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●

●

مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1متابعة أداً الموظفين المتعلةق خاصةة المتعلةق تصميم خطة اضطرارية من اإلدار المسؤولة إلنجاز األعمال المعطلة
بامتصامت اإلدارية.
 .2رفع تقارير عن جود األداً إلى الكلية/اإلدار
 .3تفعيةةةل نظةةةام تقيةةةيم األداً واتخةةةاذ اإلجةةةراًات
المتبعة حال انخفاض مستوا األداً للموظف.
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محدود

ضئيل

 -4نق

الكفاءات اإلدارية في بعض المواقع المهمة مثل مدراء اإلدارات

R2

وصف الخطر
 -عدم توافر القيادات ذات الكفاًات والمهارات اإلدارية في بعض المواقع الرةيسية بالجامعة.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4

توفير برامج تدريبيةة إلزاميةة للجهةاز اإلداري
طبقا ً لالحتياجات الوظيفية.
تطبيةةةةق سياسةةةةة تحفيزيةةةةة للمةةةةوظفين بهةةةةدف
امرتقاً بمهاراتهم القيادية.
وضةةع سياسةةة مسةةتقطاب الكفةةاًات اإلداريةةة
التي تحتاجها الجامعة.
ضةةرور اعتمةةاد الوظةةاةف اإلداريةةة المطلوبةةة
في الجامعة بالميزانية.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
مؤكد

وارد

محتمل

متوقع

نادر

●
كارثي

حرج

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1تةةدريب اإلداريةةين علةةي الكفةةاًات و المهةةارات
المطلوبة فورا ً.
 .2تحديث خطة التدريب بنا ًً علي المسةتجدات و
التغييرات.
 .3اإلعةةةةالن عةةةةن الوظةةةةاةف الشةةةةاغر وشةةةةروط
شغلها.

إصدار إعالن عن الوظاةف الشاغر
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محدود

ضئيل

R3
م

بيانات
الموقع العام

 .1عةةةةةةةةةةةةةةةةدم
التحةةةةةةةةةةةةةةديث
الةةةةةةةةةةةةةةةدوري
للتوصةةةةةةةةةةيف
الوظيفي

جميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع
اإلدارات
والوحةةةةةةةةةةدات
األكاديميةةةةةةةةةةةة
واإلداريةةةةةةةةةةةةة
بالجامعة

.2
امسةةةةةةةةتقامت
(التسةةةةةةةةةةةةرب
الةةةةةةةةةةةوظيفيو
ألعضاً هيةة
التدريس

الكليةةةةةةةةةةةةةةةةةات
وبعةةةةةةةةةةةةةةةةةض
العمةةةةةةةةةةةةةادات
المساند

√

جميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع
اإلدارات
 .3ضةةةةةةةةةعف والوحةةةةةةةةةةدات
جود العمل .األكاديميةةةةةةةةةةةة
واإلداريةةةةةةةةةةةةة
بالجامعة

√

جميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع
اإلدارات
والوحةةةةةةةةةةدات
األكاديميةةةةةةةةةةةة

√

الجانب
رجالي نسائي

 .4نقةةةةةةةةةةةةص
الكفةةةةةةةةةةةةةاًات
اإلداريةةةة فةةةي
بعض المواقع

√

√

√

√

√

بيانات المسؤول
الصفة

رقم التحويلة

ماااااااادراء اإلدارات
باااااااااااااااااااااااإلدارات
دليل الهاتف علي الموقع
والكليات ورؤسااء
اإللكتروني للجامعة
الوحدات المعنياين https://contacts.nu.edu.sa/
بالجامعة

عميد شؤون
أعضاً هيةة
التدريس
والموظفين
مدراً اإلدارات
بةةةةةةةةةةةةةةةاإلدارات
والكليةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
ورؤسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاً
الوحةةةةةةةةةةةةةةةةةةدات
المعنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين
بالجامعة
 وكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالًالجامعة
 عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداًالكليات

بيانات موقع
حدوث الخطر

1118584

دليل الهاتف علي الموقع
اإللكتروني للجامعة
https://contacts.nu.edu.sa/

دليل الهاتف علي الموقع
اإللكتروني للجامعة
https://contacts.nu.edu.sa/
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بيانات الجهة التي سيتم اإلبالغ لها حال
حدوث الخطر
الصفة

جميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع
اإلدارات
والوحةةةةةةةةةةةةدات
األكاديميةةةةةةةةةةةةةة
واإلداريةةةةةةةةةةةةةةة
بالجامعة

مااااااااااااااااااااااادراء
اإلدارات
بااااااااااااااااإلدارات
والكلياااااااااااااااااات
ورؤسااااااااااااااااااء
الوحااااااااااااااااادات
المعنياااااااااااااااااين
بالجامعة

الكليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
وبعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةض
العمةةةةةةةةةةةةةةةادات
المساند

عميد
شؤون
أعضاء
هيئة
التدريس
والموظفين

جميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع
اإلدارات
والوحةةةةةةةةةةةةدات
األكاديميةةةةةةةةةةةةةة
واإلداريةةةةةةةةةةةةةةة
بالجامعة

مااااااااااااااااااااااادراء
اإلدارات
بااااااااااااااااإلدارات
والكلياااااااااااااااااات
ورؤسااااااااااااااااااء
الوحااااااااااااااااادات
المعنياااااااااااااااااين
بالجامعة

جميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع
اإلدارات
والوحةةةةةةةةةةةةدات
األكاديميةةةةةةةةةةةةةة

 وكاااااااااااااااااااالءالجامعة
 عماااااااااااااااااداءالكليات
 -ماااااااااااااااااادراء

خطة إدارة املخاطر

رقم التحويلة

دليل الهاتف علي الموقع
اإللكتروني للجامعة
https://contacts.nu.edu.sa/

1118584

دليل الهاتف علي الموقع
اإللكتروني للجامعة
https://contacts.nu.edu.sa/

دليل الهاتف علي الموقع
اإللكتروني للجامعة
https://contacts.nu.edu.sa/

المهمةةةةة مثةةةةل واإلداريةةةةةةةةةةةةة
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدراً بالجامعة
اإلدارات

واإلداريةةةةةةةةةةةةةةة
بالجامعة

 -مدراً العموم
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العموم

خطة إدارة املخاطر

() 5
قائمة مخاطر اإلعالم والصورة الذهنية
المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر
م

المخاطر

R1
األماكن المرشحة لحدوث الخطر

.1

مخاطر السمعة امكاديمية

كليات الجامعة

.2

مخاطر السمعة البحثية
مخاطر السمعة امدارية
مخاطر متعلقة باإلعالم

كليات الجامعة – المراكز البحثية
جميع الوحدات األكاديمية واإلدارية بالجامعة
األوساط األكاديمية والمجتمعية

.3
.4

83

خطة إدارة املخاطر

 -1مخاطر السمعة األكاديمية

R2
وصف الخطر
المتعلقة بانخفاض تحقق نواتج تعلم البرامج.
وتشمل المخاطر
ِّ

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

التواصل المستمر مع جهات التوظيف وسوق
العمل.
تدريب أعضاء هيئة التدريس على االساليب
الحديثة في التدريس واساليب التقويم.
تبنى معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد
األكاديمي في عملية التعليم والتعلم.
توفير مصار التعلم التي تعين على تحقيق نواتج
تعلم البرامج.
العمل على رفع رضا سوق العمل عن مخرجات
التعلم بالبرامج األكاديمية.
العمل على تقليل نسبة المتعطلين من خريجي
الكليات.
العمل على ارتفاع نسبة الخريجين الذين
يجتازون اختبارات قياسية في التخصصات
المختلفة.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
 إعاد النظر (إيقاف القبول /تطوير الخطط/الموارد البشرية /اإلمكاناتو بالبرامج التي م
يحتاجها سوق العمل.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
 .1وضع خطط مستقبليه للبرامج الضعيفة والتي تحتاج الى تطوير.
 .2امرتقاً بتعلم اإللكتروني داخل برامج الجامعة وتفعيل نظام .Bb
 .3تشكيل لجنة لدراسة الهيكل األكاديمي لبرامج الجامعة وفقًا لرؤية المملكة .2131
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محدود

ضئيل

 تغيير المجلس امستشاري للكليات التي ظهر بها  .4التوجه نحو اعتماد برامج الجامعة من المركز الوطني للتقويم وامعتماد األكاديمي.الخلل.
 تفعيل مكتب الخريجين للتواصل المستمر معالخريجين.
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 -2مخاطر السمعة البحثية

R2
وصف الخطر

المتعلقة ب َجود البحوث العلمية وجوده مخرجاتها وخدمتها للمجتمع ،ومنها
وهي عبار عن المخاطر
ِّ
 .1قلة الدعم المادي للبحوث العلمية
 .2عدم ارتباط البحوث باحتياجات المجتمع
 .3قلة البحوث المنشور في مجالت علميه محكمة Impact factor

سياسة درء الخطر

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

 .4وضةةةةع آليةةةةة لتقيةةةةيم أعضةةةةاً هيةةةةةة التةةةةدريس
ومكافأ المتميزين.
 .5وضع نظام جيد وعادل للحوافز.
 .6تطبيةةةةةق المسةةةةةاوا و العةةةةةدل فةةةةةي السةةةةةاعات
التدريسية و األعباً الوظيفية.

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

محدود

ضئيل

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1تةةةةوفير الميزانيةةةةات الكافيةةةةة لةةةةدعم البةةةةاحثين  .1تنفيذ دورات تدريبية عن النشر العلمي.
 .2عمل مطبوعات عن آلية الجامعة للتشجيع العلمي.
وطالب الدراسات العليا
 .2تشةةةجيع اعضةةةاً هيةةةةة التةةةدريس علةةةى النشةةةر  .3الزيارات الدورية من عميد البحث العلمي للكليات والبرامج وطالعهم على امتجاهات الحديثة فةي
مجال النشر العلمي.
الدولي ومساعدتهم ماديا.
 .4تسةةجيل البحةةوث العلميةةة فةةي  Google scholarلمعرفةةة امستشةةهادات العلميةةة لهةةذه البحةةوث
كمؤشر لمعرفه مدا امستفاد منها من عدمه.
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 -3مخاطر السمعة اإلدارية

R2
وصف الخطر

المتعلقة ببعض التجاوزات امدارية والمنازعات وتأخير المعامالت للمستفيد ،وعدم الشفافية والعدالة في التعامل معهم.
وهي عبار عن المخاطر
ِّ

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4

تفعيل ادار المتابعة بالجامعة.
توضيح المهام والواجبةات الوظيفيةة لكةل جهةة
داخل الجامعة.
انشاً نظام شفاف للشكاوا والمقترحات.
التعامل الجيد مع المراجعين

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
 .1إخطار مكتب مدير الجامعة بالتجاوزات.
 .2التحقيق الفوري واتخاذ إجراً تصحيحي.
 .3إخطةةار المشةةرف العةةام علةةى الشةةؤون الماليةةة
بوضع خطة زمنيةة عاجلةة إلنهةاً اإلجةراًات
المالية للمستفيدين.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

متوقع

●
نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
 .1اصدار تقارير شهرية عن انجاز المعامالت المالية واإلدارية.
 .2اتخاذ امجراًات النظامية ضد الموظف المتسبب في الخطر بعد إجراً التحقيق.
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محدود

ضئيل

 -4مخاطر متعلقة باإلعالم

R2
وصف الخطر

ويقصد بها كل ما ينشر بخصوص الجامعة في وساةل امعالم المختلفة ويؤثر على سمعتها ،ومنها
 .5المساس بسمعه الجامعة بما يؤثر على صورتها الذهنية في المجتمع الداخلي والخارجي للجامعة.
 .6تضارب المعلومات المنشور حول الجامعة.

سياسة درء الخطر
 .1انشةةةاً وحةةةد لالتصةةةال تكةةةون ضةةةمن الهيكةةةل
التنظيمي إلدار العالقات العامة وامعالم.
 .2استحداث وظيفة متحدث رسمي باسم الجامعة.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

●
محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
.1
.2
.3
.4

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

عقد اجتماع إلدار امتصال بحضةور الشةةون .1
القانونيةة بالجامعةةة وممثةةل للجهةةة التةةي نشةةرت .2
اخبار مغلوطه عن الجامعة.
.3
حصةةةر المةةةاد اإلعالميةةةة التةةةي تهةةةدد سةةةمعه .4
الجامعة بشكل مباشر أو غير مباشر.
تكليةةةةف إدار امتصةةةةال إلعةةةةداد خطةةةةة الةةةةرد
المقترحة وعرضها على مدير الجامعة
نشر ماده اعالمية للرد على هذه المغالطات.

متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
تكليف ادار امتصال بمتابعه المواد اإلعالمية التي تنشر عن الجامعة.
الشفافية فى اعالن الجامعة حول ما ينشر عنها.
تقرير تفصيلي عن كافة امجراًات التي اتخذت لمعالجة الخطر وازالته.
تكليف أحد القيادات األكاديمية بوظيفة المتحدث الرسمي باسم الجامعة.
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محدود

ضئيل

R3
م

بيانات الموقع العام

الجانب
رجالي

بيانات المسؤول

نسائي

 .1مخةةةةةةةةةةةةةةةةةةاطر
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمعة
امكاديمية

كليات الجامعة

√

√

 .2مخةةةةةةةةةةةةةةةةةةاطر
السمعة البحثية

كليات الجامعة –
المراكز البحثية

√

√

جميع الوحدات
 .3مخةةةةةةةةةةةةةةةةةةاطر
األكاديمية
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمعة
واإلدارية بالجامعة
امدارية

√

√

 .4مخاطر متعلقة األوساط األكاديمية
والمجتمعية
باإلعالم

√

√

الصفة

بيانات موقع
حدوث الخطر

رقم التحويلة

وكياااال الجامعااااة
للشااااااااااااااااااااؤون
1118575
التعليمية

كليات الجامعة

وكياااال الجامعااااة
للدراساااااااااااااااااات
 كليات الجامعةالعليااااا والبحااااث 1118777
– المراكز البحثية
العلمي
 وكيااااااااااااااااااااااالالجامعة

جميع الوحدات
1118666
 المتحااااااااااااااادثاألكاديمية
الرسااااااااااااااااااااامي  1118181واإلدارية بالجامعة

بيانات الجهة التي سيتم اإلبالغ لها حال
حدوث الخطر
الصفة

رقم التحويلة

وكيااااااااااااال الجامعاااااااااااااة
للشؤون التعليمية

1118575

عميااااد عمااااادة البحااااث
العلمي

 وكيل الجامعة المتحاااااادث الرسااااااميللجامعة

للجامعة

ماااااااااااااادير ادارة
العالقااااااااااااااااااااات
العاماااااااااااااااااااااااااة
واالعااااااااااااااااااااالم
الجامعي

1118520

89

األوساط األكاديمية
والمجتمعية

مااااادير ادارة العالقاااااات
العامااااااااااة واالعاااااااااااالم
الجامعي

خطة إدارة املخاطر

1117253

1118666
1118181

1118520

() 6
قائمة المخاطر المالية
المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر
م

المخاطر

.1

خفض الدعم الحكومي للجامعة.

.2

عدم توافر السيولة المالية.

R1
األماكن المرشحة لحدوث الخطر
اإلدار العليا بالجامعة
اإلدار العليا بالجامعة
اإلدار العامة للشؤون المالية
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 -1خفض الدعم الحكومي للجامعة

R2
وصف الخطر

انخفاض حصة الدعم الحكومي و الذي يعتبر المصدر األساسي و الرةيسي لتمويل الجامعة نتيجة التغيرات امقتصادية مثل انخفاض سعر البترول و
األزمات السياسية.

سياسة درء الخطر
.5
.6
.7
.8
.9

البحث عن مصادر تمويل غير حكومية.
إنشاً أوقاف للجامعة.
امسةةةتفاد مةةةن رجةةةال األعمةةةال فةةةي المنطقةةةة
وخاصة خريجي الجامعة.
تسويق األبحاث العلمية.
تقديم امستشارات والخدمات المجتمعية.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
مؤكد

وارد

●
محتمل

متوقع

نادر

كارثي

حرج

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1إيقاف المشةروعات والبةرامج الجديةد التةي لةم
يتم امتفاق عليها.
 .2الترشيد في المصروفات اإلدارية و التشغيلية.
 .3تخفيض ميزانيةات البةرامج واإلدارات وقصةر
المصروفات على المهام الرةيسية.

إعداد خطة للمخاطر المالية
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مؤثر
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محدود

ضئيل

 -2عدم توافر السيولة

R2
وصف الخطر

ضعف التدفق المالي لمخصصات الميزانية وتأخرها ،وانخفاض الميزانية وتجاوز امعتمادات والتكاليف للمخصصات.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

سياسة درء الخطر
 .3املتةةزام الةةدقيق بأوجةةه الصةةرف حسةةب بنةةود
الالةحة المالية.
 .4تطةةةةوير النظةةةةام المحاسةةةةبي واسةةةةتخدام نظةةةةام
محاسبي دقيق لمراقبة أوجه الصرف.

●
مؤكد

وارد

●
محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
.1
.2
.3

.4

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
فاي

تحديد المشروعات والبنود التي تعاني مان نقا
السيولة والفترات الزمنية لها.
عمااال جدولاااة لتغطياااة االلتزاماااات الضااارورية خاااالل
الفترات الزمنية المحددة.
ترشيد االلتزامات المالية وعمال المنااقالت بنااء علاى
االحتياجات األساسية.
التواصااال ماااع الجهاااات التاااي لهاااا مساااتحقات مالياااة
وجدولااة المسااتحقات بمااا يفااي بالسااداد ويحقااق رضااا
العميل.

 التواصل المستمر مع وزار المالية -تفعيل خطة المخاطر المالية
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محدود

ضئيل

R3
م

بيانات الموقع العام

الجانب
رجالي

 .1خفةةض الةةدعم
 اإلدار العليةةةةةةةةةةةةاالحكةةةةةةةةةةةةومي
بالجامعة
للجامعة
 اإلدار العليةةةةةةةةةةةةا .2عةةةةةدم تةةةةةوافر
بالجامعة
السةةةةةةةةةةةةةةةةةيولة
 اإلدار العامةةةةةةةةةةالمالية
للشؤون المالية

بيانات المسؤول

نسائي

الصفة

بيانات موقع حدوث
الخطر

رقم التحويلة

1118923

الصفة

√

√

مدير الجامعة

√

√

 اإلدار العليا بالجامعةمدير الجامعة  - 1118923اإلدار العامة للشؤون
المالية
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بيانات الجهة التي سيتم اإلبالغ لها حال
حدوث الخطر

 -اإلدار العليا بالجامعة

مدير الجامعة
المشرف العام على
الشئون المالية

خطة إدارة املخاطر

رقم التحويلة

1118923
1118808

() 7
قائمة المخاطر القانونية
المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر
م
.1

المخاطر

R1
األماكن المرشحة لحدوث الخطر
جميع الكليات ووحدات الجامعة وإداراتها

ضعف وعي منسوبي الجامعة بحقوقهم وواجباتهم.

ضعف الصالحيات الممنوحة لإلدار القانونية في مراجعة القرارات الصادر
.2
من وحدات وإدارات الجامعة للتأكد من توافقها مع اللواةح المنظمة.
 .3السماح للمتعاقدين مع الجامعة بمباشر مهامهم قبل امبرام النهاةي للعقود.
 .4ظاهر الغا لدا بعض الطالب
 .5اإلنتحامت األكاديمية
ابرام العقود وامتفاقيات التي تلزم الجامعة من خالل اشخاص م يملكون
.6
صالحية لذلك
 .7استخدام شعار الجامعة بطريقة غير نظامية.
 .8تضارب المصالح واستغالل النفوذ.
 .9رفع قضايا ضد الجامعة.
عدم التزام الجهات المختصة بتنفيذ المشروعات بالمواصفات الفنية
.11
المنصوص عليها بعقود اإلنشاًات وفق عقود االنشاءات
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جميع الكليات ووحدات الجامعة وإداراتها
الكليات وجميع وحدات الجامعة
كليات الجامعة
كليات الجامعة
إدارات الجامعة
إدار الجامعة – جميع وحدات الجامعة
الكليات الوحدات اإلدارية بالجامعة
جامعة نجران
جميع مباني الجامعة

خطة إدارة املخاطر

 -1ضعف وعي منسوبي الجامعة بحقوقهم وواجباتهم.

R2
وصف الخطر

انخفاض الوعي باللواةح واألنظمة الخاصة بالحقوق والواجبات مما ينتج عنه عدم إلمام أعضاً هيةة التدريس والموظفين والطالب بحقوقهم وواجباتهم.

سياسة درء الخطر
 .4إقامةةة نةةدوات وورا عمةةل بةاللواةح واألنظمةةة
الخاصةةةة بةةةالحقوق والواجبةةةات لكةةةل منسةةةوبي
الجامعة.
 .5إصدار كتيبةات ونشةرات دوريةة عةن األنظمةة
واللواةح بالجامعة.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية



●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
 .1تزويد منسوبي الجامعة باللواةح واألنظمةة
الخاصة بهم.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

محدود

ضئيل

إجراءات إزالة آثار الخطر
 .1الزام منسوبي الجامعة بامطالع على اللواةح التي تنص حقوقهم وواجباتهم وتوقيعه على تعهد
بالعلم مما يلزمه بتحمل العقوبات في حال امخالل بها.
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خطة إدارة املخاطر

-2عدم تزويد اإلدارة القانونية بصور من القرارات اإلدارية ومذكرات التفااهم الصاادرة
من وحدات وإدارات الجامعة للتأكد من توافقها مع اللوائح المنظمة.

R2

وصف الخطر
-عدم املتزام بعرض القرارات الصادر من وحدات الجامعة وإداراتها على امدار القانونية لمراجعتها والتأكد من توافقها مع اللواةح القانونية.

سياسة درء الخطر
 .5ضةةرور تزويةةد امدار القانونيةةة بصةةور
مةةن أي قةةرار إداري أو مةحةةةة للتأكةةد مةةةن
توافقها مع اللواةح القانونية.
 .6التأكيةةةد علةةةى التعةةةاون بةةةين كافةةةة وحةةةدات
الجامعة كافة واإلدار القانونية.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف
الحالية

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه


مؤكد

وارد

متوقع

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

نادر


حرج

كارثي

مؤثر

محدود ضئيل

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1الكتابة الفورية للجهة التي أصةدرت القةرار  .1التعميم على كافة وحدات الجامعة من قبل صاحب الصالحية بضرور تزويد امدار القانونيةة
بصور من أي قرار إداري.
وابالغ صاحب الصالحية بذلك.
 .2التعاون بين كافة وحدات الجامعة واإلدار القانونية.
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-3السماح للمتعاقدين مع الجامعة بمباشرة مهامهم قبل االبرام النهائي للعقود.

R2

وصف الخطر
قد يؤدي السماح للمتعاقدين مع الجامعة بمباشر مهامهم قبل امبرام النهاةي للعقود لعدم وفاً الجامعة بالتزاماتها فيما يخص بعض بنود العقود.

سياسة درء الخطر

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

 .1عةدم السةةماح للمتعاقةةدين مةع الجامعةةة بمباشةةر
مهامهم إم بعد التوقيع على العقد النهاةي.
 .2التعميم على وحدات الجامعة بعدم توظيةف أي
شخص إم بعد توقيع العقد النهاةي عن طريةق
امدار المختصة.
 .3سةةةةرعة إنهةةةةاً إجةةةةراًات توقيةةةةع العقةةةةد مةةةةع
الشةخص المةراد توظيفةه حتةى م يترتةب علةةى
ذلك آثار قانونية.


مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
 .1إبالغ الشةخص المعنةي فةورا بضةرور إخةالً
طرفه وعةدم مباشةر العمةل حتةى توقيةع العقةد
ومعرفة حقوقه والتزاماته.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه


متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

محدود

ضئيل

إجراءات إزالة آثار الخطر
 .1املتزام بالتوقيتات الزمنية المتفق عليها إلبةرام العقةود النهاةيةة ومةن خةالل الجهةات المختصةة
بذلك.
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 -4ظاهرة الغش لدى بعض الطالب

R2
وصف الخطر

يؤدي عدم التوعية الطالبية واطالعهم على مةحة تأديب الطالب إلى ظاهر الغا لدا بعض الطالب.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4

توعيةةة الطةةالب بةةاللواةح واألنظمةةة خصوصةةا
مةحة تأديب الطالب.
التطبيق الفعلي لالةحة للحد من هذه الظاهر .
تشديد المراقبة في لجان امختبارات.
نشر الكتيبات الخاصة بالبنود التأديبية ألعمةال
الغا بامختبارات.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية


مؤكد

وارد


محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
 .1التطبيةةةةةةق الفةةةةةةوري للةةةةةةواةح وامنظمةةةةةةة
المنصوص عليها عند ضبط حامت ضبط
الغا.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
 .1تطبيق اللواةح واإلجراًات المقرر في هذا الشأن للحد من هذه الظاهر .
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محدود

ضئيل

 -5االنتحاالت األكاديمية

R2
وصف الخطر
عدم تطبيق األنظمة الصارمة تجاه امنتحامت األكاديمية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

سياسة درء الخطر
 .1عرض أي موضوع على المجلس العلمي.
 .2إلغةةاً الموافقةةة علةةى الموضةةوع مةةن المجلةةس
العلمي بعد اكتشاف امنتحامت.
 .3اعتماد السياسات الخاصة بالنزاهة األكاديمية.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية


مؤكد

وارد


محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
 -1اتخةةةاذ اإلجةةةراًات التأديبيةةةة المنصةةةوص
عليها بالالةحة.
 -2تطبيةةةق التقنيةةةات الخاصةةةة بالكشةةةف عةةةن
امنتحامت األكاديمية.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
 عمل محاضرات وندوات تثقيفية. -نشر البروشورات والمطويات الخاصة بالنزاهة امكاديمية.
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محدود

ضئيل

 -6إبرام العقود واالتفاقيات التي تلزم الجامعة من خالل اشخا

ال يملكون صالحية لذلك

R2

وصف الخطر
عدم وعي بعض مسؤولي الجامعة بلواةح الجامعة وقراراتها الداخلية خصوصا فيما يتعلق بقرارات تفويض الصالحيات.

سياسة درء الخطر
 .1ارسال مشروعات العقود وامتفاقيات أوم
إلةةى اإلدار القانونيةةةة لمراجعتهةةةا وتحديةةةد
الجهةةةةةةة المختصةةةةةةة بةةةةةةالتوقيع ،وتحمةةةةةةل
املتزامات.
 .2ابالغ صاحب الصالحية بالخطر المعني.
 .3الكتابةةةةة للجهةةةةة المعنيةةةةة بتطبيةةةةق العقةةةةد
بضةةةرور ابةةةالغ صةةةاحب الصةةةالحية أو
الحصول على تفويض بالتوقيع.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية


مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
.1ابالغ صاحب الصالحية
.2إحالة األشخاص المعنيين للجان التحقيق

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه


متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
 .1ابرام عقود جديد
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محدود

ضئيل

 -7استخدام شعار الجامعة بطريقة غير نظامية.

R2
وصف الخطر

عدم وجود أنظمة كافية تحمي شعار الجامعة وتعاقب كل من يحاول استخدامه بدون أخذ موافقتها.

سياسة درء الخطر
 .1تحديةةد الجهةةة المخولةةة بالسةةماح باسةةتخدام اسةةم
الجامعة وشعارها في أي موضوع.
 .2التعمةةةيم مةةةن قبةةةل صةةةاحب الصةةةالحية علةةةى
وحةةةدات الجامعةةةة كافةةةة بعةةةدم اسةةةتخدام شةةةعار
الجامعة إم بعد الموافقة منه.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية


مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

متوقع

نادر


كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر

اتخاذ اإلجراًات القانونية ضد الجهة التي أسةاًت  .1احاطة إدار القانونية بالجامعة بالواقعة متخاذ ما يلزم
استخدام شعار الجامعة بدون إذن
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محدود

ضئيل

 -8تضارب المصالح واستغالل النفوذ.

R2
وصف الخطر
خطر تضارب المصالح وعدم تفعيل الرقابة الذاتية.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4

التنبيةةه علةةى منسةةوبي الجامعةةة اللةةذين تسةةمح
مناصبهم بوجود عالقةات تسةمح بوجةود شةبهة
لتضارب المصالح بتوضيح ذلك كتابة.
التأكد من عالقة األشخاص ببعضهم البعض
دراسةةة مةةدا تةةأثير ذلةةك علةةى األداً المهنةةي /
الوظيفي
نشةةةةر الةةةةوعي بثقافةةةةة وإجةةةةراًات تضةةةةارب
المصلحة

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
 .1إبالغ صاحب الصالحية بذلك
 .2اتخةةةاذ اإلجةةةةراًات القانونيةةةة نظامةةةةا مةةةةع
الشخص المعني.

متوقع

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه





نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
.1ايقاف صاحب المصلحة
.2إصدار التعاميم
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محدود

ضئيل

 -9رفع قضايا ضد الجامعة.

R2
وصف الخطر
تقصير أم إهمال بعض جهات الجامعة يؤدي احيانا إلى رفع قضايا ضدها.

سياسة درء الخطر

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

 .1بث الوعي باألنظمة والقوانين في الجامعة.
 .2التأكةةد مةةن أن القةةرارات المتخةةذ فةةي الجامعةةة
قانونية.
 .3محاولةةة التفةةاهم مةةع رافةةع القضةةية لحةةل األمةةر
قبل الرفع للمحكمة.


مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه


متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1صدور حكم قضاةي في الدعو .
 .1الكتابة للجهة المسةولة.
 .2امعتراض على الحكم في حال كان ضد الجامعة.
 .2إعداد رد الجامعة مكتوبا.
 .3متابعة القضية في الجهةات القضةاةية والترافةع  - .3الكتابة لصاحب الصالحية بانتهاً القضية.
عنها.
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محدود

ضئيل

 -10عاادم التاازام الجهااات المختصااة بتنفيااذ المشااروعات بالمواصاافات الفنيااة المنصااو
عليها بعقود االنشاءات

R2

وصف الخطر
تفعيل دور الجامعة ( إدار المشاريع و في الرقابة على سالمة وكفاً تشغيل المنشآت

سياسة درء الخطر
 .1متابعةةةةةة الجامعةةةةةة (إدار المشةةةةةاريعو كفةةةةةاً
المباني ومواد البناً.
 .2امشراف على صيانة المباني.
 .3التوقيةةةةةةع مةةةةةةع شةةةةةةركات عالميةةةةةةة للتصةةةةةةميم
واإلشراف والبناً الهندسي.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
 .1إيقاف العمل بالمنشأ
 .2اتخاذ اإلجراًات القانونية ضد المقاول

متوقع

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه





نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
 .1مخاطبة الجهات المنظمة إلزالة العيب امنشاةي وإعاد تشغيل المبنى
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محدود

ضئيل

R3
م

بيانات الموقع العام

الجانب
رجالي

 .1ضعف وعاي منساوبي جمياااااااااااع الكليااااااااااااات
الجامعاااااااة بحقاااااااوقهم ووحااااااادات الجامعاااااااة
وإداراتها
وواجباتهم.
 .2ضااااااعف الصااااااالحيات
الممنوحاااااااة لاااااااادارة
القانونيااة فااي مراجعااة
القرارات الصادرة مان
وحاااااااااااااااادات وإدارات
الجامعااااة للتأكااااد ماااان
توافقهاااا ماااع اللاااوائح
المنظمة.
 .3السماح للمتعاقدين مع
الجامعاااااااة بمباشااااااارة
مهاااامهم قبااال االبااارام
النهائي للعقود.
 .4ظاااااهرة الغااااش لاااادى
بعض الطالب
 .5اإلنتحاالت األكاديمية

√

بيانات المسؤول

نسائي

√

جمياااااااااااع الكليااااااااااااات
ووحااااااادات الجامعاااااااة
وإداراتها

√

√

الكليااااااااااات وجميااااااااااع
وحدات الجامعة

√

√

كليات الجامعة

√

√

كليات الجامعة

√

√

 .6ابااااااااااااارام العقاااااااااااااود
واالتفاقيات التاي تلازم
الجامعااااة ماااان خااااالل إدارات الجامعة
اشااااخا ال يملكااااون
صالحية لذلك

√

√

الصفة

رقم التحويلة

مااادير عاااام شااائون
أعضاااااااااء هيئااااااااة
التااااااااااااااااااااااااادريس
والموظفين

111 8855

 ماااااااااادير عااااااااااامالشئون القانونية
 ماااديري اإلداراتبالجامعة
شااائون المتعاقااادين
بالجامعة
عمااااااااادة شاااااااائون
الطالب
مااااااااااااااااادير اإلدارة
القانونية
معاااااااااالي ماااااااااادير
الجامعة
مااااااااااااااادير االدارة
القانونية

111 8855

1118890

بيانات موقع
حدوث الخطر

الصفة
مااااااااادير عاااااااااام
جمياااااااااااع الكلياااااااااااات
شااائون أعضااااء
ووحاااااادات الجامعااااااة
هيئاااة التااادريس
وإداراتها
والموظفين
 ماااااادير عااااااامجمياااااااااااع الكلياااااااااااات
الشااااااااااااااااااااائون
ووحاااااادات الجامعااااااة
القانونية
وإداراتها

شااااااااااااااااااااااااائون
الكلياااااااااات وجمياااااااااع المتعاقاااااااااااااادين
بالجامعة
وحدات الجامعة

1118226

كليات الجامعة

1118282

كليات الجامعة

1118282
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بيانات الجهة التي سيتم اإلبالغ لها
حال حدوث الخطر

إدارات الجامعة

عمااااادة شاااائون
الطالب
ماااااااااادير اإلدارة
القانونية
ماااااااااادير االدارة
القانونية
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رقم التحويلة
111 8855

111 8855

1118890
1118226
1118282

1118282

 .7اسااااااااااتخدام شااااااااااعار
إدارة الجامعة – جميع
الجامعااة بطريقااة غياار
وحدات الجامعة
نظامية.
 .8تضاااااااارب المصاااااااالح الكليااااااااات الوحاااااااادات
اإلدارية بالجامعة
واستغالل النفوذ.
 .9رفااااااع قضااااااايا ضااااااد
جامعة نجران
الجامعة.
 .10عاااااااادم التاااااااازام
الجهااااااات المختصااااااة
بتنفياااااذ المشاااااروعات
بالمواصااااافات الفنياااااة جميع مباني الجامعة
المنصااااااو عليهااااااا
بعقود اإلنشاءات وفق
عقود االنشاءات

√

√

√

√

√

√

√

√

معاااااااااالي ماااااااااادير
الجامعة
مااااااااااااااادير االدارة
القانونية
مااااااااااااااااادير االدارة
القانونية
مااااااااااااااااادير االدارة
القانونية

مااااااااااااااااادير االدارة
العامة للمشاريع

1118282
1118282
1118282

1118700
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إدارة الجامعااااااااااااااة –
ماااااااااادير االدارة
جمياااااااااااع وحااااااااااادات
القانونية
الجامعة
الكلياااااااات الوحااااااادات ماااااااااادير االدارة
القانونية
اإلدارية بالجامعة
ماااااااااادير االدارة
جامعة نجران
القانونية

جميع مباني الجامعة

ماااااااااادير االدارة
العامااااااااااااااااااااااااة
للمشاريع

خطة إدارة املخاطر

1118282
1118282
1118282

1118700

() 8
قائمة المخاطر الطبيعية والمنشآت والحرائق
المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر
المخاطر

م

R1
األماكن المرشحة لحدوث الخطر

.1

األمطار والسيول

جميع منشآت الجامعة (كليات ،عمادات ،إدارات ،مستشفى الجامعةو

.2

العواصف والغبار

جميع مباني الجامعة (كليات ،عمادات ،إدارات ،مستشفى الجامعةو

.3

مخاطر الحوادث المرورية

.4

مخاطر الزمزل

جميع مباني الجامعة (كليات ،عمادات ،إدارات ،مستشفى الجامعةو

.5

أعطال التوصيالت والتمديدات الكهرباةية وانقطاع التيار

جميع منشآت الجامعة (كليات ،عمادات ،إدارات ،مستشفى الجامعةو

.6

أعطال التكييف

جميع منشآت الجامعة (كليات ،عمادات ،إدارات ،مستشفى الجامعةو

.7

أعطال المصاعد الكهرباةية

جميع منشآت الجامعة (كليات ،عمادات ،إدارات ،مستشفى الجامعةو

.8

تسريبات مياه الشبكة والصرف الصحي ومياه األمطار

شبكتا المياه والصرف الصحي داخل المدينة الجامعية

.9

تصدعات المباني

جميع منشآت الجامعة (كليات ،عمادات ،إدارات ،مستشفى الجامعةو

.11

عدم توفر أو تعطل مخارج الطوارئ

جميع منشآت الجامعة (كليات ،عمادات ،إدارات ،مستشفى الجامعةو

.11

احتجاز بعض األفراد داخل بعض الغرف بمباني الجامعة

جميع منشآت الجامعة (كليات ،عمادات ،إدارات ،مستشفى الجامعةو

 الطرق المؤدية إلى جامعة نجران. -الطرق الداخلية المؤدية إلى مباني جامعة نجران
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قائمة المخاطر الطبيعية والمنشآت والحرائق
المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر
م

المخاطر

R1
األماكن المرشحة لحدوث الخطر

.12

حراةق ناتجة عن سوً تخزين المواد الكيماةية والخطر
والسواةل القابلة لالشتعال

الكليات الصحية ،الكليات التي تضم أقساما ً علمية ،المعامل الطبية
والصحية ،المستشفى الجامعي ،مستودعات المعامل.

.13

حراةق ناتجة عن األخطاً الشخصية وخدمات النظافة

جميع منشآت الجامعة داخلها وخارجها

.14

حراةق ناتجة عن التوصيالت الكهرباةية (ماسو

جميع منشآت الجامعة (كليات ،عمادات ،إدارات ،مستشفى الجامعةو

.15

خطر تعطل أجهز إنذار وإطفاً الحراةق أو تعطلها

جميع منشآت الجامعة (كليات ،عمادات ،إدارات ،مستشفى الجامعةو

.16

خطر عدم توفر اللوحات اإلرشادية للسالمة

جميع منشآت الجامعة (كليات ،عمادات ،إدارات ،مستشفى الجامعةو

.17

خطر عدم توفر نقطة تجمع آمنة أثناً حدوث الحراةق.

جميع منشآت الجامعة (كليات ،عمادات ،إدارات ،مستشفى الجامعةو
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 -1األمطار والسيول

R2
وصف الخطر

تتعرض مدينة نجران للسيول واألمطار الفجاةية ،ما قد يترتب عليه حدوث انهيار في بعض المباني بالجامعة ،وتلف وانسداد الطرق ،وحدوث تماسات
كهرباةية ،واحتجاز الطالب ومنسوبي الجامعة في بعض المناطق ،إضافة إلى تجمع مياه األمطار قد يعطل العمل في الجامعة.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4
.5

الصيانة الدورية للمباني والتمديدات الكهرباةية
بجميع مباني الجامعة.
تةةةوفير مخةةةارج آمنةةةة عنةةةد حةةةدوث سةةةيول أو
أمطار غزير .
توفير سيارات لشفط ميةاه األمطةار فةي أمةاكن
تجمعها.
لصيانة الدورية لمنافذ تصريف مياه األمطار.
توفير وحد دفاع مدني بالمدينة الجامعية.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
.1
.2
.3
.4
.5
.6

إصدار إنذار في جميع مواقع الجامعة.
التنبيه على المتواجدين بالمبنى عدم مغادرته.
امتصال بإدار األمن والسالمة بالجامعة.
متابعة النشر الجوية.
البحث عن مخرج آمن.
تعليةةةق الدراسةةةة بالمدينةةةة الجامعيةةةة لمةةةد 24
ساعة لحةين ورود تقريةر مةن الجهةات األمنيةة

متوقع

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
.1
.2
.3
.4

توفير مصادر الطاقة الكهرباةية البديلة.
الكشف على شبكات تصريف مياه األمطار.
التواصل المستمر مع األرصاد الجوية.
تكليف اإلدار الهندسية بمراجعة المباني والطرق ووضع خطة عاجلة.
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محدود

ضئيل

واألرصاد.

 -2العواصف والغبار

R2
وصف الخطر

أثر الموقع الجغرافي لمدينة نجران في تعرضها لعواصف من األتربة والغبار في فترات ليست بقليلة خالل السنة ،مما قد يترتب عليه حدوث أضرار
صحية لمنسوبي الجامعة ،وكذلك احداث أضرار في التجهيزات وشبكات امتصال ،وكذلك انعدام الرؤية التي تسبب الحوادث المرورية.

سياسة درء الخطر
 .2توفير كمامات للوقاية من الحساسية والربو.
 .3إزالةةة جميةةع اللوحةةات المتحركةةة والمعرضةةة
للسةةقوط ،أو تثبيتهةةا بشةةكل آمةةن وعمةةل صةةيانة
دورية لها.
 .4وضةةةع لوحةةةات ارشةةةادية للتعامةةةل مةةةع خطةةةر
العواصف والغبار.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

●
محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
 .1امتصةةةال بمسةةةؤول األمةةةن والسةةةالمة بالكليةةةة او .1
العماد أو المبنى.
.2
 .2التنبيةةةه علةةةى جميةةةع المتواجةةةدين بةةةالمبنى بإحكةةةام .3
اغالق النوافذ واألبواب الرةيسة للمبنى بما يضمن .4
عدم تسرب الغبار إلى الداخل.
 .3تعليق الدراسة في حالة العواصف الشديد .
 .4التواصل المستمر مع هيةة األرصاد الجوية.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
متابعة النشر الجوية.
امتصال بمسؤول الصيانة لتأمين مصادر الطاقة الكهرباةية في حال انقطاعها.
التنبيه على جميع منسوبي الجامعة عدم الخروج الى الساحات.
اتخاذ إجراًات نحو تثبيت التربة لتخفيف أثر حركة الرياح علي الرمال.
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محدود

ضئيل

-3مخاطر الحوادث المرورية

R2
وصف الخطر

قد يتعرض الطالب ومنسوبي الجامعة إلى الحوادث المرورية أثناً الذهاب إلى الدوام والعود منه ،نتيجة لزياد السرعات او سوً حالة الطريق ،وكذلك
تعطل الحافالت الجامعية ،والسيارات الخاصة بنقل الطالبات وعضوات هيةة التدريس ،كما يمكن أن وقوع حوادث مرورية داخل المدينة الجامعية.

سياسة درء الخطر
.2
.3
.4
.5

الصيانة الدورية لطرق المدينة الجامعية.
توفير لوحات ارشادية داخل المدينة الجامعية.
تةةوفير حةةافالت إضةةافية ،خاصةةة فةةي فتةةرات
امختبارات.
الصيانة الدورية للحةافالت والسةيارات التابعةة
للجامعة.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

.1
امتصال بإدار النقل الجامعي.
.2
امتصال بإدار األمن والسالمة.
.3
انتقال المختصين إلى مكان الحادث فوراً.
.4
امتصال باإلسعاف حال حدوث اصابات.
امتصةةةةةةال الفةةةةةةوري بالمستشةةةةةةفى الجةةةةةةامعي .5
والجهات الصحية المختلفة.
التواصةةل مةةع أمانةةة منطقةةة نجةةران والجهةةات
المختلفةةة فةةي حالةةة حةةدوث خلةةل هندسةةي فةةي
الطرق المؤدية إلى جامعة نجران.

●
متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
توفير وساةل النقل البديلة.
نقل المصابين الى المستشفى باستخدام سيارات اإلسعاف المجهز .
التأكد من اجراً الصيانة الدورية لسيارات وحافالت الجامعة.
التأكد من إجراً الصيانة الدورية للطرق المؤدية الى جميع مباني الجامعة.
جاهزية سيارات امسعاف داخل الجامعة.
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محدود

ضئيل

 -4مخاطر الزالزل

R2
وصف الخطر

قد تتعرض مدينة نجران للزمزل ،مما يترتب عليه حدوث انهيار في بعض المباني بالجامعة ،وحدوث تماسات كهرباةية ،واحتجاز الطالب ومنسوبي
الجامعة في بعض المناطق.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4
.5

الصيانة الدورية لجميع مباني الجامعة.
تصميم مباني الجامعة عند إنشاةها بمةا يضةمن
مقاومتها للزمزل.
توفير مسارات خروج آمنة عند الخطر.
التةةدريب علةةى كيفيةةة التصةةرف حةةال حةةدوث
الزلزال لكل الفةات بالجامعة.
تحديةةةد نقةةةاط تجمةةةع داخةةةل الجامعةةةة واعةةةالم
المنسوبين بها.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
 .1امتصال بإدار السالمة واألمن الجامعي.
 .2التوجه إلى نقطة التجمع اآلمن خارج المبني.

متوقع

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●

●

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
 .1امتصال بإدار السالمة واألمن الجامعي.
 .2التأكد من اجراً الصيانة الدورية على مباني الجامعة.
 .3التأكد من توفر مسارات خروج آمنة إلى نقطة التجمع اآلمن خارج المبنى.
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محدود

ضئيل

 -5أعطال التوصيالت والتمديدات الكهربائية وانقطاع التيار

R2
وصف الخطر

الماس الكهرباةي الناتج عن التوصيالت والتمديدات الكهرباةية ،نتيجة عدم التقيد بتعليمات السالمة والصحة المهنية ،وعدم التزام العاملين بأمور السالمة،
وغياب الوعي الوقاةي ،واهمال الصيانة الدورية للوصالت الكهرباةية ،وعدم مراجعة األحمال الكهرباةية.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4

التأكةةةد مةةةن سةةةالمة التوصةةةيالت والتمديةةةدات
الكهرباةية.
عدم ترك أي تمديدات كهرباةية مكشوفة.
مناسبة الكابالت الكهرباةية للتيار المار بها.
التأكد من توفر مصدر بةديل للتيةار الكهربةاةي
في حال انقطاعه.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
.1
.2
.3
.4

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

.1
فصل التيار الكهرباةي فوراً.
تخلةةةيص المصةةةاب ونقلةةةه بعيةةةدا ً عةةةن مكةةةان .2
الصدمة الكهرباةية.
.3
استدعاً سيار اإلسعاف لنقل المصاب.
.4
استدعاً فني الصيانة فوراً.

متوقع

نادر

●
كارثي

حرج

مؤثر

محدود

ضئيل

إجراءات إزالة آثار الخطر
الكشف الدوري على التمديدات الكهرباةية بمباني الجامعة.
تركيب أجهز حماية ضد التسرب األرضي في األماكن ذات العالقة مثل المطاب ودورات المياه.
توفير بداةل مناسبة لتوليد التيار الكهرباةي حال انقطاعه.
اعتمةةاد نظةةام متابعةةة لسةةالمة التوصةةيالت والتمديةةدات الكهرباةيةةة وإفةةاد اللجنةةة الداةمةةة للمخةةاطر
واألزمات.
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خطة إدارة املخاطر

 -6أعطال التكييف

R2
وصف الخطر

تعطل أجهز التكييف المركزية والمنفرد  ،وانخفاض جود ونقاو الهواً الصادر منها ،مما ينعكس على سوً أداً العاملين ،وحدوث خلل بمنظومة تكييف
الهواً.

سياسة درء الخطر
 .1التأكد من توافق وحدات التكييةف والتبريةد مةع
كود البناً السعودي والخليجي.
 .2اجةراً الكشةف الةدوري والصةيانة علةى جميةةع
أجهز التكييف والتبريد.

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

متوقع

نادر

●
كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر

امتصةةال الفةةوري بمسةةؤول صةةيانة أجهةةز التبريةةد  .1الكشف الدوري على منظومة التبريد والتكييف بجميع مباني الجامعة.
والتكييف.
 .2مناسبة الكابالت الكهرباةية للتيار المار بها ،وفحصها بشكل دوري.
 .3تحديد أسباب حدوث الخطر وتالفيها مستقبالً.
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خطة إدارة املخاطر

محدود

ضئيل

 -7أعطال المصاعد الكهربائية

R2
وصف الخطر

توقف عمل المصاعد الكهرباةية نتيجة تعطلها أو انقطاع التيار الكهرباةي أو سوً استخدامها ،أو عدم اجراً الصيانة الدورية لها ،مما يعرض مستخدمي
هذه المصاعد لخطر امحتجاز أو امختناق.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ضةةةرور زيةةةاد الةةةوعي بمخةةةاطر المصةةةاعد
وأهمية التقيد بالحمولة المقرر .
اجةةراً الصةةيانة الدوريةةة علةةى جميةةع مصةةاعد
الجامعة.
مناسبة الكابالت الكهرباةية للتيار المار بها.
التأكةةد مةةن تةةوافر وسةةاةل التهويةةة المناسةةبة فةةي
غرفة المحركات الكهرباةية.
توفير وساةل تنبيه بالمصاعد (جرسو.
تثبيت لوحة تعليمات بجةوار المصةعد موضةحا
عليها األحمال وعدد األفراد.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

متوقع

نادر

●
كارثي

حرج

مؤثر

محدود

ضئيل

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1إجراً الصيانة الدورية للمصاعد بجميع مباني الجامعة.
 .1امتصال الفوري باإلدار العامة للصيانة.
 .2اسةةةتدعاً سةةةيار اإلسةةةعاف فةةةي حالةةةة وجةةةود  .2التأكد من تثبيت "جرس" داخل المصعد أو هاتف طوارئ.
اصابات.
 .3التأكةةد مةةن تثبيةةت لوحةةة تعليمةةات بجةةوار المصةةعد موضةةحا عليهةةا األحمةةال وعةةدد األفةةراد ،وزيةةاد
الوعي بذلك.
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خطة إدارة املخاطر

 -8تسريبات مياه الشبكة والصرف الصحي ومياه األمطار

R2
وصف الخطر

حدوث تسريبات مياه الشبكة والصرف الصحي ومياه األمطار نتيجة عدم اتباع األسلوب األنسب في تصميم شبكات المياه والصرف الصحي ،أو الضغط
بكثافة عليها ومن ثم سوً استخدامها.

سياسة درء الخطر
.1
.2

.3
.4

مراعةةا الزيةةاد المتوقعةةة فةةي أعةةداد الطةةالب
ومنسوبي الجامعة مستقبالً.
متابعةةةةة التنفيةةةةذ أثنةةةةاً امنشةةةةاً والتأكةةةةد مةةةةن
مطابقتهةةا مةةع كةةود البنةةاً السةةعودي مةةن خةةالل
اختيةةار شةةركة هندسةةية مؤهلةةة لإلشةةراف علةةى
تلك العمليات.
اختيةةار الطريقةةة المثلةةي فةةي الصةةرف بمةةا م
يؤثر في البيةة والصحة العامة.
لصةةةيانة الدوريةةةة علةةةى جميةةةع شةةةبكات الميةةةاه
والصرف الصحي وتصريف األمطار.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

متوقع

●
نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1اغالق أقرب محبس للمياه لمنع تسريب المياه .1 .تكليف شركة الصيانة بإصالح األنابيب التالفة في الشبكة.
 .2رفع تقرير باإلجراًات التي اتخذت لمعالجة الخطر وإزالته.
 .2سحب المياه من مناطق تجمعها.
 .3التواصل مةع إدار الصةيانة لسةحب الميةاه مةن
منةةاطق تجمعهةةا ،وسةةحب الميةةاه المتسةةربة مةةن
الخط وضخها أقرب غرفة تصريف.
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خطة إدارة املخاطر

محدود

ضئيل

 -9تصدعات المباني

R2
وصف الخطر

قد تظهر تصدعات في بعض المباني نتيجة لهبوط التربة أو التعرض لعوامل خارجية مثل السيول والزمزل ،نتيجة لعدم مراعا ذلك أثناً إنشاً المبنى ،أو
إجراً تعديالت عشواةية م تتوافق مع التصميم الرةيس للمبنى.

سياسة درء الخطر
 .1ختيةةار شةةركة هندسةةية مؤهلةةة للتأكةةد مةةن تقيةةد
الشركات المنفذ بالمواصفات القياسية.
 .2متابعة التنفيذ أثنةاً امنشةاً بمةا يضةمن توافةق
تلةةك المبةةاني مةةع الكةةود السةةعودي والخليجةةي
للبناً
 .3الكشةةف الةةدوري علةةى جميةةع مبةةاني الجامعةةة،
ومعالجة التصدعات والتشققات التي قةد تظهةر
أثناً ذلك.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

متوقع

●
نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1تشكيل لجنة فنية عاجلة للوقوف على أسباب حدوث التصدع.
 .1اخالً المبنى الذي تعرض للتصدع.
 .2امتصةةةةةةال الفةةةةةةوري بمةةةةةةدير اإلدار العامةةةةةةة  .2عمل مقايسة تقديرية ألعمال الترميم وإعاد التأهيل.
للمشاريع.
 .3وضع لوحات تحذيرية بعدم استخدام المبنى أو امقتراب منه لغير الفنيين.
 .3امتصال الفوري بمدير األمن والسالمة.
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خطة إدارة املخاطر

محدود

ضئيل

 -10عدم توفر أو تعطل مخارج الطوارئ

R2
وصف الخطر

قد م يتوفر مخارج للطوارئ في بعض مباني الجامعة ،أو يتعطل بعضها نتيجة لتعلق باب الخروج أو امزدحام والتدافع في بعض الحامت الطارةة ،مما
ينجم عنه أحداث غير متوقعة قد تصل إلى الصدام أحيانا ً.

سياسة درء الخطر
 .1التأكد من توفر جميع مخارج الطوارئ بجميع
مباني الجامعة ومطابقتها للمواصفات القياسية.
 .2الكشف الدوري على جميةع مخةارج الطةوارئ
بجميةةةع مبةةةاني الجامعةةةة ،خاصةةةة مةةةا يتعلةةةق
بأبوابها.
 .3التأكةةد مةةن أن جميةةع مخةةارج الطةةوارئ تعمةةل
بشكل جيد.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
.1
.2
.3
.4

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

متوقع

نادر

●
كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر

امتصةةةةةةال الفةةةةةةوري بمةةةةةةدير اإلدار العامةةةةةةة  .1تأمين صندوق اسعافات أولية مزود بالمواد الطبية الالزمة.
للمشاريع.
 .2التدريب على عملية امخالً بشكل منظم.
امتصال الفوري بوحد الدفاع المدني.
 .3مراجعة خطط امخالً وتدريب األفراد عليها.
التأكد من خلو الطرق والممةرات مةن العواةةق
لتسهيل حركة امفراد.
فةةتح جميةةع مخةةارج الطةةوارئ التةةي تةةؤدا الةةى
خارج المبنى.
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خطة إدارة املخاطر

محدود

ضئيل

 -11احتجاز بعض األفراد داخل بعض الغرف بمباني الجامعة

R2

وصف الخطر
احتجاز بعض األفراد داخل بعض الغرف بمباني الجامعة ألا سبب من األسباب وما يترتب على ذلك من أضرار تصيب منسوبي الجامعة.

سياسة درء الخطر
 .1التأكد من توفر جميع مخارج الطوارئ بجميع
مباني الجامعة ومطابقتها للمواصفات القياسية.
 .2الكشف الدوري على جميةع مخةارج الطةوارئ
بجميةةةع مبةةةاني الجامعةةةة ،خاصةةةة مةةةا يتعلةةةق
بأبوابها.
 .3التأكةةد مةةن أن جميةةع مخةةارج الطةةوارئ تعمةةل
بشكل جيد.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
.1
.2
.3
.4

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

متوقع

نادر

●
كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر

امتصةةةةةةال الفةةةةةةوري بمةةةةةةدير اإلدار العامةةةةةةة  .1تأمين صندوق اسعافات أولية مزود بالمواد الطبية الالزمة.
للمشاريع.
 .2التدريب على عملية امخالً بشكل منظم.
التوجه فورا ً إلى مكان المشكلة وتنظيم األفراد  .3مراجعة خطط امخالً وتدريب األفراد عليها.
وارشادهم للخروج بشكل منظم.
التأكد من خلو الطرق والممةرات مةن العواةةق
لتسهيل حركة امفراد.
فةةتح جميةةع مخةةارج الطةةوارئ التةةي تةةؤدا الةةى
خارج المبنى.
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خطة إدارة املخاطر

محدود

ضئيل

 -12حرائق ناتجة عن سوء تخزين المواد الكيمائية والخطرة والسوائل القابلة لالشتعال

R2

وصف الخطر
زياد احتمالية اندمع حراةق نتيجة سوً تخزين المواد الكيماةية والخطر والسواةل القابلة لالشتعال.

سياسة درء الخطر

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

 .4إصةةدار قةةرار مةةن صةةاحب الصةةالحية بتجنةةب
التخةةةزين داخةةةل الكليةةةات والمنشةةةآت الحيويةةةة
والمهمةةةة ،ونقةةةل المةةةواد الكيماةيةةةة والسةةةواةل
القابلة لالشتعال إلةى المسةتودعات المخصصةة
لذلك حسب المعايير القياسية.
 .5عدم تخةزين المةواد القابلةة لالشةتعال ،وتطبيةق
شروط السالمة وفقا للواةح الدفاع المدني.
 .6توفير وحد دفاع مدني بالجامعة.

●
مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
.1
.2
.3
.4

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

محدود

ضئيل

إجراءات إزالة آثار الخطر

إخالً المبنةى واألشةخاص المعرضةين للخطةر  .1تكةةوين لجنةةة مختصةةة واعةةداد تقريةةر لمعرفةةة أسةةباب انةةدمع الحريةةق ،والتوصةةيات لعةةدم تكرارهةةا
مستقبالً.
فوراً.
تشةةةةغيل أجهةةةةز اإلنةةةةذار وامتصةةةةال بالةةةةدفاع  .2مراجعة السياسات واإلجراًات لمعالجة الخطر.
المدني.
 .3عمل إجراًات وقاةية لعدم تكرار الخطر مر أخرا.
اسةةةتخدام طفايةةةات الحريةةةق اليدويةةةة فةةةي حةةةال
التدريب عليها.
احتةةةواً الحريةةةق وذلةةةك بغلةةةق األبةةةواب عنةةةد
مغادر الموقع.
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خطة إدارة املخاطر

 -13حرائق ناتجة عن األخطاء الشخصية وخدمات النظافة

R2
وصف الخطر

اندمع حراةق نتيجة أخطاً شخصية من منسوبي الجامعة ،أو نتيجة اإلهمال في خدمات النظافة وترك أشجار يابسة بحداةق المدينة الجامعية مما يزيد من
احتمالية حدوث حريق.

سياسة درء الخطر

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

 .1توعيةةةةة جميةةةةع منسةةةةوبي الجامعةةةةة بأخطةةةةار
الحريق ،وتدريبهم الجيد على التعامل فةي تلةك
الحامت.
 .2توفير وحد دفاع مدني بالجامعة.
 .3إزالة جميةع األشةجار اليابسةة المسةببة للحريةق
ومخلفات الزراعة.

●

●

مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
.1
.2
.3
.4

متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

محدود

ضئيل

إجراءات إزالة آثار الخطر

إخالً األشخاص المعرضين للخطر المباشر .1 .تكةةوين لجنةةة مختصةةة واعةةداد تقريةةر لمعرفةةة أسةةباب انةةدمع الحريةةق ،والتوصةةيات لعةةدم تكرارهةةا
مستقبالً.
تشةةةةغيل أجهةةةةز اإلنةةةةذار وامتصةةةةال بالةةةةدفاع
 .2مراجعة السياسات واإلجراًات لمعالجة الخطر.
المدني.
اسةةةتخدام طفايةةةات الحريةةةق اليدويةةةة فةةةي حةةةال  .3عمل إجراًات وقاةية لعدم تكرار الخطر مر أخرا.
التدريب عليها.
احتةةةواً الحريةةةق وذلةةةك بغلةةةق األبةةةواب عنةةةد
مغادر الموقع.
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خطة إدارة املخاطر

 -14حرائق ناتجة عن التوصيالت الكهربائية (ماس)

R2
وصف الخطر

يعد الماس الكهرباةي من أهم مسببات الحراةق ،وينجم عن عدم التقيد بتعليمات السالمة وغياب الوعى الوقاةي وإهمال الصيانة الدورية وعدم إجراً
الكشف الدوري على التمديدات الكهرباةية ،وعدم مراجعة األحمال الكهرباةية.

سياسة درء الخطر
.1
.2
.3
.4
.5

التأكد من سالمة التوصيالت الكهرباةية.
الكشف الدوري على التمديدات الكهرباةية.
الحيلولة دون ترك أي أسالك كهرباةية عالية.
عدم استخدام التوصيالت الخارجية الظاهرية.
عةةدم تمديةةد أسةةالك كهرباةيةةة عبةةر األبةةواب أو
النوافذ أو الفتحات المماثلة.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●

●

مؤكد

وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
.1
.2
.3
.4

متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1التأكد من نظام تأريض األسالك الكهرباةية والمعرضة للصدمة الكهرباةية.
فصل التيار الكهرباةي مباشر .
نقل المصابين بعد فصل التيار بعيدا عن مكان  .2تركيب أجهز حماية ضد التسريب األرضي في األماكن ذات العالقة المباشر .
الصدمة الكهرباةية.
 .3رفع تقرير باإلجراًات الوقاةية لعدم تكرار الخطر مر أخرا.
استدعاً سيارتي امطفاً وامسعاف.
إجةةةةراً تةةةةنفس صةةةةناعي للمصةةةةاب إذا كةةةةان
المسعف مدربا على ذلك .
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خطة إدارة املخاطر

محدود

ضئيل

 -15خطر تعطل أجهزة إنذار وإطفاء الحرائق أو تعطلها

R2
وصف الخطر

عدم توفر أجهز اإلنذار أو اإلطفاً أو كليهما ،إضافة إلى احتمالية تعطلها ،مما ينجم عنه زياد في الخساةر البشرية والمادية.

سياسة درء الخطر
 .1توفير أنظمة اإلنذار اآللي أو اليدوي في جميع
منشآت الجامعة.
 .2اتبةةاع المعةةايير القياسةةية المعلنةةة مةةن الجمعيةةة
الوطنية للحماية من الحريق .NFPA

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
مؤكد

وارد

●
محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

محدود

ضئيل

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1تشكيل فريق من إدار الصيانة واألمةن والسةالمة والجهةة اإلداريةة المسةؤولة عةن الموقةع لمعالجةة
 .1ابالغ مدير إدار األمن والسالمة.
الموقف.
 .2متابعةةةة مةةةدير اإلدار المسةةةؤولة عةةةن الموقةةةع
 .2متابعةة معالجةة الخطةر مةن الجهةةة اإلداريةة المسةؤولة عةن الموقةع واعةداد تقريةر خةالل ثالثةة أيةةام
محل الحادث.
والرفع لصاحب الصالحية.
 .3في حالة عدم تصحيح الوضع يخاطب صاحب
 .3توفير أنظمة إنذار أو إطفاً آلى ويدوا واشعار الجهة اإلدارية المسؤولة عن الموقع.
الصالحية (وكيل الجامعة أو العميدو.
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 -16خطر عدم توفر اللوحات اإلرشادية للسالمة

R2
وصف الخطر

عدم توفر عالمات السالمة امرشادية والتحذيرية لمسارات الخروج في حالة الطوارئ ،ونقاط التجمع الخارجية والداخلية ،مما ينجم عنه زياد احتمالية
تعرض منسوبي الجامعة للخطر وزياد الخساةر نتيجة احتجازهم او تأخر إخالً المبني.

سياسة درء الخطر
 .1إلةةزام مقةةاولي الجامعةةة بتةةوفير برنةةامج سةةالمة
يضمن سالمة منسوبي الجامعة ومرتاديها.
 .2عنةةد التعاقةةد مةةع المقةةاولين يجةةب وضةةع شةةرط
يلةزمهم بةالقوانين المحليةة التةي تضةمن سةةالمة
منسوبي الجامعة ومرتاديها.
 .3تطبيةةق متطلبةةات كةةود البنةةاً الخليجةةي للوقايةةة
مةةةن الحريةةةق عنةةةد إنشةةةاً المبةةةاني ،واعتمةةةاد
مخططات الدفاع المدني قبل البدً في تنفيذها.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
مؤكد

وارد

●
محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

محدود

ضئيل

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1تشكيل فريق من إدار الصيانة واألمةن والسةالمة والجهةة اإلداريةة المسةؤولة عةن الموقةع لمعالجةة
 .1ابالغ مدير إدار األمن والسالمة.
الموقف.
 .2متابعةةةة مةةةدير اإلدار المسةةةؤولة عةةةن الموقةةةع
 .2متابعةة معالجةة الخطةر مةن الجهةةة اإلداريةة المسةؤولة عةن الموقةع واعةةداد تقريةر خةالل ثالثةة أيةةام
محل الحادث.
والرفع لصاحب الصالحية.
 .3في حالة عدم تصحيح الوضع يخاطب صاحب
 .3توفير عالمات السالمة امرشادية بشكل عاجل لمسارات الخروج في حالة الطوارئ ونقاط التجمع
الصالحية (وكيل الجامعة أو العميدو.
الداخلية والخارجية.
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 -17خطر عدم توفر نقطة تجمع آمنة أثناء حدوث الحرائق.

R2

وصف الخطر
عدم تحديد نقاط التجمع الداخلية الخارجية لكل مجموعة من مباني الجامعة المتجاور  ،مما ينجم عنه زياد احتمالية تعرض منسوبي الجامعة للخطر وزياد
الخساةر المادية والبشرية.

سياسة درء الخطر
 .1تحديةةةةد نقةةةةاط التجمةةةةع اممةةةةن داخةةةةل المبنةةةةي
وخارجه.
 .2اإلعةةةالن الواضةةةح عةةةن مواضةةةع تلةةةك النقةةةاط
ووضعها فةي أمةاكن بةارز حتةى يراهةا جميةع
منسوبي الجامعة ومرتاديها.
 .3تةةوفير العالمةةات امرشةةادية المؤديةةة إلةةى تلةةك
النقاط ووضعها في أماكن واضحة.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
مؤكد

وارد

●
محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

محدود

ضئيل

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1تشكيل فريق من إدار الصيانة واألمةن والسةالمة والجهةة اإلداريةة المسةؤولة عةن الموقةع لمعالجةة
 .1ابالغ مدير إدار األمن والسالمة.
الموقف.
 .2متابعةةةة مةةةدير اإلدار المسةةةؤولة عةةةن الموقةةةع
 .2متابعةة معالجةة الخطةر مةن الجهةةة اإلداريةة المسةؤولة عةن الموقةع واعةةداد تقريةر خةالل ثالثةة أيةةام
محل الحادث.
والرفع لصاحب الصالحية.
 .3في حالة عدم تصحيح الوضع يخاطب صاحب
 .3توفير عالمات السالمة امرشادية بشكل عاجل لمسارات الخروج في حالة الطوارئ ونقاط التجمع
الصالحية (وكيل الجامعة أو العميدو.
الداخلية والخارجية.
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R3
م

بيانات الموقع
العام

الجانب
رجالي

جمياااااااااع منشاااااااااآت
الجامعااااااة (كليااااااات
 .1األمطار والسيول
عمااااااااادات إدارات
مستشفى الجامعة)
جمياااااااااع منشاااااااااآت
 .2العواصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف الجامعااااااة (كليااااااات
عمااااااااادات إدارات
والغبار
مستشفى الجامعة)
 الطااااارق المؤدياااااةإلى جامعة نجران.
 .3مخةةاطر الحةةوادث
 الطااااارق الداخلياااااةالمرورية
المؤديااة إلااى مباااني
جامعة نجران
جمياااااااااع منشاااااااااآت
الجامعااااااة (كليااااااات
 .4مخاطر الزمزل
عمااااااااادات إدارات
مستشفى الجامعة)

بيانات المسؤول

نسائي

مدير عاام اإلدارة
العامة للمشاريع

√

√

√

√

مااااااااااااااااادير إدارة
الساااالمة واألمااان
الجامعي

1118171

√

√

ماادير إدارة النقاال
الجامعي

1118171

√

√

 .5أعطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال

التوصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيالت جمياااااااااع منشاااااااااآت
الجامعااااااة (كليااااااات
والتمديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدات
عمااااااااادات إدارات
الكهرباةيةةةة وانقطةةةاع مستشفى الجامعة)

الصفة

رقم التحويلة

√

√

مدير عاام اإلدارة
العامة للمشاريع

مدير عاام اإلدارة
العامة للمشاريع

1118700

1118700

1118700

التيار
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بيانات موقع حدوث
الخطر

بيانات الجهة التي سيتم اإلبالغ لها حال
حدوث الخطر
الصفة

جمياااع منشاااآت الجامعاااة ماااااااااااااادير إدارة
(كليااااااااااات عمااااااااااادات السالمة واألمان
إدارات مستشاااااااااااااااااااافى الجامعي
الجامعة)
جمياااع منشاااآت الجامعاااة  -وكيل الجامعة
(كليااااااااااات عمااااااااااادات  -عمياااد القباااول
إدارات مستشاااااااااااااااااااافى والتسجيل
الجامعة)
 الطاااارق المؤديااااة إلااااى ماااااااااااااادير إدارةجامعة نجران.
السالمة واألمان
ااااااااااة
ا
الداخلي
 الطاااااااااارقالجامعي
المؤدية إلى مباني جامعة
نجران
جمياااع منشاااآت الجامعاااة ماااااااااااااادير إدارة
(كليااااااااااات عمااااااااااادات السالمة واألمان
إدارات مستشاااااااااااااااااااافى الجامعي
الجامعة)
 مااااااااادير إدارةالسالمة واألمان
جمياااع منشاااآت الجامعاااة الجامعي
(كليااااااااااات عمااااااااااادات  -مااااااااادير إدارة
إدارات مستشاااااااااااااااااااافى المرافااااااااااااااااااااق
الجامعيااااااااااااااااااة
الجامعة)
والصيانة

خطة إدارة املخاطر

رقم التحويلة

1118171

1118666

1118171

1118171

1118171
1118751

جمياااااااااع منشاااااااااآت
الجامعااااااة (كليااااااات
 .6أعطال التكييف
عمااااااااادات إدارات
مستشفى الجامعة)
جمياااااااااع منشاااااااااآت
 .7أعطةةال المصةةاعد الجامعااااااة (كليااااااات
عمااااااااادات إدارات
الكهرباةية
مستشفى الجامعة)
 .8تسةةةةةريبات ميةةةةةةاه جمياااااااااع منشاااااااااآت
الشةةةةةةبكة والصةةةةةةرف الجامعااااااة (كليااااااات
الصةةةةةةةةةحي وميةةةةةةةةةاه عمااااااااادات إدارات
مستشفى الجامعة)
األمطار
جمياااااااااع منشاااااااااآت
الجامعااااااة (كليااااااات
 .9تصدعات المباني
عمااااااااادات إدارات
مستشفى الجامعة)
 .11عةةةةةدم تةةةةةوفر أو جمياااااااااع منشاااااااااآت
الجامعااااااة (كليااااااات
تعطةةةةةةةةةل مخةةةةةةةةةارج
عمااااااااادات إدارات
الطوارئ
مستشفى الجامعة)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

 .11احتجةةةاز بعةةةض جمياااااااااع منشاااااااااآت
األفةةراد داخةةل بعةةض الجامعااااااة (كليااااااات
الغةةةةةةةةةرف بمبةةةةةةةةةاني عمااااااااادات إدارات
مستشفى الجامعة)
الجامعة

√

الكليةةات الصةةحية،
الكليات التي تضم
أقسةةةةةاما ً علميةةةةةة،
المعامةةةةل الطبيةةةةة
والصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحية،
المستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفى

√

 .12حراةةةةةق ناتجةةةةة
عةةةةن سةةةةوً تخةةةةزين
المةةةةةةةةواد الكيماةيةةةةةةةةة
والخطةةةر والسةةةواةل
القابلة لالشتعال

√

√

√

مدير عاام اإلدارة
العامة للمشاريع

مدير عاام اإلدارة
العامة للمشاريع

مدير عاام اإلدارة
العامة للمشاريع

مدير عاام اإلدارة
العامة للمشاريع

مدير عاام اإلدارة
العامة للمشاريع

مدير عاام اإلدارة
العامة للمشاريع

مااااااااااااااااادير إدارة
الساااالمة واألمااان
الجامعي

1118700

1118700

1118700

1118700

1118700

1118700

1118171
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جمياااع منشاااآت الجامعاااة ماااااااااااااادير إدارة
(كليااااااااااات عمااااااااااادات السالمة واألمان
إدارات مستشاااااااااااااااااااافى الجامعي
الجامعة)
جمياااع منشاااآت الجامعاااة ماااااااااااااادير إدارة
(كليااااااااااات عمااااااااااادات السالمة واألمان
إدارات مستشاااااااااااااااااااافى الجامعي
الجامعة)
جمياااع منشاااآت الجامعاااة ماااااااااااااادير إدارة
(كليااااااااااات عمااااااااااادات السالمة واألمان
إدارات مستشاااااااااااااااااااافى الجامعي
الجامعة)
جمياااع منشاااآت الجامعاااة ماااااااااااااادير إدارة
(كليااااااااااات عمااااااااااادات السالمة واألمان
إدارات مستشاااااااااااااااااااافى الجامعي
الجامعة)
جمياااع منشاااآت الجامعاااة ماااااااااااااادير إدارة
(كليااااااااااات عمااااااااااادات السالمة واألمان
إدارات مستشاااااااااااااااااااافى الجامعي
الجامعة)

1118171

1118171

1118171

1118171

1118171

جمياااع منشاااآت الجامعاااة ماااااااااااااادير إدارة
(كليااااااااااات عمااااااااااادات السالمة واألمان
إدارات مستشاااااااااااااااااااافى الجامعي
الجامعة)

1118171

الكليةةةةةةةات الصةةةةةةةحية،
الكليةةةةات التةةةةي تضةةةةم ماااااااااااااادير إدارة
أقساما ً علمية ،المعامل السالمة واألمان
الطبيةةةةةةة والصةةةةةةحية ،الجامعي
المستشةةةفى الجةةةامعي،
مستودعات المعامل.

1118171
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الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامعي،
مسةةةةةةةةةةةةةةةةةتودعات
المعامل.
 .13حراةةةةةق ناتجةةةةة جمياااااااااع منشاااااااااآت
عةةةةةةةةةةةن األخطةةةةةةةةةةةاً الجامعااااااة (كليااااااات
الشخصةةةية وخةةةدمات عمااااااااادات إدارات
مستشفى الجامعة)
النظافة

 .14حراةةةةةق ناتجةةةةة
عةةةةةةةن التوصةةةةةةةيالت
الكهرباةية (ماسو
 .15خطةةةةةر ت َعطةةةةةةل
أجهةةز إنةةذار وإطفةةاً
الحراةق أو تعطلها
 .16خطر عدم توفر
اللوحةةةات اإلرشةةةادية
للسالمة
 .17خطر عدم توفر
نقطة تجمع آمنة أثناً
حدوث الحراةق.

جمياااااااااع منشاااااااااآت
الجامعااااااة (كليااااااات
عمااااااااادات إدارات
مستشفى الجامعة)
جمياااااااااع منشاااااااااآت
الجامعااااااة (كليااااااات
عمااااااااادات إدارات
مستشفى الجامعة)
جمياااااااااع منشاااااااااآت
الجامعااااااة (كليااااااات
عمااااااااادات إدارات
مستشفى الجامعة)
جمياااااااااع منشاااااااااآت
الجامعااااااة (كليااااااات
عمااااااااادات إدارات
مستشفى الجامعة)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

مااااااااااااااااادير إدارة
الساااالمة واألمااان
الجامعي

1118171

مااااااااااااااااادير إدارة
الساااالمة واألمااان
الجامعي

1118171

مدير عاام اإلدارة
العامة للمشاريع

مدير عاام اإلدارة
العامة للمشاريع

مدير عاام اإلدارة
العامة للمشاريع

1118700

1118700

1118700
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جمياااع منشاااآت الجامعاااة ماااااااااااااادير إدارة
(كليااااااااااات عمااااااااااادات السالمة واألمان
إدارات مستشاااااااااااااااااااافى الجامعي
الجامعة)
جمياااع منشاااآت الجامعاااة ماااااااااااااادير إدارة
(كليااااااااااات عمااااااااااادات السالمة واألمان
إدارات مستشاااااااااااااااااااافى الجامعي
الجامعة)
جمياااع منشاااآت الجامعاااة ماااااااااااااادير إدارة
(كليااااااااااات عمااااااااااادات السالمة واألمان
إدارات مستشاااااااااااااااااااافى الجامعي
الجامعة)
جمياااع منشاااآت الجامعاااة ماااااااااااااادير إدارة
(كليااااااااااات عمااااااااااادات السالمة واألمان
إدارات مستشاااااااااااااااااااافى الجامعي
الجامعة)
جمياااع منشاااآت الجامعاااة ماااااااااااااادير إدارة
(كليااااااااااات عمااااااااااادات السالمة واألمان
إدارات مستشاااااااااااااااااااافى الجامعي
الجامعة)
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1118171

1118171

1118171

1118171

1118171

() 9
قائمة مخاطر الحد الجنوبي
المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر
المخاطر

م

R1
األماكن المرشحة لحدوث الخطر

.1

سقوط مقذوفات على المدينة الجامعية

جميع منشآت الجامعة (كليات ،عمادات ،إدارات ،مستشفى الجامعةو

.2

أعمال تخريبية داخل المدينة الجامعية

جميع مباني الجامعة (كليات ،عمادات ،إدارات ،مستشفى الجامعةو

.3

نشوب حرب برية

جميع مباني الجامعة (كليات ،عمادات ،إدارات ،مستشفى الجامعةو

.4

إعالن الطوارئ وتعليق الدراسة

جميع مباني الجامعة (كليات ،عمادات ،إدارات ،مستشفى الجامعةو
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 -1سقوط مقذوفات على المدينة الجامعية

R2
وصف الخطر

نظرا ً لموقع مدينة نجران الحدودي مع دولة اليمن ،وقربها من مدينة صعد معقل الحوثيين ،فإنها تتعرض لسقوط مقذوفات عشواةية ،قد تطال المدينة
الجامعية.

سياسة درء الخطر
 .7التأكةةد مةةن تةةوفر مخةةارج آمنةةة بجميةةع مبةةاني
الجامعة.
 .8تحديةةةد نقةةةاط تجمةةةع آمنةةةة لكةةةل مجموعةةةة مةةةن
الكليات.
 .9تركيةةةةب أجهةةةةز لإلنةةةةذار المبكةةةةر وصةةةةيانتها
دورياً.
 .11توفير وحد دفاع مدني بالمدينة الجامعية.

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

●
محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
.1
.2
.3
.4
.5

إعالن حالة الطوارئ بالمدينة الجامعية.
امتصال بوحد الدفاع المدني بالجامعة.
اعالن حالة الطوارئ بالمستشفى الجامعي.
البحث عن مخرج آمةن ومسةاعد الطةالب فةي
سلوكه.
استخدام مسارات الخروج اآلمن الموصي بهةا
في حامت الطوارئ والمخاطر.

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
 استخدام البالك بورد في العملية التعليمية. -اتخاذ قرارات عاجلة بشأن اللواةح التنفيذية المنظمة للحضور وامختبارات
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محدود

ضئيل

 .6التنبيةةةةةه علةةةةةى المتواجةةةةةدين بةةةةةالمبنى سةةةةةلوك
المخارج اآلمنة.
 .7تعليق الدراسة.
 .8تعليةةةق العمةةةل بالمدينةةةة الجامعيةةةة لحةةةين ورود
تعميم من األمن الوطني بحالة امستقرار.
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 -2أعمال تخريبية داخل المدينة الجامعية

R2
وصف الخطر

تعرض المدينة الجامعية لبعض األعمال التخريبية من قبل بعض األشخاص الموالين للميلشيات امنقالبية في اليمن ،مثل زرع بعض العبوات الناسفة أو
تفخي بعض السيارات ،أو التسبب في اندمع بعض الحراةق بمنشآت الجامعة.

سياسة درء الخطر

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف
الحالية

 .5تفتةةةيا جميةةةع السةةةيارات علةةةى بوابةةةات الجامعةةةة
الخارجيةةةةةةةة بةةةةةةةاألجهز املكترونيةةةةةةةة الحديثةةةةةةةة
المخصصة لذلك.
 .6تحديد نقاط تجمع آمنة لكل مجموعة من الكليات .مؤكد
 .7توفير وحد دفاع مدني بالمدينة الجامعية.

●
وارد

محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
.1
.2
.3
.4
.5

.6

إعالن حالة الطوارئ بالمدينة الجامعية.
االتصال بوحدة الدفاع المدني بالجامعة.
اعالن حالة الطوارئ بالمستشفى الجامعي.
استخدام مسارات الخروج اآلمن الموصي بها في حااالت
الطوارئ والمخاطر.
التنبيه على المتواجدين بالمبنى سلوك المخارج اآلمنة.
تعليااق العماال بالمدينااة الجامعيااة لماادة  48ساااعة لحااين
ورود تعميم من األمن الوطني بحالة االستقرار.

متوقع

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
نادر

كارثي

حرج

مؤثر

إجراءات إزالة آثار الخطر
 استخدام البالك بورد في العملية التعليمية. -اتخاذ قرارات عاجلة بشأن اللواةح التنفيذية المنظمة للحضور
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محدود

ضئيل

 -3نشوب حرب برية

R2

وصف الخطر

بيانات الموقع العام

نتيجةةة األحةةداث الجاريةةة فةةي دولةةة الةةيمن ،ونظةةرا ً
لموقةةع مدينةةة نجةةران الحةةدودي معهةةا ،ومةةا تشةةهده
حةةدود المدينةةة مةةن محةةاومت لتسةةلل بعةةض أفةةراد
الميلشيات امنقالبية ،ومحةاومت اختةراق الحةدود،
فقد تنشب حرب بريةة ،ومةا يترتةب علةى ذلةك مةن
أحةةةةداث عسةةةةكرية وحربيةةةةة قةةةةد تطةةةةال المدينةةةةة
الجامعية.

سياسة درء الخطر
 .7التأكةةد مةةن تةةوفر مخةةارج آمنةةة بجميةةع مبةةاني
الجامعة.
 .8تحديةةةد نقةةةاط تجمةةةع آمنةةةة لكةةةل مجموعةةةة مةةةن
الكليات.
 .9تركيةةةةب أجهةةةةز لإلنةةةةذار المبكةةةةر وصةةةةيانتها
دورياً.
 .11توفير وحد دفاع مدني بالمدينة الجامعية.

الشخ

الشخ

مكان حدوث الخطر

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

●
مؤكد

وارد

محتمل
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متوقع

المسؤول ووسيلة االتصال

المسؤول ووسيلة االتصال

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
نادر

كارثي

حرج

مؤثر
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محدود

ضئيل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
.1
.2
.3
.4
.5
.6

إعالن حالة الطوارئ بالمدينة الجامعية.
امتصال بوحد الدفاع المدني بالجامعة.
اعالن حالة الطوارئ بالمستشفى الجامعي.
استخدام مسارات الخروج اآلمن الموصي بهةا
في حامت الطوارئ والمخاطر.
التنبيةةةةةه علةةةةةى المتواجةةةةةدين بةةةةةالمبنى سةةةةةلوك
المخارج اآلمنة.
تعليق العمل بالمدينة الجامعية لمةد  48سةاعة
لحةةين ورود تعمةةيم مةةن األمةةن الةةوطني بحالةةة
امستقرار.

إجراءات إزالة آثار الخطر
 .1استخدام البالك بورد في العملية التعليمية.
 .2اتخاذ قرارات عاجلة بشأن اللواةح التنفيذية المنظمة للحضور وامختبارات.
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 -4إعالن الطوارئ وتعليق الدراسة

R2

وصف الخطر

بيانات الموقع العام

نتيجةةةة األحةةةداث الجاريةةةة فةةةي دولةةةة الةةةيمن ،ومةةةا
تتعةةرض لةةه مدينةةة نجةةران مةةن سةةقوط مقةةذوفات
عشواةية ،ومحاومت للتسلل واختراق الحدود ،فقد
يةةةتم إعةةةالن الطةةةوارئ وتعليةةةق الدراسةةةة بالمدينةةةة
الجامعية في أي وقت.

مكان حدوث الخطر

سياسة درء الخطر

احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية

 .1تةةوفير أنظمةةة الةةتعلم اإللكترونةةي والتعلةةيم عةةن
بعد.
 .2تةةدريب أعضةةاً هيةةةة التةةدريس علةةى أنظمةةة
التعلم اإللكتروني.
 .3تدريب الطالب على أنظمة الةتعلم اإللكترونةي
المختلفة.

المسؤول ووسيلة االتصال

الشخ

المسؤول ووسيلة االتصال

الشخ

مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

●
مؤكد

وارد

●
محتمل

اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

متوقع

نادر

كارثي

حرج

مؤثر

محدود

إجراءات إزالة آثار الخطر

 .1نشر البداةل التعليمية املكترونية على موقع الجامعة.
 .1تعليق الدراسة.
 .2إخالً المدينة الجامعية من جميع منسةوبيها إذا  .2التأكد من تزويد جميع الطالب باسم المستخدم والرقم السري لحسابه على موقع الجامعة.
تتطلب األمر.
 .3إنشاً قنوات اتصال إلكترونية فعالة بين أعضاً هيةة التدريس والطالب.
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ضئيل

R3
م

بيانات الموقع العام

 .1سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقوط
مقةةةةةةذوفات علةةةةةةى
المدينة الجامعية.

جميع منشاآت الجامعاة
(كلياااااااات عماااااااادات
إدارات مستشاااااااااااااافى
الجامعة)
جميع منشاآت الجامعاة
(كلياااااااات عماااااااادات
إدارات مستشاااااااااااااافى
الجامعة)
جميع منشاآت الجامعاة
(كلياااااااات عماااااااادات
إدارات مستشاااااااااااااافى
الجامعة)
جميع منشاآت الجامعاة
(كلياااااااات عماااااااادات
إدارات مستشاااااااااااااافى
الجامعة)

الجانب
رجالي

 .2أعمال تخريبية
داخةةةةةةةل المدينةةةةةةةةة
الجامعية.
 .3نشةةةوب حةةةرب
برية
 .4إعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالن
الطةةوارئ وتعليةةق
الدراسة.

بيانات المسؤول

نسائي

الصفة

رقم التحويلة

بيانات موقع حدوث
الخطر

بيانات الجهة التي سيتم اإلبالغ
لها حال حدوث الخطر
الصفة

رقم التحويلة

ماااااااااااااااااادير إدارة
جميااااااع منشااااااآت الجامعااااااة الساااالمة واألمااان
(كلياااااات عماااااادات إدارات الجامعي
مستشفى الجامعة)

1118171

√

√

وكيل الجامعة

1118666

ماااااااااااااااااادير إدارة
جميااااااع منشااااااآت الجامعااااااة الساااالمة واألمااان
(كلياااااات عماااااادات إدارات الجامعي
مستشفى الجامعة)

1118171

√

√

وكيل الجامعة

1118666

ماااااااااااااااااادير إدارة
جميااااااع منشااااااآت الجامعااااااة الساااالمة واألمااان
(كلياااااات عماااااادات إدارات الجامعي
مستشفى الجامعة)

1118171

جميااااااع منشااااااآت الجامعااااااة
(كلياااااات عماااااادات إدارات مدير الجامعة
مستشفى الجامعة)

1118877

√

√

√

√

وكيل الجامعة

مدير الجامعة

1118666

1118877
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فريق العمل
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