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 كلمة سعادة رئيس جامعة نجران 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

تحرص جامعة نجران على تبني منهجية واضحح ة و أ ض  ححم اسمارسححات العاسية           

 االسحححححححححححح عداد ل ا ضو تو ع ا بداية من ،األزمات وال االت الطارئةإدارة املخاطر و 
ً
، ومرورا

ب و يأ هللا تو ير ال مححايحة اللحححححححححححححاملححة ل  راد واس لححححححححححححح ت، ي ححححححححححححمن  بمححاال عححامحم مع ححا بحح

 صححححححححححححمم لذلك وانتهاًءا بإزالة اآلثار الناجمة عن تلك املخاطر واألزمات، وال ج يزات، 

 د تحدث    ضي مو ع  طارئة إلدارة املخاطر واألزمات وضية ضمور شحححححححححححاملة  جامعة خطةال

 مع الاححححياسححححات العامة 
ً
ا ع الجامعة، وذلك تماشححححيا  ب وجيهات  للمملكةمن مو

ً
والتزاما

 . اإلطاروزارة ال عليم    هذا 

الطوارئ ت  ححححححمن اتفاذ كا ة اإلجراءات إدارة املخاطر واألزمات و خطة  وال شححححححك ضن       

عين  وكفالة الطمأنينة واالسحححححححححححح  رار الالزمة ل أمين سححححححححححححالمة م اححححححححححححو   الجامعة واسراج

 
ً
حان ذلححك مرتبطححا حارثححة ضو طححارئ سححححححححححححواء كح بطبيعححة عمححم واألمن ل م    حححالححة حححدوث ضي كح

، حتى ي م ضخرى ضو ألسححححححححححححبححا   ،بلححححححححححححر ححةالألخطححاء ، ضو ابححالكوارث الطبيعيححةالجححامعححة، ضو 

اإلخالء اآلمن من مو ع الخطر وتو ير كا ة سحححححححححححبم الرعاية ل  راد، فاحححححححححححأ  هللا ال و يأ 

 والاالمة للجميع.

 

 ض.د. عبدالرحمن بن إبراهيم الخ يري 
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  كلمة سعادة وكيم جامعة نجران لل طو ر والجودة  

 

 

 

 

 

 

 

 

ال مد هلل ر  العاسين والصححححححححالة والاححححححححالا على ضشححححححححرم األنبياء واسرسححححححححلين بينا محمد الطاهر األمين      

حححالححة الطوارئ  إدارة املخححاطر واألزمححات من األمور التي ضولتهححا جححامعححة نجران ضهميححة كبيرة،  و عححدف  ححإن 

 وري سنع  ضو ت ليححم املخححاطر على ال يححاة ضو اسعححدات ضو البيةححة امل يطححة  ححدر  ه  حححدث ي طلحح  رد  عححم

االسححححححح طاعة، و الخرة من خطة الطواري هو تورحححححححي  الطر  ة التي ي م ال عامم اها عند حدوث حالة 

 الطوارئ لالس جابة وال عا   من حدث طارئ    الو   اسناس  وبطر  ة منظمة.

الزالز  والر ححاو واسطر والاححححححححححححيو  وان لحححححححححححححار إن ال ححأثير الاححححححححححححلبي للعوامححم الطبيعيححة ضو البي يححة م ححم       

األوبةة واإلشححححححححححححعاعات و مليرها ، ضو اسادية  كال رائأ  وانهيارات اسباف  واملخاطر العاححححححححححححكر ة واألمنية  

ومليرها   تاب  خاائر م نامية  بلر ة ومادية  ت ر بيةة العمم وت طل  اسواج ة لل د من تفا م ا، 

 والعودة إلى مايرة العمم.

إلدارة املخاطر واألزمات  الاححلبية  وجود خطة واضحح ة وسحح لة ومن ال ححروري سواج ة هذا اسرثرات     

تنفيذية واضححححح ة تاححححح م من عملية مواج تها وت حححححمن تلححححح مم على إجراءات  التي تحدث بلحححححرم طارئ 

 . الاالمة س ل ت الجامعة وم اوبيها

 

 

 

 

 ض.د. منصور بن نايف الع يبي
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 الف رس
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 R1 - R2 – R3 8  العلمية والهندسيةالمعامل قائمة مخاطر  
 R1 - R2 – R3 11 الوثائق مخاطر قائمة 
 R1 - R2 – R3 12 البشرية الموارد مخاطر قائمة 
 R1 - R2 – R3 92   الذهنية والصورة اإلعالم مخاطر قائمة 
 R1 - R2 – R3 99  المالية المخاطر قائمة 
 R1 - R2 – R3 103  القانونية المخاطر قائمة 
 R1 - R2 – R3 116  والحرائق والمنشآت الطبيعية المخاطر قائمة 
 R1 - R2 – R3 140  الجنوبي الحد مخاطر قائمة 
 R4 148نموذج سجل المخاطر  
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 م دمة: 

ال ححاالت الطححارئححة منهجيححة علميححة، يجحح  على كححا ححة الج ححات بمححا  يهححا الجححامعححات تبني  األزمححات و  و   إلدارة املخححاطر عححد ال فطي  ي          

إدارة  د من املخاطر، ومن هذا اسنطلأ ضعدت جامعة نجران خطة هذا اسنهجية، لكون م م هذا الخط  تاحححححح م ب و يأ هللا    ال

ا ع الجححامعححة، ال ححاالت الطححارئحة التي  حد تحححدث    ضاملخححاطر سواج ححة  حيححا اع مححدت جحامعححة نجران خطتهححا األولى    ي مو ع من مو

ا أ 1438ف3ف30إدارة املخاطر       ا.2016ف12ف29ه اسو

ا من الجامعة على ال فاو على ضرواو م اححححححححححححوبيها وضصححححححححححححول ا اسادية ومل           ير اسادية   د و   رححححححححححححوء ال خيرات التي تحدث وحرصححححححححححححً

ا أ مع اساحححححححححححح جدات الراهنة    بيةة العمم،  وتع مد منهجية إدارة املخاطر واألزمات  عمل  على تطو ر خطة إدارة املخاطر بما ي و

اها، ومن ثم ت ليم الخاححححححائر    حا  و وع ا، كما     جامعة نجران على ال فطي  ال ححححححامن ل و ر  إجراءات لدرء املخاطر، وال  بر 

 إجراءات إزالة  ثار الخط
ً
ر ي ححححححححمن تو ر إجراءات  ور ة واضحححححححح ة ومعلنة س اححححححححو   الجامعة لل عامم مع الخطر ضثناء و وع ، وضخيرا

 املخاطر بجامعة نجران على ثالث عناصر ضساسية ه :دارة حيا ترتكز سياسة إ.بعد و وع 

 الو اية من املخاطر ومنع حدوثها  در اسا طاع. .1

 .ال عامم مع الخطر حا  حدوث  بلرم ناجح و عا  .2

ا بة الداخلية الفعا  الذي يمكن من ال نبي  عند بداية سياسات ال عامم مع الخطر. .3  تفعيم نظاا اسر
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 منهجية تصميم الخطة:

  وائم مفاطر رئياة ه : 9تم ت ايم املخاطر واألزمات وال االت الطارئة التي ت عرة ل ا جامعة نجران إلى             

 الص يةخاطر امل ائمة  .1

 اسعامم العلمية وال ندسية   ائمة مفاطر  .2

 الوثائأ مفاطر   ائمة .3

 البلر ة اسوارد مفاطر   ائمة .4

 الذهنية  والصورة اإلعالا مفاطر   ائمة .5

 اسالية   املخاطر   ائمة .6

  ال انونية    املخاطر   ائمة .7

 وال رائأ   واس ل ت الطبيعية املخاطر   ائمة .8

 الجنو     ال د مفاطر   ائمة .9

 

ول نفيذ منهجية إدارة املخاطر واألزمات وال االت الطارئة   د تم ت احححححيم كم  ائمة من املخاطر  إلى ضر عة نماذس رئياحححححة على            

 النحو ال ال :

  .: ي  من  ائمة املخاطر الفرعية لرم خطر رئيس  R1نموذس  .1
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اح مالية حدوث الخطر ، سياسة درء الخطر،  وصف الخطر بطا ة كاملة لرم خطر  رع  تح وي على : ي  من   R2نموذس  .2

إجراءات إزالحححة  ثحححار ، اإلجراءات الفور حححة ححححا  ححححدوث الخطر، ماحححححححححححح وى تحححأثير الخطر ححححا  ححححدوثححح ، تحححح  الظروم ال حححاليحححة

 .الخطر

لعاا، بيانات اسارو ، بيانات مو ع حدوث الخطر، بيانات بيانات اسو ع ا  لرم خطر تلمم: ي  من  ائمة   R3نموذس  .3

 .الج ة التي سي م اإلبالغ ل ا حا  حدوث الخطر

  : و ف ص بنموذس سجم املخاطر.  R4نموذس  .4
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 :مع ا وإجراءات ال عامم خطة املخاطر واألزمات والطوارئ  حوكمة ضعما  

 :
ً
ُضوال

 
ُاملشككككككككار  ُاتإداُر،ُوعضككككككككوا ُومعةُا  امع ،ُوم راةُرئيسُا  امع برئاسكككككككك ُ امع ُا لطوارئُبدائم ُإلدارةُاألزماتُواشكككككككك  ُ    ُت

 دارةُاملخاطرُواألزماتُوالطوارئ.تلكُالل   ُبالعم ُبخط ُإ،ُوت لفُاألمنُا  امعيالسعم ،ُُوفق،ُُووالصيان ُواملرا

ت ليفُإدارتيُالسككككككعم ُواألمنُا  امعيُبالعم ُبماُ اةُطيُا خط ُوالرف ُباتهيا ا ااُمنُاإلم انياتُالا ي ُوالهل ي ُالعزم ُإلدارةُثانًيا: 

 املخاطرُواألزماتُوالطوارئ.

ا:
ً
ُ ثال 

 
ة،ُال لي /العمادأت ُومعةُوعضككككككككككوا ُعمي ُال لي /العمادةُبرئاسكككككككككك ُلطوارئُب  ُكلي ُوك ُعمادةُلألزماتُواُشكككككككككك  ُ    ُفرعي ت

 ،ُواإلداراين،ُوالطعب.ه ر سالهيئ ُُوممثلينُعنُأعضاة

ُرابًعا: 
 
 وممثلينُعنُاإلدارة.م يرُاإلدارةُالعام ُبرئاس ُلطوارئُب  ُإدارةُعام ُلألزماتُوا ُ    ُفرعي ُش ت

 امكنُأنُتش  ُفرقُعم ُللطوارئُطيُموقعها.ُو،ُلطوارئُعلىُإدارةُتال ُالطوارُئلألزماتُواتشرفُالل انُالارعي ُ: خامًاا

 
ً
ارعي ُللطوارئُبهح ي ُنلاطُالهجم ُطيُك ُاملواق ُُووضككككككككككككك ُبالهعاونُم ُُالل انُالُا  امعياألمنُالسكككككككككككككعم ،ُُوتلومُإدارتاُ: سححححححححححححادسححححححححححححا

 لطوارئ.ال ائم ُلألزماتُواتحتُإشرافُالل   ُُالعفهاتُعلياا

 
ً
ُعلىُعملياتُإنلاذُوإخعةُوهمي ُطيُيهمُت رابُفرقُالطوارئُعلىُعملياتُالطوارئُواإلنلاذُواإلخعة،ُبح: سابعا

ً
يثُيهمُاله رابُس واا

 ئ.ُللطواُرُال ائم تجاربُمحاكاةُللواق ُوفقُخط ُتضعهاُالل   ُ
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ً
ُعلىُ مي ُُال ائم يهمُتح ي ُ مي ُوسككككككككككائ ُاوتصككككككككككا ُوالهوا كككككككككك ُل  ُأفرادُالل   ُ: ثامنا

ً
ُوُإلكى ونيا

ً
والل انُالارعي ُونشككككككككككرهاُورقيا

 منسوبيُا  امع .

 
ً
ك ُفصككككككككككككك ُدراهككككككككككككك  ُملرا ع ُتجهي اتُُاُمرتينُعلىُاألق لطوارئُوالل انُالارعي ُالهابع ُلهواُال ائم ُلألزماتتجهم ُالل   ُ: تاسححححححححححححعا

 وترتيباتُالطوارئ.ُ

 
ً
 (ُبجامع ُنجرانُلعتصا ُطيُتال ُالطوارئ.1111يخصصُرقمُالطوارئُ):  عاشرا

وا  ينُبااُمنُمنسككونينُوزائرانُخع ُأيامُالعم ُطيُعلىُك ُكلي ُوك ُعمادةُوك ُإدارةُتح ي ُالع دُالهلراب ُلألفرادُامله: علححر حادي

 طيُب اي ُك ُفص ُدراه  ُ.ُال ائم ك ُمبنىُوموق ُتاب ُلهاُُوتح دُاألع ادُبا ح ُاألدنىُوا ح ُاألقص ىُوتبلغُالىُالل   ُ

با  امع ُبهوفي ُتجهي اتُاألمنُوالسكككككككككككككعم ُعلىُمسكككككككككككككهو ُ مي ُمبانيُا  امع ُُا  امعياألمنُُتاُالسكككككككككككككعم ،ُوإداُرُتلوم: علححححححححححححر ثاف  

 ومسهلزماتُالطوارئُومذلكُاملرورُُال وريُعلىُُ مي ُمخارجُالطوارئُوالهحلقُمنُإضاة ااُوخلوهاُمنُأيُعوائق.ُ

ُواملرا عينُواملوظاينُوالعاملينوأعضاةُهيئ ُاله ر سُُهوعيهُالطلب تلومُإدارتاُاألمنُوالسعم ُبعم ُن واتُومنشوراتُل: علر ثالا

 الطوارئُواألزمات.تاوتُُمخهلفُللهعام ُم ك ُموق ُمنُمواق ُا  امع ُُطي

ُبإععنُانتااةُتال ُالطوارئُعلىُموق ُا  امع ُاإللكى ونيُومراسل ُك ُال ائم منُتال ُالطوارئ،ُتلومُالل   ُُاونتااةفورُ: علر رابع

 وارئ.(ُإلععمهمُبانتااةُتال ُالطNu- Tawasulمنسوبيُا  امع ُعب ُاوتصاوتُاإلدارا ُوعب ُخ م ُالرسائ ُاللصي ةُ)
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لطوارئ،ُبع ُالهعاطيُمنُتال ُالطوارئ،ُبإع ادُتلرارُماصككككككككك ُ شكككككككككهم ُعلىُمسككككككككك باتُلألزماتُواُتلومُالل انُالارعي : علحححححححححر خامس

تال ُالطوارئُوميفُتمُالهعام ُمعهاُوماُهيُالعلباتُالت ُوا هتااُوماُهيُتو ككككياتُتحسككككينُاوسككككهع ادُ حاوتُالطوارئُاملما ل ُوارف ُ

 لطوارئُطيُغضونُأسبوعُمنُانتااةُتال ُالطوارئ.واُال ائم ُلألزماتالل   ُالهلرارُإلىُ
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 (1) 

 

 الصحية والطبية مخاطر القائمة 

 المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر
R1 

 بالمدينة الجامعية المعامل الطالبية والبحثية في المعامل والمختبراتتؤثر علي البشر مخاطر صحية  

 الجامعة( مستشفى إدارات، عمادات، كليات،) الجامعة منشآت جميع مشابهةإصابة بفيروس كورونا أو أحد الفيروسات الحالة االشتباه بحالة  

 الجامعة( مستشفى إدارات، عمادات، كليات،) الجامعة منشآت جميع حالة جائحة فيروس كورونا أو ما شابه من فيروسات 

 بالمدينة الجامعية الغازية معامل الكيمياء والمواد التنفسية االختناقات 

 المستشفى الجامعي والمختبرات الطبية واقسام االشعة بالمدينة الجامعية وانتشارها الحيوية والنفايات األوبئة من العدوى 

 المدينة الجامعية المزمنة. واألمراض العامة على الصحة مخاطر 

 والمستشفياتمطاعم وبوفيهات المدينة الجامعية  الغذائي التسمم 

 المستشفى الجامعي والعيادات الطبية العالجية المضاعفات 

 المستشفى الجامعي المكتسبة بالعدوى ىما يسم أو المستشفيات عدوى 

 المستشفى الجامعي  السرير. تقرحات 

 المستشفى الجامعي وعيادات العالج الطبيعي المريض سقوط 

 وحدات العناية المركزة – المستشفى الجامعي الصناعي التنفس لجهاز المصاحب الرئوي االلتهاب 

 الصيدليات والعيادات الطالبية والمستشفى الجامعي الدوائية األخطاء 

 المستشفى الجامعي والعيادات الطبية الطبية األخطاء 

 بالكليات الصحية المستشفى الجامعي وأقسام األشعة اإلشعاعية الطبية المخاطر 

 المستشفى الجامعي والمختبرات الطبية الخطرة الطبية المخلفات مخاطر 
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 R2 مخاطر بشرية صحية في المعامل والمختبرات -1

 وصف الخطر

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

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

التأأدكأد من توافر جميع معأأدات السأأأأأأأالمأة مع  .1
لدوريالفحص  ها ا تدكد من جاهزيتها  ،ل مع ال

 وصيانتها بصورة دورية. 
 ومنتظم. دوريتدريب العاملين عليها بشكل  .2

  ●    ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 في حالة الحريق:  .1
بالمعمل، رفع  الموجودةطفايات الحريق  اسأأأأأتخدام

عن طريق  إدارة األمن والسأأأأأالمةلى إبالغ عاجل 
 وسائل التواصل المعلنة.

 محاولة الخروج اآلمن. .2
السأأأأأأأأامأأة   واألبخرةالغأأازات  انبعأأا في حأأاالت 

 االتصأأأأأأأأا ، الغأأازات انبعأأا أمأأاكن عن  االبتعأأاد
 .محاولة الخروج االمناألمن والسالمة،  دارةإب
 

 

 المعمل. عند مدخل ضرورة وضع إرشادات السالمة العامة .1
الطالبية( وعدد الباحثين  )المعامليجب ان تكون مسأأأأأأأأاحة المختبر تتناسأأأأأأأأب مع عدد الطالب  .2

 البحثية(. )المعاملوالتجهيزات 
 اتجاهباب بالمختبر للخروج والدخو  وأن يكون اتجاه فتح األبواب للخارج )في  2يجب توافر عدد  .3

 األشخاص(. اندفاع
 تجهيز المختبرات بوسائل التهوية واإلضاءة الطبيعية والصناعية. .4
ض والطاوالت من أنواع ال تتدثر بالمواد الكيماوية ن تكون أرضأأأأأأأيات المختبرات واألحواأيجب  .5

 وغير قابلة لالشتعا .
الحريق وجراد  الرمل الجاف(  )طفاياتيجب تجهيز المختبرات بوسأأائل المكافحة األولية للحريق  .6

 بمكان ظاهر بالمختبر مع الصيانة الدورية والتدكد من صالحيتها.
اهر بالمختبر مع توفير دش الطوارئ بمختبرات يجب توفير خزانة اإلسأأأأأأأعافات األولية بمكان ظ .7

 بالمختبر. للموجودينفي حالة حدو  إصابات  يكيمياء وذلك لسرعة اإلسعاف األولال



13              
 واألزمات والطوارئ  املخاطر خطة إدارة  

دورية لجميع تجهيزات السأأأالمة بصأأأفة مسأأأتمرة كما يتم المتابعة للصأأأيانة الدورية  ةإجراء صأأأيان .8
 لتجهيزات التهوية واإلضاءة.

بالمختبر في حالة حدو   الموجودينالمسؤولة مع جهاز إنذار لتنبيه توفير وسيلة تواصل باإلدارة  .9
حريق مع توصأأأأأأأيلها بلوحة اإلنذار للحريق الرئيسأأأأأأأية والموجودة بغرفة العمليات بإدارة األمن 

 والسالمة.
 لبس المعطف المصنوع من قماش غير قابل لالشتعا  داخل المعمل. .10
ث ان العين منطقة حسأأأأأأأأاسأأأأأأأأة تتدثر بالمواد لبس النظارات الواقية لتفادى حواد  العين حي .11

 وأبخرتها.
 لبس القفازات لتقليل اإلصابة بالمواد الحارقة والسامة. .12
 ضرورة متابعة إرشادات السالمة بالمعمل. .13

 لبس الكمامات لمنع استنشاق المواد التي تعرض الجهاز التنفسي للمخاطر. .14
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 R2 أو أحد الفيروسات المشابهة لة االشتباه بحالة إصابة بفيروس كورونا. حا2

 وصف الخطر

  بعدة طرق منها االنتقا يمكن للفيروس 
 .اثنــاء العطــس او الســعا  األنف  رذاذ المريــــض المتطايــر مــن الفــم او القــا  المباشــر مــن خـــــــــتاالن .1
 . المخــــــــالطة المبـــاشرة للمصابيــن .2
 .ـف او الفـمنو األأمســة العينيـن الالملوثـة بالفيــروس ثــم مدوات ألاالسـطح وامسة ال  مـــــــالغيــر المبـــــاشر مــن خــــــنتقـــــا  الا .3

 

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 أوالماء و الصابون بشكل مستمر غسل اليدين ب .1
 تعقيم اليدين بالمعقم.

 . األنفتجنــب لمــس العينيــن او الفــم او  .2
مـأأأـأأأام بالنظافـأأأـأأأة الشـأأأخصية فـأأأي جميع تهالا .3

 .وقــاتاأل
ـة او الا .4 ـن المصافحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاع عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ متن

 .العنــاق
 اســتخدام الكمامــات الواقيــة .5
 
 

 ●     ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 المصدر. عن فورا االبتعاد .1
صأأأأأأأاحب الصأأأأأأأالحية و  إلى عاجٌل بالٌغ ُيرفع .2

 إدارة األمن والسالمة.
 .ماكــن المزدحمــةألتجنــب اعز  الشخص و  .3

عز  المريض في غرفة جيدة التهوية تتوافر فيها وسأأأأأأأأائل الوقاية مثل الكمامات والجل المطهر  .1
 والمعقمات.

 التواصل مع الجهات الصحية بالجامعة واللجنة الفرعية للطوارئ. .2
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غسأأأل اليدين بالماء و الصأأأابون بشأأأكل مسأأأتمر  .4
 قيم اليدين.أو تع تقل عن عشرين ثانية اللمدة 

 

وذلك  صأأص للعز توجيه الشأأخص والمخالطين إلى المسأأتشأأفى الجامعي أو المركز الصأأحي المخ .3
 لتوقيع الكشف على المريض وأخذ مسحات كورونا /الفيروسات المشابهة .

شأأأتباه إاذا كان المريض ال يقوي على الحركة يتم اسأأأتدعاء سأأأيارة اإلسأأأعاف وإبالغهم بدن الحالة  .4
 كورونا ألخذ االحتياطات الالزمة أثناء نقل المصاب/المشتبه به. 

 جد بها المصاب.تعقيم األماكن والغرفة التي توا .5
 التحقق من معايير مكافحة العدوى في المرافق المختلفة. .6
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 R2 حالة جائحة فيروس كورونا أو ما شابه من فيروسات. 3

 وصف الخطر

  كن للفيروس االنتقا  بعدة طرق منهايم
 .اثنــاء العطــس او الســعا  األنف  رذاذ المريــــض المتطايــر مــن الفــم او المباشــر مــن خـــــــــتقــا  الاالن .1
 . المخــــــــالطة المبـــاشرة للمصابيــن .2
 .الفـم ـف اونمســة العينيـن او ااألالوات الملوثـة بالفيــروس ثــم مدألمسة االسـطح واالــــا  مـــــــنتقـــــا  غيــر المبـــــاشر مــن خــالا .3

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

غسل اليدين بالماء و الصابون بشكل مستمر  .1
 أو تعقيم اليدين بالمعقم.

 . األنفتجنــب لمــس العينيــن او الفــم او  .2
مــام بالنظافــة الشـخصية فـي جميع تهالا .3

 .وقــاتاأل
متنــــــــاع عـــــــــــــن المصافحــة او الا .4

 .العنــاق
 اســتخدام الكمامــات الواقيــة .5

 

 ●    ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 المصدر. عن فورا االبتعاد .1
صأأأاحب الصأأأالحية و  إلى عاجٌل بالٌغ ُيرفع .2

 إدارة األمن والسالمة.
ماكـأأأأأأأـأأأأأأأن ألتجنـأأأأأأأـأأأأأأأب اعز  الشخص و  .3

 .المزدحمــة

بة عرض الحالة الصأأحية لجميع المنسأأوبين في تطبيق توكلنا قبل الدخو  إلى بوابة الجامعة وبوا .1
 الكلية.

 قياس درجة الحرارة لجميع المنسوبين قبل الدخو  إلى بوابة الجامعة وبوابة الكلية. .2
لتقيد بارتداء الكمامات أثناء دخو  الجامعة وطوا  مدة التواجد داخل المكاتب وقاعات الدرس  .3

 والمعامل.
 تعقيم األيدي باستمرار ولبس القفازات متى تطلب األمر ذلك. .4
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غسل اليدين بالماء و الصابون بشكل مستمر  .4
أو تعقيم  تقأأل عن عشأأأأأأأرين ثأأانيأأة اللمأأدة 
 اليدين.

 

 ليد أو العناق أثناء السالم.عدم المصافحة با .5
 المحافظة على مسافة التباعد االجتماعي وعدم التزاحم ألي سبب من األسباب. .6
 في حالة الدراسة الحضورية ضرورة تقليل الكثافة العددية في المكاتب وفي قاعات الدرس. .7
)بالكليات العملية( ما سأأأأأتخدام برامع التعلم اإللكتروني في الكليات النظرية والمقررات النظرية ا .8

 أمكن ذلك وحسب تعليمات الجامعة في هذا الشدن.
في حالة زيادة عدد اإلصأأابات بكورونا داخل الجامعة يتم تعليق الدراسأأة الحضأأورية  واسأأتخدام  .9

 برامع التعلم االلكتروني، وفق التعليمات التي تصدر من وزارة التعليم في حينه.
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 R2 التنفسيةاالختناقات  -4

 وصف الخطر

 :عن ناتجة اختناقات
 .المخصصة أماكنها في تجر لم التي الكيميائية التفاعالت .1
 .االختناقات لهذه المسببة والفيزيائية الكيميائية بالمعلومات العاملين إلمام عدم .2
 .الدورية للصيانة خاضعة غير أنابيب من مضرة غازات تسرب .3
 الحريق. .4

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 إلجراء المعأأد المنأأاسأأأأأأأأب المكأأان اسأأأأأأأتخأأدام .6
 .الخطرة الكيميائية التفاعالت

 الأأعأأأأامأألأأيأأن جأأمأأيأأع تأأأأدريأأأأب عأألأأى الأأحأأرص .7
 المواد مع التعأأامأأل على العلميأأة بأأالمختبرات

 .لالختناقات المسببة
 انأأأابيأأأب أي من والمنظم السأأأأأأأريع التخلص .8

 بشأأكل بصأأيانتها االلتزام مع مسأأتهلكة غازات
 .دوري

  ●   ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 .الغاز انبعا  مصدر عن فورا االبتعاد .1
 والسالمةإدارة األمن  لىإ عاجٌل بالٌغ رفعُي .2
نذار جهاز يوفر نأ يجب .3  يتم بارز مكان في إ

 .الحريق في كما مباشرة القهإط
 بإرسأأأأا  بالجامعة والسأأأأالمة األمن إدارة تقوم .4

 .الخطر مكان الى مباشرة المختصين فريق

 ن مصدر انبعا  الغاز.ع االبتعاد فورًا .1
التحرك بطريقة الزحف وكسر  انبعا  الغاز إن أمكن، مع مراعاة على المسعف إغالق مصدر .2

 الزجاج للنوافذ لدخو  الهواء الطلق.
، وتوفيره عن يؤمن فريق السأأأالمة تيار هواء طلق للمصأأأاب إذا كان السأأأبب نقص األكسأأأجين .3

 .طريق أنابيب األكسجين المحمولة
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يقوم المسأأأأأعف بإزالة المالبس الزائدة، وفك األزرار حو  العنق والصأأأأأدر إلتاحة مجا  أكبر  .4 
 تنشاق.لالس

فيجب تزويده باألكسأأأأأجين عن طريق كمامة  في التنفسإذا شأأأأأعر المصأأأأأاب بضأأأأأيق شأأأأأديد  .5
 .األكسجين الموصلة باسطوانة األكسجين المحمولة

في حالة فقدان الوعي يضع المسعف المصاب على ظهره ويتابع عملية التنفس ويحدد هل هي  .6
 طبيعية أو متقطعة أم متوقفة.

 لمسعف في عمل التنفس الصناعي على الفور.في حالة توقف التنفس يبدأ ا .7
ينقل المسعف المصاب بدسرع وقت الى المستشفى أو العيادة مصحوبا ببطاقة السالمة الخاصة  .8

لذى تم  غاز ا ها، أو على األقل يجب على المسأأأأأأأعف أن يتعرف على ال مادة التي تعرض ل بال
 استنشاقه ويبلغ الطبيب المعالع.

قاذ والتي يقوم بها المسأأأأأأأعفون الذين يتم تدريبهم على ذلك في باالن اتباع الخطوات الخاصأأأأأأأة .9
 ".  BLS Basic Life Supportدورات "إنقاذ الحياة األساسى 

 وهو من يقوم بنقل المريض.  997استدعاء الهال  األحمر فورًا باالتصا  على الرقم  .10
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 R2 وانتشارها الحيوية والنفايات األوبئة من العدوى -5

 الخطروصف 

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

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

ياء  .1 التخلص بالطريقة الصأأأأأأأحيحة من األشأأأأأأأ
البيولوجية وعدم تراكمها الضأأأأأأأارة والنفايات 

وذلأأأك من خال  التعأأأاقأأأد مع شأأأأأأأركأأأات أو 
 مؤسسات متخصصة في هذا المجا .

التوعية الصأأأأأأأحية بدخطار الوبائيات والتذكير  .2
 بدخذ التطعيمات بصورة منتظمة.

فرض التطعيمات السأأنوية على جميع العاملين  .3
 في المجاالت الطبية.

    ● ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 وفريق المعامل منأ عن المسؤو  وإبالغ البيولوجية النفايات عن الناتجة العدوى حاالت رصد .1 بالقسم المختص بالمستشفي الجامعياالتصا  

 .العدوى مكافحة

 مع دقيقة 15 لمدة بالماء الجفون وكذلك الداخل من العين غسأأأأأأأل يجب  العين عدوى حالة في .2

 الطبي و ؤبالمسأأأأأ الفوري واالتصأأأأأا . األجزاء لجميع الماء دخو  لضأأأأأمان بالقوة العين فتح

 .الفور على العيون طبيب الى المصاب وإحالة

 الطبيب الى المريض وإحالة الواقع تسجيل يجب  والتنفسي الهضمي الجهاز إصابات حالة في .3

 .الفور على المتخصص
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 مع والصابون بالماء الجلد غسل -الجاري بالماء المصاب الجلد غسل  الجلد إصابات حالة في .4
لة يجب. نظيفة ورقية بفوطة تجفيفها ثم ومن، الكحو  اسأأأأأأأتخدام  على ملوثة مالبس أي إزا

 الطبيب على المريض ويعرض دقيقة 15 لمدة والتطهير الغسأأأيل في االسأأأتمرار مع –. الفور
 .الفور على المتخصص
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 R2 المزمنة واألمراض العامة الصحة مخاطر -6

 وصف الخطر

 التأثير على الصحة العامة للعاملين من خالل:
و من عبوات زجاجية قابلة أحدو  جروح للعاملين سأأأواء بصأأأورة مباشأأأرة أو بسأأأبب االحتكاك بكسأأأور زجاجية أو مواد حادة لم يتم إزالتها  الحوادث: .1

 حدو  جروح ناتجه إما من تفاعالت كيميائية مخبرية أو من استخدام اللهب في المعامل أثناء عمل التجارب المعملية. –للكسر 
 اإلصابة من التعرض لمخاطر ببيئة العمل بدمراض تعرف باألمراض المهنية. األمراض المهنية: .2

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه الخطر تحت الظروف الحاليةاحتمالية حدوث  سياسة درء الخطر

اسأأأأأأأتخدام قفازات ومالبس مالئمة للتعامل مع  .1
 األواني الزجاجية.

 نقل المواد بصورة آمنة وعدم ملئها للنهاية. .2
توافر مسأأأأأأتلزمات السأأأأأأالمة األولية من معقم  .3

جروح وقطن وشاش ومسحات طبية في جميع 
 العبوات الزجاجية. وجودأماكن 

اسأأأأأأأتحدا  آلية لفحص الطعام قبل التقديم مع  .4
عد  كان الم خاص والم فة األشأأأأأأأ ظا مام بن االهت

 لتحضير وتقديم الطعام.
وجود معدات تعقيم بصأأأأأورة مباشأأأأأرة والتدكد  .5

بة  تل كل الجراثيم والميكروبات المسأأأأأأأب من ق
 لألمراض.

  ●    ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 واألمن للسأأأأالمة العامة دارةباإل االتصأأأأا  يتم .1
 الجامعي.

 أوال: الحوادث: 
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 للسأأالمة العامة اإلدارة فريق من الحالة معاينة .2
 التعأأامأأل ثم الحأأد  موقع في الجأأامعي واألمن

 . احتياجها حسب حالة كل مع
 مقر الى سأأأأأأأريعأأا الحأأالأأة تنقأأل الحأأاجأأة عنأأد .3

 الجامعي. المستشفى

 اإلسعافات األولية في حالة الجروح:

 فورا بالماء والصابون. هنظف الجرح ومحيط .1

 فمك على منطقة الجرح وال تتنفس مباشرة قرب الجرح منعا للتلو  بالجراثيم. عال تض .2

 مواد صلبة وال تضع أي مادة غير معقمة على الجرح. أيال تلمس الجرح بيدك أو بالمنشفة أو  .3

 ن يتوقف النزيف.إلى أاضغط على الجرح بشاش معقم  .4

 إذا استمر النزيف فاربط فوق مكان الجرح ولكن ليس على المفصل. .5

 اتصل بفريق السالمة باإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي. .6

 اإلسعاف األولية في حالة الحروق:

 يه إكسسوارات أخرى( عن منطقة الحرق قبل انتفاخ الجلد.أو أأو الحذاء )اخلع الساعة  .1

 برد المنطقة المحروقة بوضعها تحت ماء جارى بارد أو استخدم كمادات باردة لتقليل انتفاخ الجلد. .2

تجنب اسأأأتخدام الثلع على الحرق مباشأأأرة ألن ذلك قد يؤدى الى حدو  لسأأأعة ثلع مما يعمل على  .3

 لد.زيادة الضرر بالج

لف المنطقة المصأأأأأابة برباط نظيف ومعقم غير الصأأأأأق ولكن ال تغطها أبدا بدي خامة بها وبر أو  .4

 خيوط مفكوكة.

 اتصل بفريق السالمة باإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي. .5

 ثانيا: األمراض المهنية:

 المستشفى.لى إيتولى فريق السالمة التعامل المباشر مع الحاالت الحرجة ونقلها مباشرة  .1

طبيب/ ممرضأأة فريق السأأالمة بالتدكد من عمل الفحوص الدورية لجميع العاملين المعرضأأين  يقدم .2

 داخل بيئة العمل وذلك لتفادى حدو  مضاعفات مفاجئة أو وجود أمراض غير مسجلة. رللمخاط
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 R2 الغذائي التسمم -7

 وصف الخطر

ملوثة يعرف التسمم الغذائي بدنه حالة مرضية مفاجئة تظهر أعراضها خال  فترة زمنية قصيرة على شخص أو عدة أشخاص بعد تناولهم وجبة غذاء  .1
 غير سليمة صحيا، أو تناو  بعض األشخاص مواد كيميائية أو دوائية بغرض اإلضرار بالنفس أو "اإلنتحار"

ي اضطرابات تحد  بعد تناو  الغذاء ولذا يعرف بدنه المرض أو اإلجهاد الناشئ عن وجود مادة سامة في الغذاء يعرف التسمم الغذائي أيضا على انه أ .2
 بعد تناوله.

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

مراقبة المطاعم والمطابخ والمقاصأأأف وأيضأأأا  .1
السأأأأأأأريعة بالجامعة والعمل محالت الوجبات 

 على رفع مستوى توافر الشروط الصحية.
وضأأأع الشأأأروط الصأأأحية الصأأأارمة لمنشأأأآت  .2

 الخدمات الغذائية.
لى المستشفى إاإلسعاف األولى للمصاب ونقله  .3

 إلسعاف السريع.امع توفر وسيلة نقل 
وضأأأأأأع أسأأأأأألوب مراقبة ذاتية جيد للمنشأأأأأأآت  .4

 الغذائية.

 ●    ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 لتبليغ المباشر.ا .1
 .مملى مكان حدو  التسإاإلنتقا  فور التبليغ  .2
التوقف الفوري عن تنأأأأاو  المواد الغأأأأذائيأأأأة  .3

والتدكد من صالحيتها لالستهالك اآلدمي بدخذ 
نات من  مة عي ياس معق يات الطعام في أك متبق

 وإرسالها للمختبر في حافظة ثلع.

ذلك من جميع المطاعم لأخذ عينات بصأأأأأأأفة دورية من المواد الغذائية للفحص والتحليل المخبرى  .1
 والمطابخ والمقاصف ومحالت الوجبات السريعة بالجامعة.

عينات للتحليل متابعة مصأأأأأأأادر مياه الشأأأأأأأرب بإسأأأأأأأتمرار وإجراء عمليات التعقيم الالزمة وأخذ  .2
 المخبرى.

 بصفة مستمرة. الذبابمكافحة الحشرات والقوارض وإبادة  .3
 المتابعة المستمرة لتنفيذ المالحظات التى تدون في سجالت التفتيش والمراقبين. .4
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نقل المريض او المرضأأأى الى قسأأأم الطوارئ  .4
بالمستشفى لعمل اإلسعافات األولية مثل غسل 
المعدة وإعطاء السأأأأأأوائل وبعض المضأأأأأأادات 

 الحيوية للقضاء على الميكروب.
إحأأأالأأأة العأأأاملين في إعأأأداد الطعأأأام للفحص  .5

 الطبية.والتحاليل 
ن األسباب التى أدت لحدو  عمل إستقصاء ع .6

 التسأأأأأأأمم، ومراجعة نوعية الطعام ومصأأأأأأأدره
وأخأأذ كأأامأأل المعلومأأات والبيأأانأأات عن عأأدد 
األفراد الأأأأذين تنأأأأاولوه وعأأأأدد المصأأأأأأأأأأابين 

 وأعمارهم.
لعالقأأأأة بجميع هأأأأذه  .7 لجهأأأأات ذات ا إبالغ ا

المعلومات للتحقيق في حادثة التسأأأأأأمم الغذائى 
ولية ؤالمسأأأبب وحصأأأر المسأأأوتحديد السأأأبب و

 لتقرير توقيع العقوبة المناسبة.

 ومعرفة أسبابها حتى نتمكن من تالفيها مستقبال. دراسة حاالت التسمم الغذائى التى حدثت سابقًا .5

فروع وزارة الصأأحة عند حدو  حاالت تسأأمم غذائى والتحرى و الجامعي المسأأتشأأفى التنسأأيق مع .6
 .ؤو  عنها وإبالغ اإلدارة العامة لصحة البيئة بالوزارة لمحاسبة المقصرسعن أسبابها والم
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 R2 المضاعفات العالجية -8

 وصف الخطر

 الطبيب قبل من تقصير أو إهما  سببه يكن ولم والعالج، العناية تلقيه أثناء متوقع غير لضرر المريض لها يتعرض التى المضاعفات عن عبارة وهي   
 أو األدوية من مجموعة المريض لتعاطى بعدها أو العالج أثناء تحد  وقد والعالج، للمرض جانبية نتيجه تعتبر ولكن العلمية معرفته في نقص أو المعالع
 .المكتسبة للعدوى المريض تعرض إحتماالت لىيؤدي إ، مما القسطراتإجراء و جراحيةال خالتالتد لتعدد

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

سأأأأتخدام االتشأأأأخيص الطبى الصأأأأحيح وذلك ب .1
 أحد  التقنية الطبية.

إتباع السأأياسأأات واإلجراءات المعتمدة من قبل  .2
 الطبية. المستشفى في جميع الممارسات

التثقيف الصأأأأأأأحى للمرضأأأأأأأى وذلأأك بأأاتبأأاع  .3
 التعليمات الطبية.

 ●    ●      

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

إتبأأاع اإلجراءات الطبيأأة المطلوبأأة للتقليأأل من  .1
المعايير الدولية والطب زيادة الضأأأرر حسأأأب 
 المبنى على البراهين.

معاينة المريض من ذوي اإلختصأاص وتوثيق  .2
 الخطة السريرية.

 ج تبليغ عن المضاعفات.تعبئة نموذ .3

 مراجعة نوعية الرعاية التى قدمت للمريض وجودتها. .1
 خالت الطبية أو الدوائية المتوقع حدوثها.االتد عندراسة المضاعفات الناتجة  .2

 .الجامعي تقرير شامل عن المضاعفات وأسبابها وإرسالها للجنة المضاعفات بالمستشفىإصدار  .3
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 R2 المكتسبة بالعدوى مايسمى أو المستشفيات عدوى -9

 وصف الخطر

 بالمستشفى ويمكن أن تكون ناتجة عن: وجودهوهي عدوى تصيب المريض أثناء 
 كثرة إستعماله للمضادات الحيوية. .1
 آخريين مصابين بدحد األمراض المعدية.إحتكاكه بمرضى  .2
 ضعف مناعته نتيجة للقلق الناجم عن مرضه األساسي. .3
 انتقا  العدوي من األطباء وطاقم التمريض إلى المريض. .4

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

التعرف على المرضأأأأأى المصأأأأأابين بدمراض  .1
 معدية وعزلهم.

ن على رعاية هؤالء المرضأأأأأأأى يإتخاذ العامل .2
أسأأأأأاليب الوقاية الشأأأأأخصأأأأأية عند تعاملهم مع 

 –لبس القفازات  –المرضأأأأأأأى )تطهير اليدين 
 إستعما  الكمامة ...... الخ(

التنظيف الجيأأأأد للمعأأأأدات واألدوات الطبيأأأأة  .3
 وتعقيمها بعد اإلستخدام.

 إسأأأأتعما  السأأأأرنجات واإلبر ذات اإلسأأأأتخدام .4
 الواحد.

التقليأأأأل من الفترة التى يمكثهأأأأا المريض  .5
، خاصأأأأأأأة في العناية المركزة بالمسأأأأأأأتشأأأأأأأفى

 .ووحدات الحروق

 ●     ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
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إنتشأأأأأأار وذلك إلحباط عملية  العز  الصأأأأأأحي .1
 العدوى.

التدكد من وجود قواعد خاصأأأأأأأأة إلسأأأأأأأتخدام  .2
 المضادات الحيوية.

متأأأأابعأأأأة حأأأأالأأأأة المريض من خال  النتأأأأائع  .3
 السريرية.

 تباع اإلرشادات المعلنة لمكافحة العدوى.امكافحة العدوى في المنشآت الصحية ب .1

متضأأأأمنة المالبس الخاصأأأأة أو المعدات التي يرتديها  يجب إرتداء تجهيزات الحماية الشأأأأخصأأأأية   .2

 العامل للحماية من المخاطر.

 نظافة األيدى  إجراء الزامى في معظم منشآت الرعاية الصحية، التنظيف، التطهير والتعقيم. .3
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 R2 تقرحات السرير -10

 وصف الخطر

 الجلد بدغطية السرير. الضغط على األماكن ذات البروزات العظمية، وإحتكاك .1
 .رطوبة الجلد بسبب إفرازات الجسم )عرق، بو ....( .2
 البقاء بالسرير مدة طويلة )عدم الحركة(. .3
 سوء التغذية. .4

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 اإلبقاء على الجسم جافا ونظيفا. .1
 يوميا وعند الحاجة.تغيير مفارش السرير  .2
تغيير وضأأأأأأأعية المريض كل سأأأأأأأاعتين على  .3

 األكثر.
 .ةالتغذية الجيد .4
 إستخدام السرر الهوائية أو المائية. .5

 ●     ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 الذى سبب قرحة الفراش.تخفيف الضغط  .1
 تنظيف قرحة الفراش بشكل مكثف. .2
االهتمام بتحسأأأأأين تغذية الشأأأأأخص المصأأأأأاب  .3

 .بقروح الفراش
 معالجة القروح الموجودة. .4
 تكثيف معالجة قرحة الفراش. .5

 تجنب الشخص الضغط الطويل على مناطق الجسم المعرضة لإلصابة. .1
 معالجة قرح الفراش والمحافظة على الجسم نظيفا. .2
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 R2 سقوط المريض -11

 وصف الخطر

 لى:ذلك إرجع وي
 إنخفاض ضغط الدم .... الخ.  –ضعف البصر  -أسباب متعلقة بحالة المريض الصحية مثل الدوار .1
 –إبقاء جوانب السرير منخفضة  –أسباب متعلقة بالبيئة المحيطة بالمريض أثناء إقامته بالمستشفى مثل وضع سرير المريض في مستوى عا   .2

 عدم وجود مقابض يدوية بالممرات ودورات المياه. –اإلضاءة الغير كافية 
 وجود أرضيات ملساء في الممرات والحمامات، ويزداد الخطر عندما تكون مبللة بالماء والصابون. .3

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 جوانب السرير مرتفعة.اإلبقاء على  .1
مسأأأأأأأأأأاعأأأدة المريض عنأأأد النزو  من على  .2

 السرير.
 أستعما  الكراسى المتحركة وفرامل السرير. .3
 إبقاء جرس المساعدة في متناو  يد المريض. .4
لى إسأأتخدام المقابض اليدوية إإرشأأاد المريض  .5

 الموجودة بالطرقات ودورات المياه.
المرضأأى  زمة إلكتشأأافإسأأتخدام المقاييس الال .6

 .للخطر ينالمعرض

  ●     ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 تحريك المريض بطريقة آمنة وسليمة. .1
 .معاينة المريض وعمل األشعة الالزمة .2
 وأسبابها.توثيق السقوط بتسجيل الحالة  .3
 اإلبالغ  عن حالة السقوط. .4

سأأتخدام األسأأاليب الصأأحيحة واختيار المعدات االقيام باإلسأأتعدادات الفعالة لمنع سأأقوط المرضأأى و .1

 المناسبة.

 وضع الصق خطر السقوط. .2

 مورس. نموذجإستخدام  .3
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ند رقم  .5 ما ذكر في الب بوصأأأأأأأف  3تجنب 
 الخطر.

 لمعرفة مدى تدثيرها على الصأأأأأأأحة الذهنيةمراقبة المريض ومراجعة األدوية التي يسأأأأأأأتخدمها  .4

 .والوعي
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 واألزمات والطوارئ  املخاطر خطة إدارة  

 R2 الصناعى التنفس لجهاز المصاحب الرئوي اإللتهاب -12

 وصف الخطر

 الحنجرية األنبوبة أو الرئوي األنبوب بواسطةي الصناع التنفس جهاز على المريض وضع من األقل على ساعة 48 بعد يحد  رئوي التهاب

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية الخطرسياسة درء 

رفع سأأأأأأأرير المريض من جهة الرأس بزاوية  .1
درجأأأة إذا لم تكن هنأأأاك  45 -30مقأأأدارهأأأا 
 موانع طبية.

إتباع السأأأأأأأياسأأأأأأأأات واإلجراءات في مكافحة  .2
لليدين  العدوى التى تتضأأمن  الغسأأيل الصأأحى
إتخأأأاز  –قبأأأل وبعأأأد التعأأأامأأأل مع المريض 

 .أساليب الوقاية الشخصية .... الخ

التقييم اليومى لمستوى وعى المريض وذلك  .3
 بإيقاف المخدر عنه تمهيدا لرفع الجهاز عنه.

 ●    ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 
 
 
 
 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر حدوث الخطراإلجراءات الفورية حال 

حيث أن العدوى في أغلب الحاالت تكون هي  .1
السأأأأأأأبأأب فأأإن تقييم األمأأاكن التي بهأأا عأأدوى 
وإعطاء المضأأأأأأادات الحيوية المناسأأأأأأبة يكون 

 شيئا أساسيا وجوهريا بالعالج.

 .الالزمة والمحاليل الصناعى بالتنفس المريض دعم مع الفوري عالجال
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يكون في بعض الحاالت من الضأأرورى إزالة  .2
أو سأأأأأأأحب تجمعات السأأأأأأأوائل  الخط الوريدى

الملوثة او عمل إنضار جراحى بنزع األنسجة 
الميتة والتالفة والملوثة واإلسأأأتئصأأأا  الجزئى 

 للجزء الملو .

عمل اإلجراءات الوقائية لمنع جلطات األوردة  .3
 العميقة وقرحة الضغوط بالمعدة.
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 R2 األخطاء الدوائية -13

 وصف الخطر

 .األخطاء في صرف األدوية .1
 .األدوية وتركيب األخطاء في إعداد .2
 .األخطاء في كتابة الوصفات الطبية .3
 األخطاء في إعطاء األدوية. .4
 األخطاء في استعما  األدوية من قبل المريض. .5
 االستخدام االنتحاري لألدوية. .6

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

مكثف لألطبأأأأاء  يوضأأأأأأأأع برنأأأأامع توعو .1
والتمريض عن ماهية األخطاء الطبية وطرق 

 تفاديها.
وضأأأع سأأأياسأأأات وإجراءات خاصأأأة لسأأأالمة  .2

 الدواء.
عداد األدوية  .3 فات العالجية وإ بة الوصأأأأأأأ مراق

 وصرفها.
تثقيفية للمرضأأى عن عمل نشأأرات وملصأأقات  .4

 .سالمة األدوية

  ●    ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 .إيقاف الدواء .1
 معاينة المريض وعمل التحاليل الالزمة. .2
 توثيق الخطد بالتسجيل. .3

 نشاء ومراجعة سياسات وعمليات إستعما  الدواء.إ .1
 مراجعة وتحليل تقارير األخطاء الدوائية. ووضع التوصيات لغرض التحسين. .2
 ك بمراجعة وتجميع المعلومات من المصادر التالية تقييم الوضع الحالي وذل .3
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 وأسبابه.اإلبالغ عن الخطد  .4

 مستوي الدواء ومركباته في الدم. قياس .5
 إعطاء األدوية المضادة لمفعول الدواء.  .6
 المرافقة اللصيقة للمريض وخاصة األطفال. .7

 تقارير األخطاء الدوائية. 
 الخطد الدوائيلوقوع  تحليل السبب الجذرى المؤدي. 
 .تقييم عملية إستخدام العالج 
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 R2 األخطاء الطبية -14

 وصف الخطر

طبيب إنعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل ال األخطاء الطبية غير المتعمدة، أو والناتجة عن وهى عبارة عن األخطاء التى ترتكب في المجا  الطبى     
أو ، أو نتيجة لحالة طارئة تتطلب السأأرعة على حسأأاب الدقة ،وأيضأأا الناتجة عن ممارسأأات جديدة وتجريبية في العالج الممارس أو الفئات المسأأاعدة،

 –دواء  – جراحيعالج  –تشأأخيص  –تمريض  –طبيب )األخطاء الطبية تتضأأمن منظومة معقدة من وبالتالي فإن  تكون نتيجة لطبيعة العالج المعقد،
شفى .... الخ –إختالط  –متابعة  باإلجراء العالجى، أو إهما  أثناء الجراحة، أواإلهما  في  الكافيومن ثم فإن الخطد الطبي ينجم عن عدم العلم (، مست

 خطد واضح بحق المريض.المتابعة، وهذا مايصنف ب

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

بدن الخطد الطبى ليس مسأأأأأأأؤ .1 ية فرد والتيقن  ل
لية مشتركة وأن الخطد اليصل وولكن هو مسؤ

إلى المريض اال بأأأأالمرور على عأأأأدد من 
 .اإلجراءات الخاطئة

الطبى بموضأأأأوعية والبحث التعامل مع الخطد  .2
 عن األسباب والحلو .

إنشأأاء برنامع مسأأتمر لتقليص األخطاء الطبية  .3
 والتوعية المستمرة بهذا النطاق.

تشأأأأأأأجيع العأأأأاملين والمراجعين لإلبالغ عن  .4
األخطاء الطبية من أولى الخطوات التى يجب 
تعزيزها وذلك بوضأأأأأأأع طريقة تسأأأأأأأاعد على 

ليهأأا إظر اإلبالغ عن مثأأل هأأذه الحواد  والن
 بايجابية لحلها.

 

 ●    ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

إتبأأاع اإلجراءات الطبيأأة المطلوبأأة للتقليأأل من  .1
زيادة الضأأأرر حسأأأب المعايير الدولية والطب 

 البراهين.المبنى على 
معأأأاينأأأة المريض من المختصأأأأأأأيين وتوثيق  .2

 الخطة السريرية.
ويأأه على الحأأد  وخطأأة ذإطالع المريض أو  .3

 الرعاية الجديدة.
 .ج تبليغ عن الحد / المضاعفاتتعبئة نموذ .4

خالت الطبية أو الدوائية المتوقع ادراسأأأأأأأة الخطد والتفريق بينه وبين المضأأأأأأأاعفات الناتجة من التد .1

 حدوثها.

ناتع عن عدم المسأأأأأأأؤوتحديد  .2 ية وإعادة النظر في امتيازات األطباء والتمريض إذا كان الخطد  ل

 الكفاءة.
 إعادة النظر في السياسات المعنية والحرص على تطبيقها. .3
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 R2 المخاطر الطبية اإلشعاعية -15

 وصف الخطر

بالتحكم في إنتشار المواد فالتداو  اآلمن للنفايات المشعة هو منع ضرر اإلشعاع عن اإلنسان والبيئة  ن التداو  للنفايات المشعة،المخاطر الناتجة عوهي    
او من خال  الجلد فمرورها  –اإلستنشاق  –فالضرر على اإلنسان يمكن أن ينتع من التشعيع بالمصادر الخارجية أو من تناو  المواد المشعة بالبلع المشعة، 

 الضرر. بفي داخل الجسم مما يسب لتنفسية يؤدى الى إندماجها الجزئيية وامن خال  القناة الهضم

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

التعرف على أنواع المخلفات الناتجة وتعيينها  .1
 –وتحديد أنواعها بدقة مثل المخلفات المعدنية 

 المشعة وغيرها. –الكيماوية  –الصيدالنية 
ها  .2 فات، ومعرفة مكونات التحكم في كمية المخل

 ة.يوميوأماكن إنتاجها، وكميتها ال
إستبدا  مواد التعقيم أو التنظيف شديدة السمية  .3

 مع أخرى أقل سمية وأكثر فاعلية.
تحديد المهام والمسأأأأأأأئوليات لطاقم التمريض  .4

لص والعاملين والعامالت بجمع النفايات والتخ
و  عن متأأأابعأأأة كأأأل ؤمنهأأأا وتحأأأديأأأد المسأأأأأأأ

ه اإلجراءات وينصأأأأأأأح بتعيين موظف مهمتأأأ
ية لمتابعة المراقبة ولديه الصأأأأأأأالحيات الكاف

العمالة وله الحق في إستشارة األخصائيين في 
تخصصات األشعة والصيدلة واألحياء الدقيقة 

 وغيرها.
 

   ●  ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

إخالء المنطقأأة الملوثأأة من األفراد، وتعقيمهأأا  .1
 بدسرع وقت.

التقليل من عدد األفراد المكلفين بنظافة وتعقيم  .2
يل  قل عدد ممكن وذلك لتقل بد المنطقة الملوثة 

 عدد المتعرضين لتلك المواد.
بب  .3 لذى قد ينتع بسأأأأأأأ الحد من التلو  البيئى ا

إسأأأتخدام مواد التعقيم بالقدر المسأأأموح به عند 
 تنظيف المنطقة.

ولذلك يجب أن يكون متوافر المواد واألدوات  .4
المسأأتخدمة في التنظيف والتعقيم بدسأأرع وقت 
ممكن، بحيث أن تكون موضوعة بدماكن سهلة 

 الوصو  اليها.

 ى  لمعرفة أنواع المخلفات اإلشعاعية وتعينها.تعيين مراقب للخطر اإلشعاع .1
خفض معد تولد هذه النفايات كما ونوعا، وذلك بتطوير التكنولوجيا المسأأتخدمة، وإتباع التكنولوجيا  .2

 النظيفة، وإختيار بدائل للمنتع أو المواد األولية أقل ضررا على البيئة والصحة.
 ن المخلفات الطبية وغير الطبية.تدريب الطاقم الطبى المسؤو  عن تنظيف والتخلص م .3
حفظ سأأأأأأجالت للمخلفات الطبية وباألخص المواد السأأأأأأامة الخطرة، يتم الرجوع اليها عند وضأأأأأأع  .4

 إستراتيجية عامة للتخلص من النفايات السامة والطبية.
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 R2 مخاطر المخلفات الطبية الخطرة -16

 وصف الخطر

ريض بدم وسوائل جسم الم التلو  أو ه،الخطر الناتع عن كل المواد المستخدمة للتشخيص أو للعناية بالمرضى داخل المرفق الصحى أو خارجيقصد بها    
النفايات تعتبر ضمن المخلفات الطبية تلك وفى حالة كان المريض مصاب بمرض معدى أو غير مصاب ويراد التخلص  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،

كل األشخاص المحيطين بالنفايات مع األخذ في االعتبار أن ة، ويجب التخلص منها بالطرق السليمة عن طريق المحارق واألفران والتعقيم وغيرها، الخطر
 التخلص منها.الطبية معرضين لخطر اإلصابة بما في ذلك المنتع لتلك النفايات بالمرفق الصحى أو األشخاص في الخارج المسئولين عن نقل تلك النفايات و

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

تطبيق نظام التصأأأأنيف للمخلفات الطبية وغير  .1
 الطبية.

إسأأأأتخدام األكياس المخصأأأأصأأأأة لكل نوع من  .2
 النفايات.

بوضأأع أكياس بالوزن المناسأأب  العاملينإلزام  .3
المخصأأأصأأأة لتلك النفايات في سأأأالت القمامة 

 داخل األقسام.
يجأأب عأأدم نقأأل أكيأأاس المخلفأأات بأأاليأأد عبر  .4

الممرات حتى التتمزق وتنقأأل عأأادة بعربأأات 
 صغيرة الى مكان التجميع المؤقت.

ضرورة إستعما  حاويات أو حافظات صغيرة  .5
من البالسأأأأأأأتيأأأك عليهأأأا إشأأأأأأأأأأارة المخلفأأأات 
البيولوجيأأة الخطرة لجمع بقأأايأأا اإلبر والحقن 

عد إسأأأأأأأتخدامها مباشأأأأأأأرة وعدم رميها نهائيا ب
بدكياس القمامة ويتم التخلص منها، ويجب أن 
 التعبد تلك الحافظات بدكثر من ثالثة أرباعها.

   ●   ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

إخالء المنطقأأأأة من األفراد وتعقيمهأأأأا  يجأأأأب .1
 بدسرع وقت.

 تعقيم المنطقة الملوثة. .2
ويجب توفر األدوات والمواد المسأأأأأأأتخدمة في  .3

التنظيف والتعقيم بدسأأأأأأأرع وقت ممكن ويجب 
 وضعها بدماكن يسهل الوصو  اليها.

 عدم تخزين النفايات في مساحات مفتوحة. .1

 عن مخازن األغذيه والمطعم والمطبخ. إبعاد مراكز تجميع النفايات المؤقته .2

 تثقيف العاملين بالمجا  الصحى وتدريبهم بدهمية التخلص األمن من النفايات الطبية الخطرة. .3
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R3 

 بيانات المسؤول الجانب بيانات الموقع العام م
بيانات موقع حدوث 

 الخطر

بيانات الجهة التي سيتم اإلبالغ لها حال حدوث 
 الخطر

 رقم التحويلة الصفة  رقم التحويلة الصفة نسائي رجالي  

مخااااطر بشااااااارياااة  .1
صااحية في المعامل 

 والمختبرات

 8608 مدير ادارة الكلية المعامل الطالبية  8580 وكيل الكلية √ √ كلية الطب 

 7155 مشرف المعامل المعامل الطالبية  7100 وكيل الكلية  √ كلية الصيدلة

 7656 وكيل الكلية  √ كلية طب األسنان
و المعامل الطالبية 
 االنتاجية

 7924 مشرف المعامل

كلية العلوم الطبية 
 التطبيقية

 8735 مدير ادارة الكلية المعامل الطالبية  7979 وكيل الكلية √ √

 √ √ المستشفى الجامعى
مدير 
 المستشفى

 1556396 رئيس القسم المختبرات 1556300

االخااااااتااااااناااااااقااااااات  .2
 التنفسية

 8580 وكيل الكلية √ √ كلية الطب 
 قسم الكيمياء
  الحيوية

 6339 منسق القسم

كلية العلوم الطبية 
 التطبيقية

 7979 وكيل الكلية  √
 قسم المختبرات
 الطبية

 7933 رئيس القسم

 7656 وكيل الكلية  √ كلية طب األسنان
و المعامل الطالبية 
 االنتاجية

 7924 مشرف المعامل

 8650 رئيس القسم قسم الكيمياء 7100 وكيل الكلية  √ الصيدلةكلية 

 األوبئة من العدوى .3
يات فا  الحيوية والن
 وإنتشارها

 7933 رئيس القسم المختبرات 8580 وكيل الكلية √ √ كلية الطب 

كلية العلوم الطبية 
 التطبيقية

 7977 عميد الكلية √ √
قسم العلوم 
 االشعاعية

 7891 رئيس القسم

 7915 مدير العيادات عيادات الطالب 7656 وكيل الكلية  √ كلية طب األسنان
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R3 

 بيانات المسؤول الجانب بيانات الموقع العام م
بيانات موقع حدوث 

 الخطر

دوث بيانات الجهة التي سيتم اإلبالغ لها حال ح
 الخطر

 رقم التحويلة الصفة  رقم التحويلة الصفة نسائي رجالي  

 √ √ المستشفى الجامعى
مدير 
 المستشفى

1556300 
 المختبرات 
 وغرف التنويم

 رئيس القسم
 م. غرف التنويم

1556469 
1556403 

مخاطر الصاااااااحة  .4
العامة واألمراض 

 المزمنة

 8666 وكيل الجامعة √ √ المدينة الجامعية
بجميع وحدات 
 الجامعة

 8668 الجامعة وكيلمكتب 

 التسمم الغذائي .5

 √ √ مستشفى الجامعة 
مدير 
 المستشفى

 1556303 مشرف المطعم المطعم 1556300

 8666 وكيل الجامعة √ √ المدينة الجامعية
جميع بوفيهات 
 ومطاعم الجامعة

 8668 الجامعةوكيل مكتب 

المضاااااااااااعفااااات  .6
 العالجية

 √ √  المستشفى الجامعى
مدير 
 المستشفى

 1556390 مسؤل العيادات العيادات 1556300

 7914 مدير العيادات عيادات الطالب 7656 وكيل الكلية  √ كلية طب أسنان

عاااااااااااااااااااااااااااااااادوى  .7
لمستشفيات أو ما ا

يسااااااامى بااالعاادوى 
 المكتسبة

 √ √ المستشفى الجامعى 
مدير 
 المستشفى

1556300 
غرف التنويم 
 والعيادات

 م. غرف التنويم
 مسؤل العيادات

1556469 
1556390 

 7914 مدير العيادات عيادات الطالب 7656 وكيل الكلية  √ كلية طب أسنان

 √ √ المستشفى الجامعى تقرحات السرير .8
مدير 
 المستشفى

 1556469 مشرف الغرف  غرف التنويم 1556300

اإللتهاااب الرئوى  .9
المصاااحب لجهاز 
 التنفس الصناعى

 √ √ المستشفى الجامعى
مدير 
 المستشفى

1556300 
 –غرف التويم 
 العناية المركزة

مشرف الغرف م.العناية 
 المركزة

1556469 
1556403 

 √ √ المستشفى الجامعى سقوط المريض .10
مدير 
 المستشفى

 1556469 مشرف غرف التنويم غرف التنويم 1556300
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R3 

 بيانات المسؤول الجانب بيانات الموقع العام م
بيانات موقع حدوث 

 الخطر

دوث بيانات الجهة التي سيتم اإلبالغ لها حال ح
 الخطر

 رقم التحويلة الصفة  رقم التحويلة الصفة نسائي رجالي  

كلية العلوم الطبية 
 التطبيقية

 7979 وكيل الكلية  √
عيادة العالج 
 الطبيعى

 7328 مدير العيادة

 األخطاء الدوائية .11

 √ √ المستشفى الجامعى
مدير 
 المستشفى

1556300 
 العيادات 

 الصيدلية 
 مسؤل العيادات
 مدير الصيدلية

1556390 
1556477 

 7914 مدير العيادات عيادات الطالب 7656 وكيل الكلية  √ كلية طب األسنان

 األخطاء الطبية .12

 √ √ المستشفى الجامعى
مدير 
 المستشفى

1556300 
 العيادات
 غرف التنويم

 مسؤل العيادات
 مشرف غرف التنويم

1556390 
1556469 

 7914 مدير العيادات عيادات الطالب 7656 وكيل الكلية  √ كلية طب األسنان

المخااااطر الطبياااة  .13
 اإلشعاعية

 √ √ المستشفى الجامعى 
مدير 
 المستشفى

 1556444 رئيس القسم قسم األشعة 1556300

 كلية العلوم الطبية
 التطبيقية

 7977 عميد الكلية √ √
قسم العلوم 
 االشعاعية

 7933 رئيس القسم

مخاطر المخلفات  .14
 الطبية الخطرة

 8608 مدير ادارة الكلية المختبرات 8580 وكيل الكلية √ √ كلية الطب 

 √ √ المستشفى الجامعى
مدير 
 المستشفى

1556300 
 –المختبرات 
غرف  –العيادات 

 التنويم 
 1556390 ادارة الصحة العامة

 7914 مدير العيادات عيادات الطالب 7656 وكيل الكلية  √ كلية طب أسنان

كلية العلوم الطبية 
 التطبيقية

 7979 وكيل الكلية √ √
 قسم المختبرات
  الطبية

 7933 رئيس القسم

 7946 رئيس القسم الكيمياءقسم  7100 وكيل الكلية  √ كلية الصيدلة
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(2) 

 المعامل العلمية والهندسية قائمة مخاطر 

 المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر
R1 

 االختناق / الحروق الجلدية بالمواد الكيميائية 
بالكليات العلمية والهندسية  العلمية والهندسية المعامل -

 .ومراكز البحو 
 كلية العلوم الطبية التطبيقية –كلية العلوم واآلداب  -

 الحريق  
بالكليات العلمية والهندسية  العلمية والهندسية المعامل -

 .ومراكز البحو 
 كلية العلوم الطبية التطبيقية –كلية العلوم واآلداب  -

 والعياداتالكليات الصحية والمستشفى الجامعي  معامل فيروسات انتشار 

  المياه تلو  

بالكليات العلمية والهندسية  العلمية والهندسية المعامل -
ومراكز البحو  ومعامل التغذية بقسم االقتصاد 

 .المنزلي
 الكليات المعنية. -

 كهربائي صعق 
بالكليات العلمية والهندسية  العلمية والهندسية المعامل -

 .ومراكز البحو 
 الكليات المعنية. -
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 R2 بالمواد الكيماوية الحروق الجلدية /الختناقا -1

 وصف الخطر

ا بطريقة غير سليمة المالمسة المباشرة للمواد الكيماوية أو استنشاق االنبعاثات الغازية من المواد الكيماوية نتيجة عدم تخزينها بطريقة سليمة أو تداوله .1
 تلف في توصيالت الغاز بالمعمل.مما يسبب اختناق أو حروق جلدية، وقد يحد  االختناق نتيجة 

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

اسأأأأأتخدام المكان المناسأأأأأب المعد إلجراء هذه  .1
 .التفاعالت الكيميائية الخطرة

الأأحأأرص عأألأأى تأأأأدريأأأأب جأأمأأيأأع الأأعأأأأامأألأأيأأن  .2
بأأالمختبرات العلميأأة على التعأأامأأل مع المواد 

 الكيماوية.
ظم من أي انأأأابيأأأب تالتخلص السأأأأأأأريع والمن .3

أو منتهية مسأأأأأأأتهلكة أو مواد كيماوية غازات 
 الصالحية.

التخزين العلمي السأأأأأأأليم للمواد الكيماوية وفق  .4
تعليمات وحدة حصر المواد الكيماوية والمشعة 

 وتدمين تخزينها بجامعة نجران.

التدكد من وجود صأأأأأندوق مجهز لإلسأأأأأعافات  .5
 اخل المعمل.األولية د

لتوصأأأأأأأيالت الغاز ونظام  ةالصأأأأأأأيانة الدوري .6
 التهوية.

 ●     ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

الخطر والخروج االبتعاد الفوري عن مصأأادر  .1
 من المعمل.

 .ووقف امتداده لالماكن المجاورة مصدر الخطريجب السيطرة على  .1
 ع النوافذ.تجديد هواء المعمل عن طريق فتح جميع شفاطات الهواء وفتح جمي .2
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 .لدخو  الهواء الطلقكسر زجاج النوافذ  .2

ينقل المسأأأأعف المصأأأأاب في أسأأأأرع وقت الى  .3
المستشفى او العيادة مصحوبا ببطاقة السالمة 

  الكيماوية المتسببة في الخطر. ةالخاص بالماد

التخزين العلمي السليم للمواد الكيماوية وفق تعليمات وحدة حصر المواد الكيماوية والمشعة وتدمين  .3
 تخزينها بجامعة نجران.

 فحص توصيالت الغاز ونظام التهوية. .4
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 R2 المعامل داخل الحريق -2

 وصف الخطر

 .او تسريب من توصيالت الغاز لالشتعا  او من مواد خطرة بالمختبراتحريق داخل المعامل ناتع من تخزين مواد قابلة 

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

تطبيق توصيات وتعليمات وحدة حصر المواد  .1
الكيمأأأاويأأأة والمشأأأأأأأعأأأة وتأأأدمين تخزينهأأأا في 

 الجامعة.
سريعة االشتعا   تطبيق شروط السالمة للمواد .2

 حسب لوائح الدفاع المدني.
الصأأأأأأأيانة الدورية لتوصأأأأأأأيالت الغاز ونظام  .3

 التهوية.
التدكد من وجود صأأأأأندوق مجهز لإلسأأأأأعافات  .4

 األولية داخل المعمل

 ●    ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إزالة آثار الخطرإجراءات  اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

المصابين ونقلهم ألقرب  اخالء األشخاص -1
وكذلك إخالء المبنى الموجود  مسأأأتشأأأفى، 
 .فيه المعمل

تشأأأغيل جرس اإلنذار بالحريق واالتصأأأا   -2
 على إدارة االمن والسالمة والدفاع المدني.

 .وسائل االطفاء المناسبةاستخدام  -3

 حصر االضرار والتلفيات التي سببها الحريق. -1
 المخلفات الناتجة عن الحريق. إزالة -2
التخزين العلمي السأأأليم للمواد الكيماوية وفق تعليمات وحدة حصأأأر المواد الكيماوية والمشأأأعة  -3

 وتدمين تخزينها بجامعة نجران.
 فحص توصيالت الغاز ونظام التهوية. -4
 إعادة تدهيل الموقع كما كان عليه قبل حدو  الحريق. -5
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 R2 فيروسات انتشار -3

 الخطروصف 

 بالكليات الصحية والعيادات والمستشفى الجامعي. العلمية المعامل في فيروسات انتشار

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

التخلص بأأالطرق الصأأأأأأأحيحأأة من األشأأأأأأأيأأاء  .1
 .الضارة والنفايات البيولوجية وعدم تراكمها

اتباع القواعد الصأأأأأأحية وإجراءات العز  عند  .2
التعامل مع النفايات  البيولوجية أو عند إجراء 
التجارب الخاصة بالعدوى الصناعية لحيوانات 

 التجارب.
فرض التطعيمات الصحية على جميع العاملين  .3

 في المعامل.
التوعية الصحية بدخطار هذه الفيروسات على  .4

 الصحة.
هز لإلسأأأأأعافات التدكد من وجود صأأأأأندوق مج .5

 األولية داخل المعمل.
 توفير وسيلة اتصا  وسيارات اسعافات أولية. .6

 ●    ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 .بالجهات الصحية المسؤولةاالتصا  الفوري  .1
 الدفاع المدني وإدارة االمن والسالمة.ابالغ  .2
نقل الحاالت المشأأأأتبه في إصأأأأابتها إلى أقرب  .3

 مستشفى.

 .وتطهيره بالطريقة العلمية السليمة مصدر العدوى عز  .1
 تطهير المعمل وكافة المعدات واألجهزة بالطرق العلمية السليمة. .2
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 R2 المعامل في المياه تلوث -4

 وصف الخطر

 .ومعامل التغذية بقسم االقتصاد المنزليوالهندسية  العلمية المعامل مياه تلو 

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

كافة توصأأأأأأأيالت المياه  .1 لدورية ل نة ا يا الصأأأأأأأ
 .والصرف

التدكد من وجود صأأأأأندوق مجهز لإلسأأأأأعافات  .2
 األولية داخل المعمل

    ●    ●  

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

نقل الحاالت المشأأتبه في إصأأابتها بسأأبب الماء  .1
 الملو  إلى أقرب مستشفى.

االتصأأأأأأأأأا  بأأإدارة االمن والسأأأأأأأالمأأة وإدارة  .2
 المشاريع بالجامعة.

 .المعملوضع لوحات تحذيرية لمنع استخدام  .3
 .المتضأأأأرر المعملتشأأأأكيل لجنة فنية لفحص - .4

 لتحديد سبب التلو  وطرق عالجها.
 
 
 
 
 
 

 وإزالة مصدر التلو . التلو  إيقاف من التدكد لحين الملوثة المعامل استخدام إيقاف -1
  تطهير المعمل بالطرق العلمية لسليمة. -2



51              
 واألزمات والطوارئ  املخاطر خطة إدارة  

 R2 كهربائي صعق -5

 الخطروصف 

 .كهربائيةأو أسالك  أجهزة لمس عن ناتع كهربائي صعق

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

الصيانة الدورية لكافة التوصيالت واألجهزة  .1
 الكهربائية.

وضاااااااع تعليمااات وإرشااااااااادات في المعااامال  .2
وبجااانااب األجهزة الكهربااائيااة بخصاااااااو  

 طريقة االستخدام والصيانة. 

التأكد من وجود صاااندوق مجهز لاساااعافات  .3
 األولية داخل المعمل.

  ●    ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

نقل الحاالت المصابة بالصعق إلى أقرب مستشفى  .1
 بد عمل االسعافات األولية.

االتصااااال الفوري بةدارة االمن وإدارة المشاااااريع  .2
 بالجامعة.

وضع لوحات تحذيرية لمنع استخدام مكان حدوث  .3
 الصعق.

 عالجها.تشكيل لجنة فنية لفحص المعمل المتضرر لتحديد السبب وأساليب  .1
 تقديم تقرير عن اإلجراءات التي اتخذت حال وقوع الخطر للمحافظة على سالمة األرواح والممتلكات. .2
 تقديم تقرير عن أسباب الصعق وكيفية المعالجة. .3
 رفع تقرير عن اإلجراءات التي اتخذت لمعالجة الخطر وازالته. .4
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 R3 

 م
بيانات الموقع 
 العام

 بيانات المسؤول الجانب
بيانات موقع حدوث 

 الخطر
الجهة التي سيتم اإلبالغ لها حال بيانات 

 حدوث الخطر

 الصفة نسائي رجالي  
رقم 
 التحويلة

 رقم التحويلة الصفة 

االختنأأأاق /  .1
الحأأأأأأأأأروق 
الجلديأأأأأأأأأأأأة 
بأأأأأأأأأأأأالمواد 
 الكيميائية

جميع الكليأأأأات 
الأأأأأعأأأأألأأأأأمأأأأأيأأأأأة 
والهنأأأأدسأأأأأأأيأأأأة 

 بالجامعة

√ √ 

إدارة 
السالمة 
واالمن 
 الجامعي 

8686 

جميع المعأأامأأل العلميأأة 
والهندسأأأأأية في الكليات 
العلميأأأة والهنأأأدسأأأأأأأيأأأة 

 ومراكز البحو  

مسؤولي 
 المعامل

 دليل الهاتف علي الموقع
 اإللكتروني للجامعة 

https://contacts.nu.edu.sa/ 

 الحريق .2

جميع الكليأأأأات 
الأأأأأعأأأأألأأأأأمأأأأأيأأأأأة 
والهنأأأأدسأأأأأأأيأأأأة 

 بالجامعة

√ √ 

إدارة 
السالمة 
واالمن 
 الجامعي 

8686 

المعأأامأأل العلميأأة جميع 
والهندسأأأأأية في الكليات 
العلميأأأة والهنأأأدسأأأأأأأيأأأة 

 ومراكز البحو 

مسؤولي 
 المعامل

 دليل الهاتف علي الموقع
 اإللكتروني للجامعة 

https://contacts.nu.edu.sa/ 

 انتشأأأأأأأأأأأأأار .3
 فيروسات

جميع الكليأأأأات 
الأأأأأعأأأأألأأأأأمأأأأأيأأأأأة 
والهنأأأأدسأأأأأأأيأأأأة 

 بالجامعة

√ √ 

إدارة 
السالمة 
واالمن 
 الجامعي 

8686 

المعأأامأأل العلميأأة جميع 
والهندسأأأأأية في الكليات 
العلميأأأة والهنأأأدسأأأأأأأيأأأة 

 ومراكز البحو 

مسؤولي 
 المعامل

 دليل الهاتف علي الموقع
 اإللكتروني للجامعة 

https://contacts.nu.edu.sa/ 

 تلأأأأأأأأأأأأأأأأو  .4
 المياه

جميع الكليأأأأات 
الأأأأأعأأأأألأأأأأمأأأأأيأأأأأة 
والهنأأأأدسأأأأأأأيأأأأة 

 بالجامعة

√ √ 

إدارة 
السالمة 
واالمن 
 الجامعي 

8686 

المعأأامأأل العلميأأة جميع 
والهندسأأأأأية في الكليات 
العلميأأأة والهنأأأدسأأأأأأأيأأأة 

 ومراكز البحو 

مسؤولي 
 المعامل

 دليل الهاتف علي الموقع
 اإللكتروني للجامعة 

https://contacts.nu.edu.sa/ 

 صأأأأأأأأأأأأأأعق .5
 كهربائي

معامل جامعة 
 نجران

√ √ 

إدارة 
السالمة 
واالمن 
 الجامعي 

8686 

جميع المعأأامأأل العلميأأة 
في الكليات والهندسأأأأأية 

العلميأأأة والهنأأأدسأأأأأأأيأأأة 
 ومراكز البحو 

مسؤولي 
 المعامل

 دليل الهاتف علي الموقع
 اإللكتروني للجامعة 

https://contacts.nu.edu.sa/ 
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(3) 

 والمعلوماتالوثائق قائمة مخاطر 

 المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر
R1 

 الجامعة مرافق كافة الحريق 

 الجامعة مرافق كافة التسرب المائي 

 الجامعة مرافق كافة التزوير 

 الجامعة مرافق كافة التسريب 

 الجامعة مرافق كافة السرقة 

 الجامعة مرافق كافة الحشرات والقوارض 

 الجامعة مرافق كافة سوء االستخدام 

 الجامعة مرافق كافة حقوق الملكية الفكرية 

 الجامعة مرافق كافة الفيروسات 

 الجامعة مرافق كافة االختراق 

 الجامعة مرافق كافة البرامع من مرخصة غير نسخ استخدام 

 الجامعة مرافق كافة والبرامع األجهزة لتلف / تعط 

 المعلومات تقنية الكفاءات نقص 

 المعلومات مركز الكهرباء انقطاع 

 المعلومات مركز التكييف انقطاع 

 المعلومات مركز المائي التسرب 
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 المعلومات مركز التخزين وأجهزة الخوادم سرقة 

 المعلومات مركز التشفير عدم 

 الجامعة مرافق كافة المعلومات لتخزين خارجية أنظمة استخدام 

 الجامعة مرافق كافة البيانات على والتعديل مصرح الغير الدخو  

 الجامعة مرافق كافة للمستخدمين األمني الوعي ضعف 

 للبيانات باإلدخا  المعنية الجهات كافة المدخلة البيانات دقة عدم 

 المعلومات مركز الحروب 
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 R2 الحريق -1

 وصف الخطر

 .بالجامعة الوثائق وجود أماكن باحتراق وذلك الحريق، بسبب الوثائق فقد

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

رشفة االلكترونية للوثائق بصفة دورية، األ .1
 الجامعة. داخلوحفظها في مكان آمن 

 توفير خزائن وأبواب مضادة للحريق والماء. .2
استخدام حافظات مقاومة للحريق للوثائق  .3

 المهمة.
بالغاز أو  توفير طفايات حريق مناسبة )تعمل .4

 البدرة(.
 الصيانة الدورية ألدوات اإلطفاء. .5
 فصل التيار الكهربائي عن المبنى نهاية الدوام. .6
التدريب المستمر لكيفية استعما  وسائل األمن  .7

 والسالمة.
إعأأداد مخطط بأأدمأأاكن وجود الوثأأائق وتزويأأد  .8

 الدفاع المدني بنسخة منها.

  ●   ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

االتصا  بالمسؤو  مباشرة عن الموقع العام  .1
 ومكان حدو  الخطر.

 االتصا  بإدارة الدفاع المدني. .2
 فصل التيار الكهربائي. .3

 إزالة آثار الحريق. .1
 تحديد مدى الضرر بحصر الوثائق المتضررة. .2
 توفير نسخة بديلة للوثائق المتضررة. .3
 تهوية المكان حتى تزو  آثار الحريق. .4
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 عز  الوثائق التي لم يطالها الحريق. .4

المدني إلى أماكن حفظ إرشاد رجا  الدفاع  .5
 الوثائق.

 

 إعداد تقرير مفصل عن الحادثة. .5
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 R2 التسرب المائي -2

 وصف الخطر

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

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

الصأأأأأأأيأأانأأة الأأدوريأأة لألنأأابيأأب لمنع حأأدو   .1
 التسرب.

الوثائق في دواليب بمواصأأفات خاصأأة وضأأع  .2
 حتى ال تتدثر بالتسرب المائي.

تجنأأأب وضأأأأأأأع الوثأأأائق المهمأأأة في األدوار  .3
 األرضية، أو البدروم.

التدكد من إغالق جميع النوافذ واألبواب نهاية  .4
 الدوام.

    ●   ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر الفورية حال حدوث الخطراإلجراءات 

االتصأأا  بالمسأأؤو  مباشأأرة عن الموقع العام  .1
 ومكان حدو  الخطر.

 فصل مصادر المياه عن المبنى. .2
إغالق جميع النوافأأأأذ واألبواب في حأأأأالأأأأة  .3

 واألمطار والفيضانات.
 عز  الوثائق غير المتضررة. .4

 معرفة أسباب تسرب المياه. .1

 المتضررة.حصر الوثائق  .2

 توفير نسخ بديلة للوثائق المتضررة. .3

 تهوية المكان حتى تزو  آثار المياه والرطوبة. .4

 العمل على منع تكرار المشكلة. .5

 إعداد تقرير مفصل عن الحادثة. .6
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 R2 التزوير -3

 وصف الخطر

 تقليد النسخة األصلية للوثائق.

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه الحاليةاحتمالية حدوث الخطر تحت الظروف  سياسة درء الخطر

تعميم ونشأأأأأأأر القوانين المحليأأأة الخأأأاصأأأأأأأأأأة  .1
 بالتزوير.

 تعميم ونشر القوانين الدولية الخاصة بالتزوير. .2
االحتفاظ بالوثائق الرسأأأمية واألختام في أماكن  .3

 آمنة.
تشأأأأأأأأديد اإلجراءات اإلدارية على اسأأأأأأأتخدام  .4

 الوثائق الرسمية واألختام.

    ●  ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

االتصأأا  بالمسأأؤو  مباشأأرة عن الموقع العام  .1
 ومكان حدو  الخطر.

 تحويل المتسبب في الحادثة للشؤون اإلدارية. .2
 تحويل الجاني للجهات القانونية. .3

 الوثائق المزورة.إتالف  .1
 .إبالغ إدارة اإلعالم الجامعي إلتخاذ ما يلزم إعالميًا .2
 إعداد تقرير مفصل عن الحادثة. .3
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 R2 التسريب -4

 وصف الخطر

 .قانونية غير بطريقة أماكنها من الوثائق خروج

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

رشأأأأأأفة االلكترونية للوثائق بصأأأأأأفة دورية، األ .1
 وحفظها في مكان آمن خارج الجامعة.

 توفير نظام أمن إلكتروني لحماية الوثائق. .2
 توفير كاميرات مراقبة. .3
 الصيانة الدورية للنظام األمني. .4
 تعميم ونشر القوانين المحلية والدولية. .5
تشأأأأأأأأديد اإلجراءات اإلدارية على اسأأأأأأأتخدام  .6

 الوثائق.

  ●   ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

االتصأأا  بالمسأأؤو  مباشأأرة عن الموقع العام  .1
 ومكان حدو  الخطر.

الرجوع لكأأأأاميرات المراقبأأأأة للتعرف على  .2
 الجاني.

 األمن اإللكتروني.التدكيد من جاهزية نظام  .3
 تحويل المتسبب في الحادثة للشؤون اإلدارية. .4
 تحويل الجاني للجهات القانونية. .5

 معرفة الوثائق المسربة. .1
 توفير نسخة بديلة للوثائق المسربة. .2
 معرفة الفاعل عن طريق كاميرات المراقبة وتحويله إلى الجهات القانونية. .3
 إعداد تقرير مفصل عن الحادثة. .4
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 R2 السرقة -5

 وصف الخطر

 فقد الوثائق بسبب سرقتها من أماكن وجودها بالجامعة.

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

االلكترونية للوثائق بصأأأأأأفة دورية، رشأأأأأأفة األ .1
 وحفظها في مكان آمن خارج الجامعة.

 الوثائق.توفير نظام أمن إلكتروني لحماية  .2
 توفير كاميرات مراقبة. .3
تعميم ونشر القوانين المحلية والدولية الخاصة  .4

 بالسرقة.
تشأأأأأأأأديد اإلجراءات اإلدارية على اسأأأأأأأتخدام  .5

 الوثائق.

    ● ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 
 

 الخطرإجراءات إزالة آثار  اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

االتصأأا  بالمسأأؤو  مباشأأرة عن الموقع العام  .1
 ومكان حدو  الخطر.

الرجوع لكأأأأاميرات المراقبأأأأة للتعرف على  .2
 الجاني.

 التدكيد من جاهزية نظام األمن اإللكتروني. .3
الرجوع الى سأأأأأأأجالت بيأأانأأات مسأأأأأأأتخأأدمي  .4

 الوثائق.
 تحويل المتسبب في الحادثة للشؤون اإلدارية. .5
 القانونية.تحويل الجاني للجهات  .6

 معرفة الوثائق المسروقة. .1
 توفير نسخة بديلة للوثائق المسروقة. .2
 معرفة الفاعل عن طريق كاميرات المراقبة وتحويله إلى الجهات القانونية. .3
 إعداد تقرير مفصل عن الحادثة. .4

 



61              
 واألزمات والطوارئ  املخاطر خطة إدارة  

 R2 الحشرات والقوارض -6

 وصف الخطر

 والفئران.فقد الوثائق بسبب الحشرات والقوارض مثل دابة األرض، 

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

توفير إجراءات األمن والسأأأأأأأالمأأأة لحمأأأايأأأة  .1
 الوثائق.

 تعقيم الوثائق. .2
رش المبيأأأدات في حأأأالأأأة ظهور الحشأأأأأأأرات  .3

 والقوارض.

    ●    ●  

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

االتصأأا  بالمسأأؤو  مباشأأرة عن الموقع العام  .1
 ومكان حدو  الخطر.

 عز  الوثائق المصابة. .2
معرفة نوع الحشأأأأأرات أو القوارض المسأأأأأببة  .3

 للمشكلة لمعرفة اسم المبيد الفعا .

 للحالة.استخدام المبيدات المناسبة  .1
 وضع نسخة بديلة للوثائق التالفة. .2
 تعقيم الوثائق بصفة دورية. .3
 الرش الدوري بالمبيدات. .4

 إعداد تقرير مفصل عن الحادثة. .5

 

 

 



62              
 واألزمات والطوارئ  املخاطر خطة إدارة  

 R2 سوء االستخدام -7

 وصف الخطر

 فقد أو تلف الوثائق أو جزء منها بسبب سوء استخدامها.

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه الحاليةاحتمالية حدوث الخطر تحت الظروف  سياسة درء الخطر

االرشأأأأأأفة االلكترونية للوثائق بصأأأأأأفة دورية،  .1
 وحفظها في مكان آمن خارج الجامعة.

ية الوثائق من  .2 توفير نظام أمن إلكتروني لحما
 السرقة.

عمل سأأأجل يومي لتسأأأجيل بيانات مسأأأتخدمي  .3
 الوثائق.

 توفير كاميرات مراقبة. .4
اسأأأأأأأتخدام تشأأأأأأأأديد اإلجراءات اإلدارية على  .5

 الوثائق.

    ●  ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

االتصأأا  بالمسأأؤو  مباشأأرة عن الموقع العام  .1
 ومكان حدو  الخطر.

 التدكيد من جاهزية نظام األمن اإللكتروني. .2
 المتسبب في الحادثة للشؤون اإلدارية.تحويل  .3
 تحويل الجاني للجهات القانونية. .4

 معرفة الوثائق التالفة. .1
 توفير نسخة بديلة للوثائق التالفة. .2
 معرفة الفاعل عن طريق كاميرات المراقبة وتحويله إلى الجهات القانونية. .3

 إعداد تقرير مفصل عن الحادثة. .4
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 R2 حقوق الملكية الفكرية -8

 الخطروصف 

 .القانونية للمساءلة الجامعة يعرض مما الفكري اإلنتاج لوثائق القانوني غير االستخدام

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

متابعة التحديثات الجارية على قوانين الحماية  .1
 الفكرية بانتظام.

واإلجراءات الدولية ذات تعميم ونشأأر القوانين  .2
 العالقة.

الموظفين المختصأأأأأأين بقوانين الحقوق  دريبت .3
 الفكرية وتدريبهم.

 توعية المستخدمين بحقوق الملكية الفكرية. .4
 ر األخالقي لجامعة نجران.طاتطبيق بنود اإل .5

    ●  ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر الفورية حال حدوث الخطراإلجراءات 

االتصأأا  بالمسأأؤو  مباشأأرة عن الموقع العام  .1
 ومكان حدو  الخطر.

بالطرق غير  .2 مة  خد ثائق المسأأأأأأأت حب الو سأأأأأأأ
 القانونية.

 تحويل الفاعل للجهات اإلدارية والقانونية. .3

 مراجعة كافة الوثائق المستخدمة للتدكد من قانونيتها. .1
 إداريًا وقانونيًا. معاقبة الفاعل .2
 .إعداد تقرير مفصل عن الحادثة .3

 باألمر التخاذ ما يلزم إعالميًا. إحاطة إعالم الجامعة .4
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 R2 الفيروسات -9

 وصف الخطر

 اإلصابة بالفيروسات، وهي برامع ضارة خارجية المصدر، ُتحد  تلفا أو فقدا للمعلومات والبيانات إلى جانب أضرار أخرى.

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية الخطرسياسة درء 

 .التحديث المستمر لبرامع الحماية االلكترونية .1
 من وخلوهأأأا األجهزة سأأأأأأأالمأأأة من التأأأدكأأأد .2

 بشأأأأأأأبكة واالرتباط الدخو  قبل الفيروسأأأأأأأات
 .الجامعة

وضأأأأأأأع آلية لمنع انضأأأأأأأمام أي جهاز محمل  .3
 الجامعة.بالفيروسات لشبكة 

التوعيأأأأة األمنيأأأأة للمسأأأأأأأتخأأأأدمين بمخأأأأاطر  .4
 الفيروسات وطرق الوقاية منها.

 االحتفاظ بنسخ احتياطية للبيانات والمعلومات. .5

    ●   ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 
 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 األفراد:من قبل 

 فصل الجهاز المصاب عن الشبكة. .1
  االتصا  بالشخص المسئو  مباشرة وإبالغه. .2

 من قبل جهة معالجة الخطر:

 فحص النظام. .1
 تحديد األضرار التي لحقت بالنظام. .2
 البدء بإزالة الفيروس. .3

 .سالمتها من والتدكد الفيروسات من المصابة األجهزة تنظيف .1
 الفيروسات من خلوها من للتدكد المتضررة األنظمة اختبار .2
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 R2 االختراق -10

 وصف الخطر

 الدخو  غير القانوني بصورة قسرية وكسر الحواجز والجدر النارية الواقية للخوادم واألجهزة التي تخدم األنظمة والبرامع.

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 حماية عالية الجودة باسأأأأأأأتخدام وضأأأأأأأع نظم .1
 موانع وأجهزة النأأأاريأأأة الشأأأأأأأبكيأأأة األجهزة
 الشبكية. االختراق

عمل اختبارات فنية دورية الختبار مدى جودة  .2
 نظم الحماية.

إصأأأدار تقارير دورية حو  األداء التقني لنظم  .3
 الحماية.

وضأأأأأع قائمة محدثة بصأأأأأورة دورية للتقنيات  .4
ثة في مجا  منع االختراق و حدي العمل على ال

 توفيرها.
 االختراق بمخاطر للمستخدمين األمنية التوعية .5

 .منه الوقاية وطرق

    ● ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 
 
 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 من قبل األفراد:

 الشبكة.فصل الجهاز المخترق عن  .1

 البدء بمعالجة األضرار التي أحدثها االختراق. .1
 اختبار األنظمة المتضررة للتدكد من سالمتها. .2
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية النظام من أي اختراق مماثل مستقبال .3
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االتصأأأأأا  بالشأأأأأخص المسأأأأأئو  مباشأأأأأرة  .2
  وإبالغه.

 من قبل جهة معالجة الخطر:

 فحص النظام. .1

 تدثيراتها من للحد المخترقة األنظمة عز  .2
 .األخرى النظم على

 تحديد نوع االختراق ومدى تدثيره. .3

 وأجهزة النارية الشأأبكية األجهزة اسأأتخدام .4
 .االختراق إليقاف الشبكية االختراق موانع
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 R2 استخدام نسخ غير مرخصة من البرامج -11

 وصف الخطر

 يتسبب في التوقف المفاجئ لهذه البرامع أثناء العمل عليها ، أو كونها تتضمن ملفات ضارة أو خبيثة.استخدام نسخ غير مرخصة من البرامع، مما قد 

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

ية لحصأأأأأأأر البرامع التي يحتاجها  .8 وضأأأأأأأع آل
والعمل على  منسوبي الجامعة بصورة دورية،
 توفيرها في أسرع وقت ممكن.

على اجهزة البرامع فعيأأل نظأأام بمنع تنزيأأل ت .9
 الجامعة.

توعية منسأأأأأأأوبي الجامعة بضأأأأأأأرورة اإلبالغ  .10
الفوري عن البرامع المسأأأتخدمة بصأأأورة غير 

 مرخصة للجهة المعنية.

   ●    ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 من قبل األفراد:

االتصأأأأأا  بالشأأأأأخص المسأأأأأئو  مباشأأأأأرة  .1
  وإبالغه.

 من قبل جهة معالجة الخطر:

احأأأالأأأة الموظف المختص بأأأالتقنيأأأة الى   .1
  جهات التدديب.

 .ضارة ملفات وجود عدم من والتدكد مرخصةال غير البرامع إزالة بعد األجهزة فحص

 



68              
 واألزمات والطوارئ  املخاطر خطة إدارة  

 R2 تلف / تعطل األجهزة والبرامج -12

 وصف الخطر

 في المستفيدة الجهات/  األفراد عن الخدمات انقطاع  في يتسبب مما، بها المرتبطة األنظمة أو البرامع أحد أو، بالجامعة الرئيسة األجهزة تعطل/  تلف
 .الجامعة

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه الحاليةاحتمالية حدوث الخطر تحت الظروف  سياسة درء الخطر

 زيادة الوعي تجاه النسخ االحتياطي . .1
سخ احتياطي للمستخدمين  .2 اتاحة إمكانية عمل ن

 على خوادم الجامعة بشكل دوري.
تخصأأأأأأأيص فرق عمأأل للطوارئ الخأأاصأأأأأأأأة  .3

 باألجهزة والبرامع، والتدكد من جاهزيتها.

    ●   ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 من قبل األفراد:

االتصأأأأأا  بالشأأأأأخص المسأأأأأئو  مباشأأأأأرة  .1
  وإبالغه.

 من قبل جهة معالجة الخطر:

اسأأأأأتدعاء فريق عمل الطوارئ الخاصأأأأأة  .1
 باألجهزة والبرامع. 

تحديد سأأأبب العطل/ التلف في األجهزة أو  .2
 البرامع. 

 .البيانات في لحق الذي الضرر مدى من التحقق .1
 االحتياطية النسأأأأأأأخ طريق عن العطل/  التلف حدو  قبل السأأأأأأأابقة حالتها إلى البيانات عادة .2

 .للبيانات
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معالجة العطل/ التلف الذي لحق باألجهزة   .3
  أو البرامع.

 استعادة النسخ االحتياطي .4
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 R2 نقص الكفاءات -13

 وصف الخطر

 عدم توافر الكفاءات عالية األداء في مجا  تقنية المعلومات أو نقصها أو تسربها.

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

تحأأأديأأأد االحتيأأأاجأأأات التأأأدريبيأأأة لموظفين تقنيأأأة  .1
ية لهم في  تدريب المعلومات، وتصأأأأأأأميم البرامع ال
ضأأأأأأأوء تلأأك االحتيأأاجأأات والعمأأل على تنفيأأذهأأا 

 بصورة مستمرة.
وضأأأأع آلية لتحفيز الموظفين بهدف رفع مسأأأأتوى  .2

 أدائهم والحد من تسربهم لجهات أخرى.
 استقطاب الكفاءات ذات الخبرات العالية. .3

   ●    ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

تكليف موظف بديل ذو كفاءة عالية لتغطية النقص  .1
 في حا  حدوثه. 

تدريب أفراد آخرين على المهارات المطلوبة في  .2
 مجا  العمل.

التنسأأأأأأأيق مع الجهأأات المعنيأأة بأأالتوظيف لتوفير  .3
 كفاءات جديدة.

التواصأأأأأأأأل مع الموظفين األكفأأاء الراغبين بترك  .4
 العمل ومعالجة األسباب إن أمكن

السماح بالعمل خارج االوقات الرسمية واحتسابها  .5
 خارج دوام.

 التدكد من إلمام الشخص البديل بمهام بالشخص السابق.

 



71              
 واألزمات والطوارئ  املخاطر خطة إدارة  

 R2 إنقطاع الكهرباء -14

 وصف الخطر

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

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

جدولة عمليات الصأأأأأأيانة للكهرباء، وإجرا ها  .1
 بصورة دورية.

توافر فرق عمل للطوارئ الخاصأأأأأأأة بدعطا   .2
 الكهرباء، والتدكد من جاهزيتها.

توافر أجهزة ومعدات بدائل الطاقة الكهربائية،  .3
التي تعمل بشكل أوتوماتيكي في حا  االنقطاع 

 المفاجئ في الكهرباء.

    ●   ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر الفورية حال حدوث الخطراإلجراءات 

 من قبل األفراد:

  االتصا  بالشخص المسئو  مباشرة وإبالغه. .1

 من قبل جهة معالجة الخطر:

. اسأأأأأتدعاء فريق عمل الطوارئ الخاصأأأأأة بدعطا  1 
 الكهرباء.. 

 . تحديد مشكلة التعطل في الكهرباء.2 

 . معالجة العطل.3 

 .البيانات في لحق الذي الضرر مدى من التحقق .1
 .للبيانات االحتياطية النسخ طريق عن الكهرباء انقطاع قبل السابقة حالتها إلى البيانات إعادة .2
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 R2 إنقطاع التكييف -15

 وصف الخطر

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

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

جدولة عمليات الصأأأأأأأيانة للتكييف، وإجرا ها  .1
 بصورة دورية.

توافر فرق عمل للطوارئ الخاصأأأأأأأة بدعطا   .2
 والتدكد من جاهزيتها.التكييف، 

    ●   ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 من قبل األفراد:

االتصأأأأأا  بالشأأأأأخص المسأأأأأئو  مباشأأأأأرة  .1
  وإبالغه.

 من قبل جهة معالجة الخطر:

استدعاء فريق عمل الطوارئ الخاصة بدعطا   .1
 التكييف. 

 تحديد مشكلة التعطل في التكييف. .2
 معالجة العطل. .3

 التحقق من مدى الضرر الذي لحق في البيانات. .1
 إعادة البيانات إلى حالتها السابقة قبل انقطاع التكييف عن طريق النسخ االحتياطية للبيانات. .2
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 R2 التسرب المائي -16

 الخطروصف 

 المعلومات أو تلفها. تقنية لخدمات المقدمة تسرب مائي من أحد األماكن في مركز البيانات، قد ينتع عنه غرق جزئي/كلي لألجهزة المختلفة

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

بصورة تجهيز مركز بيانات بديل لالنتقا  إليه  .1
 مؤقتة في حا  حدو  تسرب مائي.

الكشأأف بصأأورة دورية عن التسأأربات المائية  .2
في مركز البيانات، وإجراء اختبارات منتظمة 
على األماكن المعرضأأة للتسأأرب لمعرفة مدى 

 سالمتها.
وضأأع أنظمة لحماية األجهزة وعزلها في حا   .3

 حدو  تسرب مائي.

   ●   ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 من قبل األفراد:

و  مباشأأأأرة ؤاالتصأأأأا  بالشأأأأخص المسأأأأ .1
  وإبالغه.

 من قبل جهة معالجة الخطر:

 إطفاء األجهزة ومنع وصو  الماء إليها.  .1

 .البيانات في لحق الذي الضرر مدى من التحقق .1
 .للبيانات االحتياطية النسخ طريق عن الكهرباء انقطاع قبل السابقة حالتها إلى البيانات إعادة .2
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 تحديد مصادر التسرب المائي. .2
 معالجة التسرب. .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75              
 واألزمات والطوارئ  املخاطر خطة إدارة  

 R2 سرقة الخوادم وأجهزة التخزين -17

 وصف الخطر

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

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

توافر أجهزة وفريق أمني لمراقبأأأأة مركز  .1
 البيانات.

وجود نظام حماية وتتبع جميع األصو  بمركز  .2
 البيانات.

اتباع نظام البصأأأأأأأمة االلكترونية في األماكن  .3
 الموجود بها خوادم.

    ● ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 من قبل األفراد:

االتصأأأأأا  بالشأأأأأخص المسأأأأأئو  مباشأأأأأرة  .1
  وإبالغه.

 من قبل جهة معالجة الخطر:

معأأاينأأة مركز البيأأانأأات لتحأأديأأد األجهزة  .1
 المسروقة.

إيقأاف جميع األنظمأة واألجهزة المرتبطأأة  .2
 باألجهزة المسروقة.

 .عليها الطارئة والتغيرات البيانات حالة من التحقق. 1

 السابقة حالتها إلى البيانات إعادة. 2
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 االرتباط دائرة من المسأأروق الجهاز إلغاء .3
 األخرى. واألجهزة األنظمة مع

توفير أجهزة بديلة عن األجهزة المسأأروقة  .4
 الستئناف العمل.

تسأأأأأأأليم تسأأأأأأأجيالت الكأأأاميرات األمنيأأأة  .5
بالدخو / الخروج  الخاصأأأأأأةوالسأأأأأأجالت 

   لمركز البيانات للجهات األمنية المختصة.

 ابالغ الشرطة. .6
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 R2 عدم التشفير -18

 وصف الخطر

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

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

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

    ●    ●  

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 إيقاف الوصو  الخارجي . .1
 إيقاف مصدر البيانات الغير مشفرة . .2

 .المعلومات ألنظمة التشفير سياسة مراجعة .1
 واستعادته مشفرة الغير والملفات البيانات تتبع محاولة .2
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 R2 خارجية لتخزين المعلوماتاستخدام أنظمة  -19

 وصف الخطر

 صيتها.استخدام أي من األنظمة السحابية الخارجية لتخزين بيانات الجهة مما يمكن أصحاب هذه األنظمة االطالع على بيانات الجامعة وانتهاك خصو

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

زيأأادة وعي المسأأأأأأأتخأأدمين بأأاألنظمأأة اآلمنأأة  .1
 لتخزين المعلومات.

اتاحة مسأأأأأأاحات للمسأأأأأأتخدمين داخل شأأأأأأبكة  .2
الجامعة لتخزين الملفات والبيانات الخاصأأأأأأأأة 

 بالمستخدم.

  ●    ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إزالة آثار الخطرإجراءات  اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

إزالة كافة البيانات والمعلومات المرفوعة على  .1
 تخزين خارجي.

إيجاد بديل للمسأأأأأأتخدم على وسأأأأأأائط التخزين  .2
 بالجامعة.

 احالة الشخص المسؤو  الى التحقيق .3

 التدكد من عدم وجود بيانات أو ملفات على الشبكات الخارجية تخص الجامعة.

 

 



79              
 واألزمات والطوارئ  املخاطر خطة إدارة  

 R2 والتعديل على البيانات حالدخول غير المصر -20

 وصف الخطر

 .عليها التعديل أو البيانات على واالطالع النظام مسئو  بيانات طريق عن نظام على صالحية يملك ال شخص دخو 

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

لديهم زيادة وعي المستخدمين وخصوصًا من  .1
 صالحية على األنظمة.

تطبيق سأأأأأأأيأأاسأأأأأأأأات أمن المعلومأأات وزيأأادة  .2
إجراءات الدخو  على النظام )ارسأأأأأأأأا  كلمة 

 تقليل فترة الخمو ( –مؤقتة 
 تطبيق العقوبات الخاصة بانتهاك الخصوصية  .3
 وجود نسخ احتياطي يومي .4

  ●    ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 تغيير كلمة المرور لمدير النظام. .1
 ردع منتهك الخصوصية. .2
 إيقاف حساب مدير النظام. .3

 استعادة النسخ االحتياطية في حا  وجود تعديل على البيانات
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 R2 ضعف الوعي األمني للمستخدمين -21

 وصف الخطر

 بنتائع اإلهما  في مخالفة سياسات أمن المعلومات مما يؤدي إلى مخاطر كبيرة ض الوعيانخفا

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

وضأأع خطة لزيادة وعي المسأأتخدمين بسأأياسأأة  .1
 أمن المعلومات.

 استخدام كافة الوسائل الممكنة لزيادة الوعي. .2
تحفيز المسأأأأأأتخدمين أصأأأأأأحاب الوعي األمني  .3

 المتميز.

 ●      ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

اغالق حسأأأأأأأأاب المسأأأأأأأتخأأدم لحين مراجعتأأه  .1
 لإلدارة المختصة .

ماتسأأأأأبب فيه من تعهد المسأأأأأتخدم بعدم تكرار  .2
 أضرار

 حصر األضرار المترتبة من قلة وعي المستخدم . .1
 استصالح األضرار الناجمة عن قلة وعي المستخدم. .2
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 R2 عدم دقة البيانات المدخلة -22

 وصف الخطر

 ادخا  البيانات بشكل عشوائي دون مراعاة دقة البيانات مما ينتع تكرارها أو وجود بيانات غير منطقية

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية درء الخطر سياسة

 .زيادة كفاءة مدخلي البيانات .1
كافة البيانات بشأأكل صأأحيح التحقق من ادخا   .2

 ابتداًء.
 تكوين فريق عمل لتدقيق البيانات بعد إدخالها .3
 اختيار البيانات بشكل عشوائي واختبارها .4
 خا  معطيات جديدةدالنظام إلالتدكد من قابلية  .5

  ●    ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 تصحيح البيانات العشوائية . .1
التواصأأأأأأأأل مع الجهة المعنية بإدخا  البيانات  .2

 وتنبيهها.

 تصحيحها .مراجعة البيانات بعد  .1
 التدكد من عكس البيانات بشكل صحيح في األنظمة المرتبطة بمصدر البيانات. .2
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 R2 دود الجنوبيةأزمة الح -23

 وصف الخطر

 حصو  أضرار لمركز البيانات جراء الحروب مما ينتع عنه توقف الخدمات.

 الخطر حال حدوثهمستوى تأثير  احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

خارج  .1 ند الكوار   عادة ع تجهيز مركز اسأأأأأأأت
 المنطقة.

 ماكن آمنة.وجود نسخ احتياطية للبيانات في أ .2

    ● ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

مركز االسأأأأتعادة عند إعادة تشأأأأغيل الخدمات عبر 
 الكوار  من خال  النسخ االحتياطية.

 حصر األضرار المتربة من الحروب. .1
 استصالح األضرار الناجمة من الحروب وإعادة تشغيل الخدمات من المركز الرئيسي للبيانات .2
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 R3 

 م
بيانات الموقع 
 العام

 بيانات موقع حدوث الخطر بيانات المسؤول الجانب
الجهة التي سيتم اإلبالغ لها حال بيانات 

 حدوث الخطر

 رقم التحويلة الصفة  رقم التحويلة الصفة نسائي رجالي  

   البرج اإلداري  .1
مدير مكتب 

 مدير الجامعة
 مكتب مدير الجامعة 8877

مدير مكتب مدير 

 الجامعة
8877 

 البرج اإلداري  .2

  
الموارد عميد 

 البشرية
 إدارة شؤون الموظفين 8282

عميد الموارد 

 البشرية
8282 

  
إدارة 

 المشتريات
 8585 مدير المشتريات المشتريات 7949

3.  
الدراسات عمادة 

 العليا
  

الدراسات عميد 

 العليا
 الدراسات العليا 1055

 مدير مكتب عميد

 الدراسات العليا
8253 

4.  
شؤون عمادة 

 المكتبات
  

شؤون عميد 

 المكتبات
 شؤون المكتبات 8900

مكتب عميد مدير 

 شؤون المكتبات
8884 

5.  
تقنية  عمادة

 المعلومات
  

مدير إدارة 

تقنية عمادة 

 المعلومات

 تقنية المعلومات عمادة 8999

 مدير مكتب

تقنية  عمادة

 المعلومات

8996 

6.  
التعلم عمادة 

 االلكتروني
  

التعلم عمادة 

 االلكتروني
 التعلم االلكترونيعمادة  7832

عميد مدير مكتب 

 االلكتروني التعلم
8033 

7.  
وكالة الجامعة  

 للتطوير والجودة
  

وكيل الجامعة 

للتطوير 

 والجودة

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة 7788

وكيل  مدير مكتب

الجامعة للتطوير 

 والجودة

8787 

8.  
عمادة شؤون 

 الطالب
  

شؤون عميد 

 الطالب
 عمادة شؤون الطالب 8882

مدير مكتب عميد 

 شؤون الطالب
8289 

9.  
عمادة القبول 

 والتسجيل
  

القبول عميد 

 والتسجيل
 عمادة القبول والتسجيل 8666

مدير مكتب عميد 

 القبول والتسجيل
8662 
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10.  
المستشفى 

 الجامعي
  المستشفى الجامعي 6300 مدير المستشفى 

مدير مكتب مدير 

 المستشفى
6383 

11.  
فرع الجامعة 

 بشروره
  

كلية العميد 

التطبيقية 

 بشروره

 بشرورهالتطبيقية كلية ال 9992

مدير مكتب عميد 

كلية العلوم واآلداب 

 بشروره

9980 

12.  

 التطبيقةكلية ال

إدارة )ملحق 

 (المشاريع

  
مدير ادارة 

  المشاريع
 إدارة المشاريع 8700

 مدير مدير مكتب

 إدارة المشاريع
8715 

13.  

 التطبيقةكلية ال

إدارة )ملحق 

 (النقل

  إدارة النقل 8533 مدير إدارة النقل 
 مدير مدير مكتب

 إدارة النقل
8028 

14.  

 التطبيقةكلية ال

إدارة )ملحق 

االتصاالت 

 (اإلدارية

  

إدارة مدير 

االتصاالت 

 اإلدارية

 إدارة االتصاالت اإلدارية 8802
إدارة االتصاالت 

 اإلدارية
8803 
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(4) 

 الموارد البشرية قائمة مخاطر

 المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر 
R1 

 عدم التحديث الدوري للتوصيف الوظيفي 
جميع اإلدارات والوحدات األكاديمية واإلدارية 

 بالجامعة

 
االستقاالت ) التسرب الوظيفي( ألعضاء هيئة 

 التدريس
 المساندة الكليات وبعض العمادات

 .العمل جودة ضعف 
جميع اإلدارات والوحدات األكاديمية واإلدارية 

 بالجامعة

 
نقص الكفاءات اإلدارية في بعض المواقع المهمة  -4

 مثل مدراء اإلدارات 
جميع اإلدارات والوحدات األكاديمية واإلدارية 

 بالجامعة
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 R2 عدم التحديث الدوري للتوصيف الوظيفي -1

 وصف الخطر

 بعض اإلدارات. تداخل مسئوليات وصالحيات ومهاممما يترتب عليه  التحديث الدوري للتوصيف الوظيفي عدم

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

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

    ●  ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

الرجوع إلى القرارات اإلدارية المعتمدة التي  .1
صدرت خالل العام السابق واالعتماد عليها 

 القرارات.كمرجعية في اتخاذ 
االستعانة بالدليل التنظيمي للجامعة كوثيقة  .2

مرجعية حال االختالف على بعض المهام 
 والصالحيات.

الرجوع إلي اللوائح واألنظمة ذات العالقة  .3
 والمعمول بها في المملكة.

 .التحديث الدوري لألدلة التنظيمية
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 R2 االستقاالت ) التسرب الوظيفي( ألعضاء هيئة التدريس -2

 وصف الخطر

 .العقود إنهاء أو التقاعد أو االستقالة نتيجة التدريس هيئة أعضاء تسرب -
 .الدراسي العام أثناء التدريسية بواجباتهم القيام استكما  عدم -

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

التدريس ومكافدة وضع آلية لتقييم أعضاء هيئة  .1
 .المتميزين

 .عاد  للحوافزوضع نظام جيد و .2
تطبيق المسأأأأأأأأأاواة و العأأد  في السأأأأأأأأأاعأأات  .3

 .التدريسية و األعباء الوظيفية

  ●    ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

السأأأأأأنوي لمبررات االسأأأأأأتقالة وفقًا الحصأأأأأأر  .1
  للنموذج المعتمد

اعداد تقرير عن أسباب استقاالت أعضاء هيئة  .2
 .التدريس، وتقديم الحلو  والبدائل المناسبة

توفير بديل فوري بمعرفة القسأأأأأأم للقيام بدعباء  .3
 العضو المستقيل لحين تعيين عضو جديد.

 بالجامعة التخاذ ما يلزم وتحديث إجراءاتها.إحالة التقرير إلى لجنة تحسين الرضا الوظيفي  .1
وضع آلية لتشجيع وتحفيز أعضاء هيئة التدريس في كافة األنشطة التعليمية والبحثية وخدمة  .2

 المجتمع.
 االستعانة بالخطة الخمسية للتوظيف ببرامع الجامعة. .3
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 R2 ضعف جودة العمل -3

 وصف الخطر

 .الجامعة أهداف وعدم تحقيق اإلنجاز والبطء في وقتها في المعامالت إنجاز وعدم اإلهما 

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

  .وضع سياسة جادة لتحفيز الموظفين .1
 .تطبيق سياسة الثواب و العقاب .2
نشأأأأأأر  رسأأأأأأالة و أهداف الجامعة و الوحدة و  .3

 بالمسئولية.قيمها لزيادة اإلحساس 
عقد االجتماعات الدورية من قبل المسأأأأأأأئولين  .4

  .مع الموظفين لتحفيزهم وتكريم المتميز منهم
 وضع نظام للجوائز بالجامعة .5

  ●     ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

متابعة أداء الموظفين المتعلق خاصأأأأأة المتعلق  .1
 باالتصاالت اإلدارية.

 الكلية/اإلدارةرفع تقارير عن جودة األداء إلى  .2
تفعيأأأل نظأأأام تقييم األداء واتخأأأاذ اإلجراءات  .3

 .المتبعة حا  انخفاض مستوى األداء للموظف

 تصميم خطة اضطرارية من اإلدارة المسؤولة إلنجاز األعما  المعطلة
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 R2 نقص الكفاءات اإلدارية في بعض المواقع المهمة مثل مدراء اإلدارات  -4

 وصف الخطر

 .بالجامعة الرئيسية المواقع بعض في والمهارات اإلدارية الكفاءات ذات القيادات توافر عدم -

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

ية إلزامية  .1 تدريب اإلداري  للجهازتوفير برامع 
 طبقًا لالحتياجات الوظيفية.

ية للموظفين بهأدف  .2 تطبيق سأأأأأأأيأاسأأأأأأأأة تحفيز
 االرتقاء بمهاراتهم القيادية.

وضأأأع سأأأياسأأأة السأأأتقطاب الكفاءات اإلدارية  .3
 التي تحتاجها الجامعة.

 ضأأأأأأأرورة اعتماد الوظائف اإلدارية المطلوبة .4
 .في الجامعة بالميزانية

    ●  ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

تأأدريأأب اإلداريين علي الكفأأاءات و المهأأارات  .1
 .المطلوبة فورًا

تحديث خطة التدريب بناًء علي المسأأأتجدات و  .2
 .التغييرات

 وشأأأأأأأروط الشأأأأأأأأاغرة الوظائف عن اإلعالن .3
 .شغلها

 إصدار إعالن عن الوظائف الشاغرة
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 R3 

 م
بيانات 
 الموقع العام

 بيانات المسؤول الجانب
بيانات موقع 
 حدوث الخطر

الجهة التي سيتم اإلبالغ لها حال بيانات 
 حدوث الخطر

 رقم التحويلة الصفة  رقم التحويلة الصفة نسائي رجالي  

عأأأأأأأأأدم . 1
الأأأأتأأأأحأأأأديأأأأث 
الأأأأأأأأأأأأأأأأدوري 
يف  توصأأأأأأأأ ل ل

 الوظيفي

جأأأأأأأأمأأأأأأأأيأأأأأأأأع 
اإلدارات 

والأأأأأوحأأأأأدات 
األكأأأأاديأأمأأيأأأأة 
واإلداريأأأأأأأأأأأأة 

 بالجامعة

√ √ 

ماااااادراء اإلدارات 
بااااااااااااااااااااااااإلدارات 
والكليات ورؤساء 
الوحاادات المعنيين 

 بالجامعة

 دليل الهاتف علي الموقع
 اإللكتروني للجامعة 

https://contacts.nu.edu.sa/ 

جميع اإلدارات 
والأأأأأأأوحأأأأأأأدات 
األكأأأأاديأأأأمأأأأيأأأأة 
واإلداريأأأأأأأأأأأأأأة 

 بالجامعة

ماااااااااااااااااااااادراء 
اإلدارات 

باااااااااااااااإلدارات 
والااااكاااالاااايااااات 
ورؤساااااااااااااااااء 
الااااااااوحاااااااادات 
الاااماااعااانااايااايااان 

 بالجامعة

 دليل الهاتف علي الموقع
 اإللكتروني للجامعة 

https://contacts.nu.edu.sa/ 

2 .
االسأأأأأأأتقأأاالت 
)الأأأتسأأأأأأأأأأرب 
الأأأوظأأأيأأأفأأأي( 
ألعضاء هيئة 

 التدريس

الأأأأأكأأأأألأأأأأيأأأأأات 
وبأأأأأأأأأعأأأأأأأأأض 
الأأأأأعأأأأأمأأأأأادات 

 المساندة

√ √ 
عميد الموارد 

 البشرية
8282 

الأأأأأكأأأأألأأأأأيأأأأأات 
وبأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأض 
الأأأأأأعأأأأأأمأأأأأأادات 

 المساندة

عميد 
الموارد 
 البشرية

1118855 

 ضأأأأأأأأعف. 3
 العمل. جودة

جأأأأأأأأمأأأأأأأأيأأأأأأأأع 
اإلدارات 

والأأأأأوحأأأأأدات 
األكأأأأاديأأمأأيأأأأة 
واإلداريأأأأأأأأأأأأة 

 بالجامعة

√ √ 

مدراء اإلدارات 
بأأأأأأأأأأأأأأأأاإلدارات 
والأأأأأكأأأأألأأأأأيأأأأأات 
ور سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاء 
الأأأأأأأأأأوحأأأأأأأأأأدات 
الأأأأمأأأأعأأأأنأأأأيأأأأيأأأأن 

 بالجامعة

 دليل الهاتف علي الموقع
 اإللكتروني للجامعة 

https://contacts.nu.edu.sa/ 

جميع اإلدارات 
والأأأأأأأوحأأأأأأأدات 
األكأأأأاديأأأأمأأأأيأأأأة 
واإلداريأأأأأأأأأأأأأأة 

 بالجامعة

ماااااااااااااااااااااادراء 
اإلدارات 

باااااااااااااااإلدارات 
والااااكاااالاااايااااات 
ورؤساااااااااااااااااء 
الااااااااوحاااااااادات 
الاااماااعااانااايااايااان 

 بالجامعة

 دليل الهاتف علي الموقع
 اإللكتروني للجامعة 

https://contacts.nu.edu.sa/ 

نأأأأأقأأأأأص . 4
الأأأأأكأأأأأفأأأأأاءات 
اإلداريأأأأة فأأي 
بعض المواقع 

جأأأأأأأأمأأأأأأأأيأأأأأأأأع 
اإلدارات 

والأأأأأوحأأأأأدات 
األكأأأأاديأأمأأيأأأأة 

√ √ 

وكأأأأأأأأأأأالء  -
 الجامعة

 عمداء الكليات -
 مدراء العموم -

 دليل الهاتف علي الموقع
 اإللكتروني للجامعة 

https://contacts.nu.edu.sa/ 

جميع اإلدارات 
والأأأأأأأوحأأأأأأأدات 
األكأأأأاديأأأأمأأأأيأأأأة 

وكااااااااااالء  -
 الجامعة
عاااااااماااااااداء  -

 الكليات

 دليل الهاتف علي الموقع
 اإللكتروني للجامعة 

https://contacts.nu.edu.sa/ 
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المهمأأأة مثأأأل 
مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدراء 

 اإلدارات 

واإلداريأأأأأأأأأأأأة 
 بالجامعة

واإلداريأأأأأأأأأأأأأأة 
 بالجامعة

ماااااااااادراء  -
 العموم
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(5) 

 

 اإلعالم والصورة الذهنية قائمة مخاطر

 المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر 
R1 

 كليات الجامعة االكاديمية السمعة مخاطر 

 المراكز البحثية –كليات الجامعة  البحثية السمعة مخاطر 

 جميع الوحدات األكاديمية واإلدارية بالجامعة االدارية السمعة مخاطر 

  األوساط األكاديمية والمجتمعية باإلعالم متعلقة مخاطر 
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 R2 مخاطر السمعة األكاديمية -1

 وصف الخطر

 .نواتع تعلم البرامع بانخفاض تحقق المتعلِّقة المخاطر وتشمل

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

المستمر مع جهات التوظيف وسوق التواصل  .1
 العمل.

تدريب أعضاء هيئة التدريس على االساليب  .2
 الحديثة في التدريس واساليب التقويم.

تبنى معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد  .3
 األكاديمي في عملية التعليم والتعلم.

توفير مصار التعلم التي تعين على تحقيق نواتج  .4
 تعلم البرامج.

ى رفع رضا سوق العمل عن مخرجات العمل عل .5
 التعلم بالبرامج األكاديمية.

العمل على تقليل نسبة المتعطلين من خريجي  .6
 الكليات.

العمل على ارتفاع نسبة الخريجين الذين يجتازون  .7
 اختبارات قياسية في التخصصات المختلفة.

  ●    ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

إعادة النظر )إيقاف القبو / تطوير الخطط/  -
 ال التي بالبرامع الموارد البشرية/ اإلمكانات(

 .العمل سوق يحتاجها

 وضع خطط مستقبليه للبرامع الضعيفة والتي تحتاج الى تطوير. .1
 .Bbاالرتقاء بتعلم اإللكتروني داخل برامع الجامعة وتفعيل نظام  .2
 .2030تشكيل لجنة لدراسة الهيكل األكاديمي لبرامع الجامعة وفًقا لر ية المملكة  .3
 .الوطني للتقويم واالعتماد األكاديميالمركز التوجه نحو اعتماد برامع الجامعة من  .4
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تغيير المجلس االستشاري للكليات التي ظهر بها  -
 الخلل.

المستمر مع تفعيل مكتب الخريجين للتواصل  -
 الخريجين.
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 R2 مخاطر السمعة البحثية -2

 وصف الخطر

 ، ومنها للمجتمع وخدمتها مخرجاتها وجوده العلمية البحو  بَجودة المتعلِّقة المخاطر عن عبارة وهي
 قلة الدعم المادي للبحو  العلمية .1
 عدم ارتباط البحو  باحتياجات المجتمع .2
 Impact factorقلة البحو  المنشورة في مجالت علميه محكمة  .3

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

وضع آلية لتقييم أعضاء هيئة التدريس ومكافدة  .4
 .المتميزين

 .عاد  للحوافزوضع نظام جيد و .5
تطبيق المسأأأأأأأأأاواة و العأأد  في السأأأأأأأأأاعأأات  .6

 .التدريسية و األعباء الوظيفية

  ●    ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

توفير الميزانيات الكافية لدعم الباحثين وطالب  .1
 الدراسات العليا

تشأأأأأجيع اعضأأأأأاء هيئة التدريس على النشأأأأأر  .2
 الدولي ومساعدتهم ماديا.

 تنفيذ دورات تدريبية عن النشر العلمي. .1
 عمل مطبوعات عن آلية الجامعة للتشجيع العلمي. .2
الزيارات الدورية من عميد البحث العلمي للكليات والبرامع وطالعهم على االتجاهات الحديثة في  .3

 مجا  النشر العلمي.
ة االسأأأأأأتشأأأأأأهادات العلمية لهذه البحو  لمعرف Google scholarتسأأأأأأجيل البحو  العلمية في  .4

 كمؤشر لمعرفه مدى االستفادة منها من عدمه.
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 R2 مخاطر السمعة اإلدارية -3

 وصف الخطر

 هم.دم الشفافية والعدالة في التعامل معوع، للمستفيد المعامالت وتدخير والمنازعات االدارية التجاوزات ببعض المتعلِّقة المخاطر عن عبارة وهي

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 تفعيل ادارة المتابعة بالجامعة. .1
توضأأأأأأيح المهام والواجبات الوظيفية لكل جهة  .2

 داخل الجامعة.
 انشاء نظام شفاف للشكاوى والمقترحات. .3
 التعامل الجيد مع المراجعين .4

   ●   ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 إخطار مكتب مدير الجامعة بالتجاوزات. .1
 .التحقيق الفوري واتخاذ إجراء تصحيحي .2
إخطار المشأأأأأأرف العام على الشأأأأأأؤون المالية  .3

بوضأأأأأأع خطة زمنية عاجلة إلنهاء اإلجراءات 
 .المالية للمستفيدين

 

 اصدار تقارير شهرية عن انجاز المعامالت المالية واإلدارية. .1
 .الموظف المتسبب في الخطر بعد إجراء التحقيق ضد النظامية االجراءات اتخاذ .2
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 R2 مخاطر متعلقة باإلعالم -4

 وصف الخطر

 ، ومنها سمعتها على ويؤثر المختلفة االعالم وسائل في الجامعة بخصوص ينشر ما كل بها ويقصد
 .للجامعة والخارجي الداخلي المجتمع في الذهنية صورتها على يؤثر بما الجامعة بسمعه المساس .5
 .الجامعة حو  المنشورة المعلومات تضارب .6

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

لالتصأأأأأا  تكون ضأأأأأمن الهيكل  وحدةنشأأأأأاء ا .1
 .العالقات العامة واالعالم إلدارة التنظيمي

 .لجامعةباسم ا رسمي استحدا  وظيفة متحد  .2

 ●     ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 الشأأئوناالتصأأا  بحضأأور  إلدارةقد اجتماع ع .1
نشأأأأأأأرت  التيالقانونية بالجامعة وممثل للجهة 

 .اخبار مغلوطه عن الجامعة
مادةصأأأأأأأر ح .2 هدد سأأأأأأأمعه  التي اإلعالمية ال ت

 .و غير مباشرأالجامعة بشكل مباشر 
خطأأأة الرد  إلعأأأداددارة االتصأأأأأأأأأأا  إكليف ت .3

 الجامعةالمقترحة وعرضها على مدير 
 .المغالطاتشر ماده اعالمية للرد على هذه ن .4

 

 .الجامعة عن تنشر التي اإلعالمية المواد بمتابعه االتصا  ادارة تكليف .1
 .عنها ينشر ما حو  الجامعة اعالن فى الشفافية .2
 .وازالته الخطر لمعالجة اتخذت التي االجراءات كافة عن تفصيلي تقرير .3
 تكليف أحد القيادات األكاديمية بوظيفة المتحد  الرسمي باسم الجامعة. .4
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 R3 

 بيانات المسؤول الجانب بيانات الموقع العام م
بيانات موقع 
 حدوث الخطر

الجهة التي سيتم اإلبالغ لها حال بيانات 
 حدوث الخطر

 رقم التحويلة الصفة  رقم التحويلة الصفة نسائي رجالي  

 مأأأأأأخأأأأأأاطأأأأأأر .1
 السأأأأأأأأأأأمأأأأأعأأأأأة

 االكاديمية
 √ √ كليات الجامعة

 الجامعااااة وكياااال
للشاااااااااااااااااااااؤون 

  التعليمية

 

 كليات الجامعة 8000
 الجامعاااااااااااااة وكيااااااااااااال

  للشؤون التعليمية
 

8000 

 مأأأأأأخأأأأأأاطأأأأأأر .2
 البحثية السمعة

 –كليات الجامعة 
 المراكز البحثية

√ √ 

 الجامعااااة وكياااال
 للدراسااااااااااااااااااات

 والبحااااث العليااااا
 العلمي 
 

8777 
 كليات الجامعة -
 المراكز البحثية – 

 7946 البحث العلمي عمادة 

 مأأأأأأخأأأأأأاطأأأأأأر .3
 السأأأأأأأأأأأمأأأأأعأأأأأة

 االدارية

جميع الوحدات 
األكاديمية 

 واإلدارية بالجامعة
√ √ 

وكياااااااااااااااااااااااال  -
 الجامعة

 
المتحااااااااااااااادث  -

الرسااااااااااااااااااااامي 
 للجامعة
 

8666 
 

8882 

جميع الوحدات 
األكاديمية 

 واإلدارية بالجامعة

 وكيل الجامعة -
 
المتحاااااادث الرساااااامي  -

 للجامعة
 

1118666 
 

1118882 

 متعلقة مخاطر .4
 باإلعالم

األوساط األكاديمية 
  والمجتمعية

√ √ 

 ادارةمااااااااااااااادير 
 العالقاااااااااااااااااااااات
 العامااااااااااااااااااااااااااة
واالعاااااااااااااااااااااالم 

 الجامعي
 

1118520 
األوساط األكاديمية 

  والمجتمعية

 العالقاااااات مااااادير ادارة
واالعاااااااااااالم  العاماااااااااااة
 الجامعي
 

1118520 
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(6) 

 

 المالية مخاطرالقائمة 

 المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر 
R1 

 الجامعةب العليا دارةاإل الدعم الحكومي للجامعة.خفض  

 عدم توافر السيولة المالية. 
 الجامعةب العليا دارةاإل

 اإلدارة العامة للشؤون المالية
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 R2 خفض الدعم الحكومي للجامعة -1

 وصف الخطر

 و البترو  سعر انخفاض مثل االقتصادية التغيرات نتيجة الجامعة لتمويلالرئيسي  و األساسي المصدر يعتبر الذي و الحكومي الدعم حصة انخفاض
 األزمات السياسية.

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 البحث عن مصادر تمويل غير حكومية. .5
 إنشاء أوقاف للجامعة. .6
دة من رجأأا  األعمأأا  في المنطقأأة االسأأأأأأأتفأأا .7

 وخاصة خريجي الجامعة.
 تسويق األبحا  العلمية. .8
 االستشارات والخدمات المجتمعية. تقديم .9

 ●     ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

المشأأأأأأروعات والبرامع الجديدة التي لم قاف إي .1
 يتم االتفاق عليها.

 .الترشيد في المصروفات اإلدارية و التشغيلية .2
 ض ميزانيات البرامع واإلدارات وقصأأأأأرتخفي .3

 الرئيسية. المهامالمصروفات على 

 إعداد خطة للمخاطر المالية
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 R2 عدم توافر السيولة -2

 وصف الخطر

 للمخصصات. والتكاليف االعتمادات وتجاوز الميزانية وتدخرها، وانخفاض الميزانية ضعف التدفق المالي لمخصصات

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

االلتزام الدقيق بدوجه الصأأأأأأرف حسأأأأأأب بنود  .3
 الالئحة المالية.

نظام تطوير النظام المحاسأأأأأأأبي واسأأأأأأأتخدام  .4
 الصرف.محاسبي دقيق لمراقبة أوجه 

 ●     ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

تحديد المشااااروعات والبنود التي تعاني من نقص في  .1
 السيولة والفترات الزمنية لها.

لتغطيااة االلتزامااات الضاااااااروريااة خالل عماال جاادولااة  .2
 الفترات الزمنية المحددة.

 على بناًء المناقالت ترشااااايد االلتزامات المالية وعمل .3
 األساسية. االحتياجات

التواصااااااال مع الجهات التي لها مساااااااتحقات مالية   .4
وجدولة المساااتحقات بما يفي بالساااداد ويحقق رضاااا 

 العميل.

 التواصل المستمر مع وزارة المالية -
 عيل خطة المخاطر الماليةتف -
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 R3 

 بيانات المسؤول الجانب بيانات الموقع العام م
بيانات موقع حدوث 

 الخطر
بيانات الجهة التي سيتم اإلبالغ لها حال 

 حدوث الخطر

 رقم التحويلة الصفة  رقم التحويلة الصفة نسائي رجالي  

خفض الأأأأدعم  .1
الأأأأحأأأأكأأأأومأأأأي 

 للجامعة

 اإلدارة الأأأعأأألأأأيأأأأا -
 بالجامعة

 الجامعة مدير √ √
8556 

 
 الجامعة مدير بالجامعة اإلدارة العليا -

8556 
 

عأأأأدم تأأأوافأأأر  .2
 السيولة المالية

 اإلدارة الأأأعأأألأأأيأأأأا -
 بالجامعة

اإلدارة الأأعأأأأامأأأأة  -
 للشؤون المالية

√ √ 
 مدير الجامعة

 
8556 

 بالجامعة اإلدارة العليا -
اإلدارة العامة للشأأؤون  -

 المالية

 على العام المشرف
 المالية الشئون

 
8556 
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(7) 

 القانونية مخاطرالقائمة 

 المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر 
R1 

 وإداراتها الجامعة ووحدات الكليات جميع .وواجباتهم بحقوقهم الجامعة منسوبي وعي ضعف 

 
 الصادرة القرارات مراجعة في القانونية لإلدارة الممنوحة الصالحيات ضعف

 .المنظمة اللوائح مع توافقها من للتدكد الجامعة وإدارات وحدات من
 وإداراتها الجامعة ووحدات الكليات جميع

 الجامعة وحدات وجميع الكليات .للعقود النهائي االبرام قبل مهامهم بمباشرة الجامعة مع للمتعاقدين السماح 

 الجامعة كليات الطالب بعض لدى الغش ظاهرة 

 الجامعة كليات األكاديمية اإلنتحاالت 

 
 يملكون ال اشخاص خال  من الجامعة تلزم التي واالتفاقيات العقود ابرام

 لذلك صالحية
 إدارات الجامعة 

 الجامعة وحدات جميع – الجامعة إدارة .نظامية غير بطريقة الجامعة شعار استخدام 

 بالجامعة اإلدارية الوحدات الكليات .النفوذ واستغال  المصالح تضارب 

 جامعة نجران  .الجامعة ضد قضايا رفع 

 
عدم التزام الجهات المختصة بتنفيذ المشروعات بالمواصفات الفنية 

 وفق عقود االنشاءاتبعقود اإلنشاءات  المنصوص عليها
 الجامعة مباني جميع
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 R2 .وواجباتهم بحقوقهم الجامعة منسوبي وعي ضعف -1

 وصف الخطر

 .وواجباتهم بحقوقهم والطالب والموظفين التدريس هيئة أعضاء إلمام عدم عنه ينتع مما والواجبات بالحقوق الخاصة واألنظمة اللوائحب انخفاض الوعي

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

ند .4 مة  قا  واألنظمة اللوائحبوات وورش عمل إ
لكل منسأأأأأأأوبي  والواجبات بالحقوق الخاصأأأأأأأة
 الجامعة. 

عن األنظمة دورية كتيبات ونشأأأأرات  إصأأأأدار .5
 .واللوائح بالجامعة

  ●         

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 آثار الخطرإجراءات إزالة  اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

واألنظمة  باللوائح الجامعة منسأأأوبي تزويد .1
 بهم. الخاصة

 تعهد على وتوقيعه وواجباتهم حقوقهم تنص التي اللوائح على باالطالع الجامعة منسأأوبي الزام .1
 .بها االخال  حا  في العقوبات بتحمل يلزمه مما بالعلم
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 لصااادرةاإلدارية ومذكرات التفاهم ابصااور من القرارات  القانونية إلدارةعدم تزويد ا-2
 .المنظمة اللوائح مع توافقها من للتأكد الجامعة وإدارات وحدات من

R2 

 وصف الخطر

 .القانونية اللوائح مع توافقها من والتدكد لمراجعتها القانونية االدارة على وإداراتها الجامعة وحدات من الصادرة القرارات بعرض االلتزام عدم-

 درء الخطرسياسة 
احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف 

 الحالية
 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

 بصأأأأأورة القانونية االدارة تزويد ضأأأأأرورة .5
 من للتأأأدكأأأد الئحأأأة أو إداري قرار أي من

 .القانونية اللوائح مع توافقها
 وحأأأداتكأأأافأأأة  بين التعأأأاون على التأأأدكيأأأد .6

 .القانونية واإلدارة كافة الجامعة

            

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

الكتابة الفورية للجهة التي أصأأأدرت القرار  .1
 ابالغ صاحب الصالحية بذلك.و

االدارة القانونية تزويد  بضأأرورة الصأأالحية صأأاحب قبل من الجامعة وحدات كافة على التعميم .1
 .أي قرار إداري بصورة من

 .القانونية واإلدارة الجامعة وحدات كافة بين التعاون .2
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 R2 .للعقود النهائي االبرام قبل مهامهم بمباشرة الجامعة مع للمتعاقدين السماح-3

 وصف الخطر

 د العقود. قد يؤدي السماح للمتعاقدين مع الجامعة بمباشرة مهامهم قبل االبرام النهائي للعقود لعدم وفاء الجامعة بالتزاماتها فيما يخص بعض بنو

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

بمباشأأأأرة عدم السأأأأماح للمتعاقدين مع الجامعة  .1
 مهامهم إال بعد التوقيع على العقد النهائي.

التعميم على وحدات الجامعة بعدم توظيف أي  .2
ع العقد النهائي عن طريق شأأأخص إال بعد توقي

 .االدارة المختصة
سرعة إنهاء إجراءات توقيع العقد مع الشخص  .3

المراد توظيفأأه حتى ال يترتأأب على ذلأأك آثأأار 
 قانونية.

            

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

فورا بضأأأرورة إخالء إبالغ الشأأأخص المعني  .1
طرفه وعدم مباشأأأأأأأرة العمل حتى توقيع العقد 

 .هومعرفة حقوقه والتزامات
 
 
 
 
 

عليها إلبرام العقود النهائية ومن خال  الجهات المختصأأأأأأأة االلتزام بالتوقيتات الزمنية المتفق  .1
 بذلك.
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 R2 الطالب بعض لدى الغش ظاهرة -4

 وصف الخطر

 .الطالب بعض لدى الغش ظاهرة إلى الطالب تدديب الئحة على واطالعهم الطالبية التوعية عدم يؤدي

 تأثير الخطر حال حدوثهمستوى  احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

توعية الطالب باللوائح واألنظمة خصأأأأأوصأأأأأا  .1
 الئحة تدديب الطالب.

 علي لالئحة للحد من هذه الظاهرة.التطبيق الف .2
 تشديد المراقبة في لجان االختبارات. .3
شر الكتيبات الخاصة بالبنود التدديبية ألعما   .4 ن

 الغش باالختبارات.

            

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 واالنأأظأأمأأأأة لأألأأوائأأح الأأفأأوري الأأتأأطأأبأأيأأق .1
ضبط  حاالت ضبط عند عليها المنصوص

 .الغش
 
 
 
 
 
 
 

 الظاهرة. هذه من للحد الشدن هذا في المقررة واإلجراءات اللوائح تطبيق .1
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 R2 األكاديمية نتحاالتاال -5

 وصف الخطر

 .الفكرية الملكية حقوق وانتهاك األكاديمية االنتحاالت تجاه الصارمة األنظمة تطبيق عدم

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 .العلمي المجلس على موضوع أي عرض .1
 المجلس من الموضأأأأأأأوع على الموافقأأة إلغأأاء .2

 .االنتحاالت اكتشاف بعد العلمي
 اعتماد السياسات الخاصة بالنزاهة األكاديمية. .3

            

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

اتخأأاذ اإلجراءات التأأدديبيأأة المنصأأأأأأأوص  -1
 بالالئحة.عليها 

تطبيق التقنيات الخاصأأأأأأأة بالكشأأأأأأأف عن  -2
 االنتحاالت األكاديمية.

 عمل محاضرات وندوات تثقيفية. -
 نشر البروشورات والمطويات الخاصة بالنزاهة االكاديمية. -
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 R2 إبرام العقود واالتفاقيات التي تلزم الجامعة من خالل اشخا  ال يملكون صالحية لذلك -6

 وصف الخطر

 عدم وعي بعض مسؤولي الجامعة بلوائح الجامعة وقراراتها الداخلية خصوصا فيما يتعلق بقرارات تفويض الصالحيات.   

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

واالتفاقيات أوال  ارسا  مشروعات العقود .1
لمراجعتهأأا وتحأأديأأد إلى اإلدارة القأأانونيأأة 

الجهأأأأة المختصأأأأأأأأأأة بأأأأالتوقيع، وتحمأأأأل 
 االلتزامات.

 ابالغ صاحب الصالحية بالخطر المعني. .2
الكتأأأأابأأأأة للجهأأأأة المعنيأأأأة بتطبيق العقأأأأد  .3

بضأأأأرورة ابالغ صأأأأاحب الصأأأأالحية أو 
 الحصو  على تفويض بالتوقيع.

            

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 .ابالغ صاحب الصالحية 1
 .إحالة األشخاص المعنيين للجان التحقيق 2

 . ابرام عقود جديدة 1
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 R2 .نظامية غير بطريقة الجامعة شعار استخدام -7

 وصف الخطر

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

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

سأأأم تحديد الجهة المخولة بالسأأأماح باسأأأتخدام ا .1
 الجامعة وشعارها في أي موضوع.

بل صأأأأأأأأاحب الصأأأأأأأالحية على  .2 التعميم من ق
شأأأأأأأعار  وحدات الجامعة كافة بعدم اسأأأأأأأتخدام

 الجامعة إال بعد الموافقة منه.

            

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

اتخاذ اإلجراءات القانونية ضأأد الجهة التي أسأأاءت 
 استخدام شعار الجامعة بدون إذن

 احاطة إدارة القانونية بالجامعة بالواقعة التخاذ ما يلزم  .1
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 R2 .النفوذ واستغالل المصالح تضارب -8

 وصف الخطر

 .الذاتية الرقابة تفعيل وعدم المصالح تضارب خطر

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 تسأأأأأأأمح اللذين الجامعة منسأأأأأأأوبي على التنبيه .1
 شأأبهة بوجود تسأأمح عالقات بوجود مناصأأبهم
 .كتابة ذلك بتوضيح المصالح لتضارب

 البعض ببعضهم األشخاص عالقة من التدكد .2
/  المهني األداء على ذلك تدثير مدى دراسأأأأأأأة .3

 الوظيفي
نشأأأأأأأر الوعي بثقأأافأأة وإجراءات تضأأأأأأأأأارب  .4

 المصلحة 

            

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 بذلك الصالحية صاحب إبالغ .1
اتخأأأاذ اإلجراءات القأأأانونيأأأة نظأأأامأأأا مع  .2

 الشخص المعني.

 المصلحة صاحب ايقاف.1
 إصدار التعاميم .2
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 R2 .الجامعة ضد قضايا رفع -9

 وصف الخطر

 .ضدها قضايا رفع إلى احيانا يؤدي الجامعة جهات بعض إهما  أم تقصير

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 بث الوعي باألنظمة والقوانين في الجامعة. .1
التأأدكأأد من أن القرارات المتخأأذة في الجأأامعأأة  .2

 قانونية.
رافع القضأأأأأأأية لحل األمر  محاولة التفاهم مع .3

 قبل الرفع للمحكمة.

            

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 الكتابة للجهة المسئولة. .1
 إعداد رد الجامعة مكتوبا. .2
والترافع متابعة القضأأأية في الجهات القضأأأائية  .3

 عنها.

 .الدعوة في قضائي حكم صدور .1
 .الجامعة ضد كان حا  في الحكم على االعتراض .2
 .القضية بانتهاء الصالحية لصاحب الكتابة - .3
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التزام الجهات المختصااااة بتنفيذ المشااااروعات بالمواصاااافات الفنية المنصااااو   عدم -10
 عليها بعقود االنشاءات

R2 

 وصف الخطر

 وكفاءة تشغيل المنشآت   سالمة على الرقابة في(  المشاريع إدارة)  الجامعة دور تفعيل

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

المباني  كفاءةمتابعة الجامعة )إدارة المشاريع(  .1
 .ومواد البناء

 .االشراف على صيانة المباني .2
عالمية للتصميم واإلشراف التوقيع مع شركات  .3

 .والبناء الهندسي

            

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 إيقاف العمل بالمنشدة  .1
 اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد المقاو   .2

 إلزالة العيب االنشائي وإعادة تشغيل المبنىمخاطبة الجهات المنظمة  .1
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 R3 

 بيانات المسؤول الجانب بيانات الموقع العام م
بيانات موقع 
 حدوث الخطر

بيانات الجهة التي سيتم اإلبالغ لها 
 حال حدوث الخطر

 رقم التحويلة الصفة  رقم التحويلة الصفة نسائي رجالي  

 منسااوبي وعي ضااعف .1
لجااااامعااااة  بحقوقهم ا
 .وواجباتهم

 ووحدات الكليات جميع
 وإداراتها الجامعة

√ √ 
الاااماااوارد  عااامااااادة
 البشرية

8282  
 الاااكااالااايااااات جاااماااياااع
 الجااااامعااااة ووحاااادات
 وإداراتها

الموارد  عمااااادة
 البشرية

8282  

 الصااااااالحيات ضااااااعف .2
 لااادارة الاامااماانااوحااااة
 مراجعاة في القاانونياة
 من الصااادرة القرارات
 وإدارات وحااااااااادات
 من للتاااأكاااد الجاااامعاااة
 اللوائح مع توافقهااااا
 .المنظمة

 ووحدات الكليات جميع
 وإداراتها الجامعة

√ √ 

 الشئون عام مدير -
  القانونية

 اإلدارات مااديري -
 بالجامعة

8855  
 الاااكااالااايااااات جاااماااياااع
 الجااااامعااااة ووحاااادات
 وإداراتها

 عااااام ماااادياااار -
 الشااااااااااااااائااااااااون

  القانونية
 

8855  

 مع للمتعاقدين السماح .3
 بمبااااشااااااارة الجاااامعاااة
 االبرام قباااال مهااااامهم
 .للعقود النهائي

 وحدات وجميع الكليات
 الجامعة

√ √ 

 المتعاقدين شااااائون
 بالجامعة

8890 
 وجاااماااياااع الاااكااالااايااااات
 الجامعة وحدات

 شاااااااااااااااائااااااااااون
 الاامااتااعاااااقاااادياان

 بالجامعة
8890 

هرة .4 غش ظااااا ل  لاااادى ا
 الطالب بعض

 √ √ الجامعة كليات
 شاااااااائااون عاامااااادة
 الطالب

 الجامعة كليات 8226
 شااااااائون عمادة
 الطالب

8226 

 √ √ الجامعة كليات األكاديمية اإلنتحاالت .5
 اإلدارة ماااااااديااااااار
 القانونية

 الجامعة كليات 8282
 اإلدارة ماااادياااار
 القانونية

8282 

 الااااااعااااااقااااااود اباااااارام .6
 تلزم التي واالتفاااقيااات
معااااة لجااااا  خالل من ا
خا   يملكون ال اشااااااا
 لذلك صالحية

 √ √ إدارات الجامعة 
  الجامعة رئيس
 االدارة ماااااادياااااار 

 القانونية

8556 
8559 

 إدارات الجامعة 
 االدارة ماااادياااار
 القانونية

8559 
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 شاااااااعاااار اساااااااتخااادام .7
 غير بطريقااة الجااامعااة
 .نظامية

 جميع – الجامعة إدارة
 الجامعة وحدات

√ √ 
  الجامعة رئيس
 االدارة ماااااادياااااار 

 القانونية

8555 
8559 

 – الاااجاااااماااعااااة إدارة
 الجامعة وحدات جميع

 االدارة ماااادياااار
 القانونية

8559 

 المصاااااااالح تضاااااااارب .8
 .النفوذ واستغالل

 الااوحاااادات الااكاالاايااااات
 بالجامعة اإلدارية

√ √ 
 االدارة ماااااااديااااااار
 القانونية

8559 
 الااوحاااادات الااكاالاايااااات
 بالجامعة اإلدارية

 االدارة ماااادياااار
 القانونية

8559 

 ضااااااااد قضااااااااايااا رفع .9
 الجامعة.

 √ √ جامعة نجران 
 االدارة ماااااااديااااااار
 القانونية

 جامعة نجران  8559
 االدارة ماااادياااار
 القانونية

8559 

عااااادم الاااااتااااازام  .10
الجهاااات المختصاااااااااة 
بتنفيااذ المشاااااااروعااات 
ية  فات الفن بالمواصااااااا
 المنصاااااااو  عليهااااا
وفق بعقود اإلنشااءات 
 عقود االنشاءات

 √ √ الجامعة مباني جميع
العامة  االدارة مدير

 للمشاريع
 الجامعة مباني جميع 8700

 االدارة ماااادياااار
 العامة للمشاريع

8700 
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(8) 

 

 الطبيعية والمنشآت والحرائق مخاطرالقائمة 

 المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر 
R1 

 (الجامعة مستشفى إدارات، عمادات، كليات،) الجامعة منشآت جميع والسيو  األمطار 

 (الجامعة مستشفى إدارات، عمادات، كليات،) الجامعة مباني جميع والغبار العواصف 

 الحواد  المرورية مخاطر 
 الطرق المؤدية إلى جامعة نجران. -
  نجران جامعة مباني إلى الداخلية المؤدية الطرق -

 (الجامعة مستشفى إدارات، عمادات، كليات،) الجامعة مباني جميع الزالز  مخاطر 

 (الجامعة مستشفى إدارات، عمادات، كليات،) الجامعة منشآت جميع التيار وانقطاع الكهربائية والتمديدات التوصيالت أعطا  

 (الجامعة مستشفى إدارات، عمادات، كليات،) الجامعة منشآت جميع التكييف أعطا  

 (الجامعة مستشفى إدارات، عمادات، كليات،) الجامعة منشآت جميع الكهربائية المصاعد أعطا  

 الجامعية المدينة داخل الصحي والصرف المياه شبكتا األمطار ومياه الصحي والصرف الشبكة مياه تسريبات 

 (الجامعة مستشفى إدارات، عمادات، كليات،) الجامعة منشآت جميع المباني تصدعات 

 (الجامعة مستشفى إدارات، عمادات، كليات،) الجامعة منشآت جميع الطوارئ مخارج تعطل أو توفر عدم 

 (الجامعة مستشفى إدارات، عمادات، كليات،) الجامعة منشآت جميع الجامعة بمباني الغرف بعض داخل األفراد بعض احتجاز 
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 الطبيعية والمنشآت والحرائق مخاطرالقائمة 

 المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر 
R1 

 
 والخطرة الكيمائية المواد تخزين سوء عن ناتجة حرائق

 لالشتعا  القابلة والسوائل
 الطبية المعامل علمية، أقسامًا تضم التي الكليات الصحية، الكليات

 .المعامل مستودعات الجامعي، المستشفى والصحية،

 وخارجها داخلها الجامعة منشآت جميع  النظافة وخدمات الشخصية األخطاء عن ناتجة حرائق 

 (الجامعة مستشفى إدارات، عمادات، كليات،) الجامعة منشآت جميع (ماس) الكهربائية التوصيالت عن ناتجة حرائق 

 (الجامعة مستشفى إدارات، عمادات، كليات،) الجامعة منشآت جميع تعطلها أو الحرائق وإطفاء إنذار أجهزة تعطل خطر 

 (الجامعة مستشفى إدارات، عمادات، كليات،) الجامعة منشآت جميع للسالمة اإلرشادية اللوحات توفر عدم خطر 

 (الجامعة مستشفى إدارات، عمادات، كليات،) الجامعة منشآت جميع .الحرائق حدو  أثناء آمنة تجمع نقطة توفر عدم خطر 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية، النادي الرياضي. خطر الغرق في المسبح 
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 R2 والسيول األمطار -1

 وصف الخطر

 تماسات وحدو وتلف وانسداد الطرق،  بالجامعة، المباني بعض في انهيار حدو  عليه يترتب قد ما الفجائية، واألمطار للسيو  نجران مدينة تتعرض
.الجامعة في العمل يعطل قد األمطار مياه تجمع إلى إضافة المناطق، بعض في الجامعة ومنسوبي الطالب واحتجاز كهربائية،  

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

الصيانة الدورية للمباني والتمديدات الكهربائية  .1
 بجميع مباني الجامعة.

توفير مخأأارج آمنأأة عنأأد حأأدو  سأأأأأأأيو  أو  .2
 أمطار غزيرة.

توفير سأأأيارات لشأأأفط مياه األمطار في أماكن  .3
 تجمعها.

 لصيانة الدورية لمنافذ تصريف مياه األمطار. .4
 توفير وحدة دفاع مدني بالمدينة الجامعية. .5

   ●  ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 إصدار إنذار في جميع مواقع الجامعة. .1
 التنبيه على المتواجدين بالمبنى عدم مغادرته. .2
 االتصا  بإدارة األمن والسالمة بالجامعة. .3
 متابعة النشرة الجوية. .4
 البحث عن مخرج آمن. .5
مدة  .6 نة الجامعية ل مدي بال لدراسأأأأأأأأة   24تعليق ا

سأأأأأأأاعة لحين ورود تقرير من الجهات األمنية 
 واألرصاد. 

 توفير مصادر الطاقة الكهربائية البديلة. .1
 ف على شبكات تصريف مياه األمطار.شالك .2
 .التواصل المستمر مع األرصاد الجوية .3
 .عاجلةتكليف اإلدارة الهندسية بمراجعة المباني والطرق ووضع خطة  .4
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 R2 والغبار العواصف -2

 وصف الخطر

ر الموقع الجغرافي لمدينة نجران في تعرضها لعواصف من األتربة والغبار في فترات ليست بقليلة خال  السنة، مما قد يترتب عليه حدو  أضرا أثر
 .الر ية التي تسبب الحواد  المروريةصحية لمنسوبي الجامعة، وكذلك احدا  أضرار في التجهيزات وشبكات االتصا ، وكذلك انعدام 

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 توفير كمامات للوقاية من الحساسية والربو. .2
لة جميع ال .3 وحات المتحركة والمعرضأأأأأأأأة لإزا

من وعمل صأأأيانة آأو تثبيتها بشأأأكل ، للسأأأقوط
 دورية لها.

لوحات ارشأأأأأأأأادية للتعامل مع خطر وضأأأأأأأع  .4
 العواصف والغبار.

 ●      ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

االتصأأأأأا  بمسأأأأأؤو  األمن والسأأأأأالمة بالكلية او  .1
 العمادة أو المبنى.

المتواجأأأدين بأأأالمبنى بأأأإحكأأأام التنبيأأأه على جميع  .2
اغالق النوافذ واألبواب الرئيسة للمبنى بما يضمن 

 عدم تسرب الغبار إلى الداخل.
 تعليق الدراسة في حالة العواصف الشديدة. .3

 التواصل المستمر مع هيئة األرصاد الجوية. .4

 متابعة النشرة الجوية. .1
 في حا  انقطاعها.االتصا  بمسؤو  الصيانة لتدمين مصادر الطاقة الكهربائية  .2
 التنبيه على جميع منسوبي الجامعة عدم الخروج الى الساحات. .3
 اتخاذ إجراءات نحو تثبيت التربة لتخفيف أثر حركة الرياح علي الرما . .4
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 R2 الحوادث المرورية مخاطر-3

 وصف الخطر

 وكذلك الطريق، حالة سوء او السرعات لزيادة نتيجة منه، والعودة الدوام إلى الذهاب أثناء المرورية الحواد  إلى الجامعة ومنسوبي الطالب تعرضقد ي
، كما يمكن أن وقوع حواد  مرورية داخل المدينة الجامعية.التدريس هيئة وعضوات الطالبات بنقل الخاصة توالسيارا الجامعية، الحافالت تعطل  

 تأثير الخطر حال حدوثهمستوى  احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 .ة الدورية لطرق المدينة الجامعيةالصيان .2
 داخل المدينة الجامعية. توفير لوحات ارشادية .3
توفير حافالت إضأأأأأأافية، خاصأأأأأأة في فترات   .4

 االختبارات.
لصأأأيانة الدورية للحافالت والسأأأيارات التابعة ا .5

 للجامعة.

  ●      ●  

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 االتصا  بإدارة النقل الجامعي. .1
 االتصا  بإدارة األمن والسالمة. .2
 انتقا  المختصين إلى مكان الحاد  فورًا. .3
 االتصا  باإلسعاف حا  حدو  اصابات. .4
االتصأأأأأأأأا  الفوري بالمسأأأأأأأتشأأأأأأأفى الجامعي  .5

 الصحية المختلفة.والجهات 
التواصأأأأأأأأل مع أمانة منطقة نجران والجهات  .6

لة حدو  خلل هندسأأأأأأأي في  حا فة في  المختل
 الطرق المؤدية إلى جامعة نجران.

 
 

 توفير وسائل النقل البديلة. .1
 نقل المصابين الى المستشفى باستخدام سيارات اإلسعاف المجهزة. .2
 الجامعة.التدكد من اجراء الصيانة الدورية لسيارات وحافالت  .3
 التدكد من إجراء الصيانة الدورية للطرق المؤدية الى جميع مباني الجامعة. .4
 سعاف داخل الجامعة.االسيارات  جاهزية .5
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 R2 الزالزل مخاطر -4

 وصف الخطر

 ومنسوبي الطالب واحتجاز كهربائية، تماسات وحدو  بالجامعة، المباني بعض في انهيار حدو  عليه يترتب امم للزالز ، نجران مدينة تتعرض قد
 .المناطق بعض في الجامعة

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 .الجامعة مباني لجميع الدورية الصيانة .1
 يضأأمن بما إنشأأائها عند الجامعة مباني تصأأميم .2

 .للزالز  مقاومتها
 .الخطر عند آمنة خروج مسارات توفير .3
ية التصأأأأأأأرف حا  حدو   .4 تدريب على كيف ال

 الزلزا  لكل الفئات بالجامعة. 
تحأأأديأأأد نقأأأاط تجمع داخأأأل الجأأأامعأأأة واعالم  .5

 المنسوبين بها.

    ● ●      

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 .الجامعي واألمن السالمة بإدارة االتصا  .1
 .المبني خارج اآلمن التجمع نقطة إلى التوجه .2
 

 االتصا  بإدارة السالمة واألمن الجامعي. .1
 التدكد من اجراء الصيانة الدورية على مباني الجامعة. .2
 التدكد من توفر مسارات خروج آمنة إلى نقطة التجمع اآلمن خارج المبنى. .3
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 R2 التيار وانقطاع الكهربائية والتمديدات التوصيالت أعطال -5

 وصف الخطر

 السالمة، بدمور العاملين التزام وعدم المهنية، والصحة السالمة بتعليمات التقيد عدم نتيجة الكهربائية، والتمديدات التوصيالت عن الناتع الكهربائي الماس
 .الكهربائية األحما  مراجعة وعدم الكهربائية، للوصالت الدورية الصيانة واهما  الوقائي، الوعي وغياب

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

لتدكد من سأأأأأأأالمة التوصأأأأأأأيالت والتمديدات ا .1
 الكهربائية.

 عدم ترك أي تمديدات كهربائية مكشوفة. .2
 المار بها.مناسبة الكابالت الكهربائية للتيار  .3
التدكد من توفر مصأأأأأدر بديل للتيار الكهربائي  .4

 .في حا  انقطاعه

    ●   ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 فصل التيار الكهربائي فورًا. .1
مكأأأان تخليص المصأأأأأأأأأاب ونقلأأأه بعيأأأدًا عن  .2

 الصدمة الكهربائية.
 استدعاء سيارة اإلسعاف لنقل المصاب. .3
 استدعاء فني الصيانة فورًا. .4

 
 
 
 

 
 

 الكشف الدوري على التمديدات الكهربائية بمباني الجامعة. .1
 تركيب أجهزة حماية ضد التسرب األرضي في األماكن ذات العالقة مثل المطابخ ودورات المياه. .2
 التيار الكهربائي حا  انقطاعه. توفير بدائل مناسبة لتوليد .3
اعتماد نظام متابعة لسأأأأأأأالمة التوصأأأأأأأيالت والتمديدات الكهربائية وإفادة اللجنة الدائمة للمخاطر  .4

 واألزمات.
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 R2 التكييف أعطال -6

 وصف الخطر

 تكييف بمنظومة خلل وحدو  العاملين، أداء سوء على ينعكس مما منها، الصادر الهواء ونقاوة جودة وانخفاض والمنفردة، المركزية التكييف أجهزة تعطل
 .الهواء

   سياسة درء الخطر

تدكد من توافق وحدات التكييف والتبريد مع  .1 ال
 كود البناء السعودي والخليجي.

اجراء الكشأأأأف الدوري والصأأأأيانة على جميع  .2
 أجهزة التكييف والتبريد.

    ●   ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 التبريد أجهزة صأأأيانة بمسأأأؤو  الفوري االتصأأأا 
 .والتكييف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكشف الدوري على منظومة التبريد والتكييف بجميع مباني الجامعة. .1
 دوري.مناسبة الكابالت الكهربائية للتيار المار بها، وفحصها بشكل  .2
 تحديد أسباب حدو  الخطر وتالفيها مستقباًل. .3



124              
 واألزمات والطوارئ  املخاطر خطة إدارة  

 R2 الكهربائية المصاعد أعطال -7

 وصف الخطر

 مستخدمي يعرض مما لها، الدورية الصيانة اجراء عدم أو استخدامها، سوء أو الكهربائي التيار انقطاع أو تعطلها نتيجة الكهربائية المصاعد عمل توقف
.االختناق أو االحتجاز لخطر المصاعد هذه  

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

ضأأأأأأأرورة زيادة الوعي بمخاطر المصأأأأأأأاعد  .1
 وأهمية التقيد بالحمولة المقررة.

اجراء الصأأأأأيانة الدورية على جميع مصأأأأأاعد  .2
 الجامعة.

 مناسبة الكابالت الكهربائية للتيار المار بها. .3
التدكد من توافر وسأأأأأائل التهوية المناسأأأأأبة في  .4

 غرفة المحركات الكهربائية.
 توفير وسائل تنبيه بالمصاعد )جرس(. .5
تثبيت لوحة تعليمات بجوار المصأأعد موضأأحا  .6

 عليها األحما  وعدد األفراد.

    ●   ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 
 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر الفورية حال حدوث الخطراإلجراءات 

 االتصا  الفوري باإلدارة العامة للصيانة. .1
اسأأأأأأتدعاء سأأأأأأيارة اإلسأأأأأأعاف في حالة وجود  .2

 اصابات.
 
 
 
 

 إجراء الصيانة الدورية للمصاعد بجميع مباني الجامعة. .1
 التدكد من تثبيت "جرس" داخل المصعد أو هاتف طوارئ. .2
تعليمات بجوار المصأأأأأأأعد موضأأأأأأأحا عليها األحما  وعدد األفراد، وزيادة  التدكد من تثبيت لوحة .3

 الوعي بذلك.
 



125              
 واألزمات والطوارئ  املخاطر خطة إدارة  

 R2 األمطار ومياه الصحي والصرف الشبكة مياه تسريبات -8

 وصف الخطر

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

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

عأأأداد الطالب أمراعأأأاة الزيأأأادة المتوقعأأأة في  .1
 ومنسوبي الجامعة مستقباًل.

متابعة التنفيذ أثناء االنشاء والتدكد من مطابقتها  .2
كود البنأأاء السأأأأأأأعودي من خال  اختيأأار مع 

شأأأأأركة هندسأأأأأية مؤهلة لإلشأأأأأراف على تلك 
 العمليات.

اختيار الطريقة المثلي في الصرف بما ال يؤثر  .3
 في البيئة والصحة العامة.

لصأأأأأأأيانة الدورية على جميع شأأأأأأأبكات المياه  .4
 والصرف الصحي وتصريف األمطار.

   ●   ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 
 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 .المياه تسريب لمنع للمياه محبس أقرب اغالق .1
 .تجمعها مناطق من المياه سحب .2
التواصأأل مع إدارة الصأأيانة لسأأحب المياه من  .3

مناطق تجمعها، وسأأأأحب المياه المتسأأأأربة من 
 غرفة تصريف.الخط وضخها أقرب 

 تكليف شركة الصيانة بإصالح األنابيب التالفة في الشبكة. .1
  زالته.اءات التي اتخذت لمعالجة الخطر وإرفع تقرير باإلجر .2

 



126              
 واألزمات والطوارئ  املخاطر خطة إدارة  

 R2 المباني تصدعات -9

 وصف الخطر

 أو المبنى، إنشاء أثناء ذلك مراعاة لعدم نتيجة والزالز ، السيو  مثل خارجية لعوامل التعرض أو التربة لهبوط نتيجة المباني بعض في تصدعات تظهر قد
.للمبنى الرئيس التصميم مع تتوافق ال عشوائية تعديالت إجراء  

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

شأأأأأأركة هندسأأأأأأية مؤهلة للتدكد من تقيد  ختيار .1
 الشركات المنفذة بالمواصفات القياسية.

متابعة التنفيذ أثناء االنشأأأأاء بما يضأأأأمن توافق  .2
تلأأك المبأأاني مع الكود السأأأأأأأعودي والخليجي 

 للبناء
الكشأأأأأأأف الدوري على جميع مباني الجامعة،  .3

ومعالجة التصأأدعات والتشأأققات التي قد تظهر 
 أثناء ذلك.

   ●    ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 اخالء المبنى الذي تعرض للتصدع. .1
االتصأأأأأأأأأأا  الفوري بمأأأدير اإلدارة العأأأامأأأة  .2

 للمشاريع.
 االتصا  الفوري بمدير األمن والسالمة. .3

 عاجلة للوقوف على أسباب حدو  التصدع.تشكيل لجنة فنية  .1
 عمل مقايسة تقديرية ألعما  الترميم وإعادة التدهيل.  .2
 وضع لوحات تحذيرية بعدم استخدام المبنى أو االقتراب منه لغير الفنيين. .3

  

 

 



127              
 واألزمات والطوارئ  املخاطر خطة إدارة  

 R2 الطوارئ مخارج تعطل أو توفر عدم -10

 وصف الخطر

 مما الطارئة، الحاالت بعض في والتدافع االزدحام أو الخروج باب لتعلق نتيجة بعضها يتعطل أو الجامعة، مباني بعض في للطوارئ مخارج يتوفر ال قد
.أحيانًا الصدام إلى تصل قد متوقعة غير أحدا  عنه ينجم  

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 بجميع الطوارئ مخارج جميع توفر من التدكد .1
 .القياسية للمواصفات ومطابقتها الجامعة مباني

 الطوارئ مخارج جميع على الدوري الكشأأأأأف .2
 يتعلق مأأا خأأاصأأأأأأأأأة الجأأامعأأة، مبأأاني بجميع
 .بدبوابها

 تعمأأل الطوارئ مخأأارج جميع أن من التأأدكأأد .3
 .جيد بشكل

    ●   ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

االتصأأأأأأأأأأا  الفوري بمأأأدير اإلدارة العأأأامأأأة  .1
 للمشاريع.

 االتصا  الفوري بوحدة الدفاع المدني. .2
التأأدكأأد من خلو الطرق والممرات من العوائق  .3

 لتسهيل حركة االفراد.
فتح جميع مخأأأارج الطوارئ التي تؤدى الى  .4

 المبنى.خارج 
 

 تدمين صندوق اسعافات أولية مزود بالمواد الطبية الالزمة. .1
 التدريب على عملية االخالء بشكل منظم.  .2
 مراجعة خطط االخالء وتدريب األفراد عليها. .3
 

 



128              
 واألزمات والطوارئ  املخاطر خطة إدارة  

 R2 الجامعة بمباني الغرف بعض داخل األفراد بعض احتجاز -11

 وصف الخطر

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

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

التدكد من توفر جميع مخارج الطوارئ بجميع  .1
 مباني الجامعة ومطابقتها للمواصفات القياسية.

على جميع مخارج الطوارئ  الكشأأأأأف الدوري .2
بجميع مبأأاني الجأأامعأأة، خأأاصأأأأأأأأأة مأأا يتعلق 

 بدبوابها.
التأأدكأأد من أن جميع مخأأارج الطوارئ تعمأأل  .3

 بشكل جيد.

    ●   ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

الفوري بمأأأدير اإلدارة العأأأامأأأة االتصأأأأأأأأأأا   .1
 للمشاريع.

التوجه فورًا إلى مكان المشأأكلة وتنظيم األفراد  .2
 وارشادهم للخروج بشكل منظم.

التأأدكأأد من خلو الطرق والممرات من العوائق  .3
 لتسهيل حركة االفراد.

فتح جميع مخأأأارج الطوارئ التي تؤدى الى  .4
 خارج المبنى.

 

 بالمواد الطبية الالزمة.تدمين صندوق اسعافات أولية مزود  .1
 التدريب على عملية االخالء بشكل منظم.  .2
 مراجعة خطط االخالء وتدريب األفراد عليها. .3

 



129              
 واألزمات والطوارئ  املخاطر خطة إدارة  

 R2 لالشتعال القابلة والسوائل والخطرة الكيمائية المواد تخزين سوء عن ناتجة حرائق -12

 وصف الخطر

.لالشتعا  القابلة والسوائل والخطرة الكيمائية المواد تخزين سوء نتيجة حرائق اندالع احتمالية زيادة  

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

إصأأأدار قرار من صأأأاحب الصأأأالحية بتجنب  .4
التخزين داخأأل الكليأأات والمنشأأأأأأأأآت الحيويأأة 
والمهمأأة، ونقأأل المواد الكيمأأائيأأة والسأأأأأأأوائأأل 

لالشتعا  إلى المستودعات المخصصة القابلة 
 لذلك حسب المعايير القياسية.

عدم تخزين المواد القابلة لالشأأأأأأتعا ، وتطبيق  .5
 شروط السالمة وفقا للوائح الدفاع المدني.

 توفير وحدة دفاع مدني بالجامعة. .6

  ●    ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر الفورية حال حدوث الخطراإلجراءات 

إخالء المبنى واألشأأأخاص المعرضأأأين للخطر  .1
 فورًا.

تشأأأأأأأغيل أجهزة اإلنذار واالتصأأأأأأأأا  بالدفاع  .2
 المدني.

حا   .3 ية في  يات الحريق اليأدو اسأأأأأأأتخأدام طفأا
 التدريب عليها.

احتواء الحريق وذلأأأأك بغلق األبواب عنأأأأد  .4
 مغادرة الموقع.

 

مختصأأأأأأة واعداد تقرير لمعرفة أسأأأأأأباب اندالع الحريق، والتوصأأأأأأيات لعدم تكرارها تكوين لجنة  .1
 مستقباًل.

 مراجعة السياسات واإلجراءات لمعالجة الخطر.  .2
  عمل إجراءات وقائية لعدم تكرار الخطر مرة أخرى. .3

 



130              
 واألزمات والطوارئ  املخاطر خطة إدارة  

 R2 النظافة وخدمات الشخصية األخطاء عن ناتجة حرائق -13

 وصف الخطر

 من يزيد مما الجامعية المدينة بحدائق يابسة أشجار وترك النظافة خدمات في اإلهما  نتيجة أو الجامعة، منسوبي من شخصية أخطاء نتيجة حرائق اندالع
.حريق حدو  احتمالية  

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

توعيأأأة جميع منسأأأأأأأوبي الجأأأامعأأأة بأأأدخطأأأار  .1
الحريق، وتدريبهم الجيد على التعامل في تلك 

 الحاالت.
 توفير وحدة دفاع مدني بالجامعة. .2
إزالة جميع األشأأجار اليابسأأة المسأأببة للحريق  .3

 ومخلفات الزراعة.

  ●     ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إزالة آثار الخطرإجراءات  اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 إخالء األشخاص المعرضين للخطر المباشر. .1
تشأأأأأأأغيل أجهزة اإلنذار واالتصأأأأأأأأا  بالدفاع  .2

 المدني.
حا   .3 ية في  يات الحريق اليأدو اسأأأأأأأتخأدام طفأا

 التدريب عليها.
احتواء الحريق وذلأأأأك بغلق األبواب عنأأأأد  .4

 مغادرة الموقع.

الحريق، والتوصأأأأأأيات لعدم تكرارها تكوين لجنة مختصأأأأأأة واعداد تقرير لمعرفة أسأأأأأأباب اندالع  .1
 مستقباًل.

 مراجعة السياسات واإلجراءات لمعالجة الخطر.  .2
 عمل إجراءات وقائية لعدم تكرار الخطر مرة أخرى. .3

 



131              
 واألزمات والطوارئ  املخاطر خطة إدارة  

 R2 (ماس) الكهربائية التوصيالت عن ناتجة حرائق -14

 وصف الخطر

 إجراء وعدم الدورية الصيانة وإهما  الوقائي الوعى وغياب السالمة بتعليمات التقيد عدم عن وينجم الحرائق، مسببات أهم من الكهربائي الماس يعد
.الكهربائية األحما  مراجعة وعدم الكهربائية، التمديدات على الدوري الكشف  

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 الكهربائية.التدكد من سالمة التوصيالت  .1
 الكشف الدوري على التمديدات الكهربائية. .2
 الحيلولة دون ترك أي أسالك كهربائية عالية. .3
 عدم استخدام التوصيالت الخارجية الظاهرية. .4
عدم تمديد أسأأأأأأأالك كهربائية عبر األبواب أو  .5

 النوافذ أو الفتحات المماثلة.

  ●     ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 فصل التيار الكهربائي مباشرة. .1
نقل المصابين بعد فصل التيار بعيدا عن مكان  .2

 الصدمة الكهربائية.
 استدعاء سيارتي االطفاء واالسعاف. .3
إجراء تنفس صأأأأأأأنأأاعي للمصأأأأأأأأأاب إذا كأأان  .4

 المسعف مدربا على ذلك .

 التدكد من نظام تدريض األسالك الكهربائية والمعرضة للصدمة الكهربائية. .1
 تركيب أجهزة حماية ضد التسريب األرضي في األماكن ذات العالقة المباشرة.  .2
 رفع تقرير باإلجراءات الوقائية لعدم تكرار الخطر مرة أخرى. .3

 

 

 



132              
 واألزمات والطوارئ  املخاطر خطة إدارة  

 R2 تعطلها أو الحرائق وإطفاء إنذار أجهزة تعطل خطر -15

 وصف الخطر

 .والمادية البشرية الخسائر في زيادة عنه ينجم مما تعطلها، احتمالية إلى إضافة كليهما، أو اإلطفاء أو اإلنذار أجهزة توفر عدم

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

جميع توفير أنظمة اإلنذار اآللي أو اليدوي في  .1
 منشآت الجامعة.

ية المعلنة من الجمعية  .2 اتباع المعايير القياسأأأأأأأ
 .NFPAالوطنية للحماية من الحريق 

 ●     ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 ابالغ مدير إدارة األمن والسالمة. .1
متابعة مدير اإلدارة المسؤولة عن الموقع محل  .2

 الحاد .
في حالة عدم تصحيح الوضع يخاطب صاحب  .3

 الصالحية )وكيل الجامعة أو العميد(.

تشأأأكيل فريق من إدارة الصأأأيانة واألمن والسأأأالمة والجهة اإلدارية المسأأأؤولة عن الموقع لمعالجة  .1
 الموقف.

يام متابعة معالجة الخطر من الجهة اإلدارية ال .2 مسأأأأأأأؤولة عن الموقع واعداد تقرير خال  ثالثة أ
 والرفع لصاحب الصالحية. 

 توفير أنظمة إنذار أو إطفاء  آلى ويدوى واشعار الجهة اإلدارية المسؤولة عن الموقع. .3

 

 

 

 



133              
 واألزمات والطوارئ  املخاطر خطة إدارة  

 R2 للسالمة اإلرشادية اللوحات توفر عدم خطر -16

 وصف الخطر

 احتمالية زيادة عنه ينجم مما والداخلية، الخارجية التجمع ونقاط الطوارئ، حالة في الخروج لمسارات والتحذيرية االرشادية السالمة عالمات توفر عدم
 .المبني إخالء تدخر او احتجازهم نتيجة الخسائر وزيادة للخطر الجامعة منسوبي تعرض

 حال حدوثهمستوى تأثير الخطر  احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

إلزام مقاولي الجامعة بتوفير برنامع سأأأأأأأالمة  .1
 يضمن سالمة منسوبي الجامعة ومرتاديها.

عند التعاقد مع المقاولين يجب وضأأأأأع شأأأأأرط  .2
يلزمهم بالقوانين المحلية التي تضأأأأمن سأأأأالمة 

 منسوبي الجامعة ومرتاديها.
تطبيق متطلبات كود البناء الخليجي للوقاية من  .3

المباني، واعتماد مخططات الحريق عند إنشاء 
 الدفاع المدني قبل البدء في تنفيذها.

 ●     ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 ابالغ مدير إدارة األمن والسالمة. .1
الموقع محل متابعة مدير اإلدارة المسؤولة عن  .2

 الحاد .
في حالة عدم تصحيح الوضع يخاطب صاحب  .3

 الصالحية )وكيل الجامعة أو العميد(.

تشأأأكيل فريق من إدارة الصأأأيانة واألمن والسأأأالمة والجهة اإلدارية المسأأأؤولة عن الموقع لمعالجة  .1
 الموقف.

يام متابعة معالجة الخطر من الجهة اإلدارية المسأأأأأأأؤولة عن الموقع واعداد تقرير خال .2   ثالثة أ
 والرفع لصاحب الصالحية. 

توفير عالمات السالمة االرشادية بشكل عاجل لمسارات الخروج في حالة الطوارئ ونقاط التجمع  .3
 الداخلية والخارجية.
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 R2 .الحرائق حدوث أثناء آمنة تجمع نقطة توفر عدم خطر -17

 وصف الخطر

 وزيادة للخطر الجامعة منسوبي تعرض احتمالية زيادة عنه ينجم مما المتجاورة، الجامعة مباني من مجموعة لكل الخارجية الداخلية التجمع نقاط تحديد عدم
 .والبشرية المادية الخسائر

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

تحأأأأديأأأأد نقأأأأاط التجمع االمن داخأأأأل المبني  .1
 وخارجه.

اإلعالن الواضأأأأأأأح عن مواضأأأأأأأع تلك النقاط  .2
ووضأأأأأأأعها في أماكن بارزة حتى يراها جميع 

 منسوبي الجامعة ومرتاديها.
توفير العالمات االرشأأأأأأأأادية المؤدية إلى تلك  .3

 النقاط ووضعها في أماكن واضحة.

 ●     ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر الفورية حال حدوث الخطراإلجراءات 

 ابالغ مدير إدارة األمن والسالمة. .1
متابعة مدير اإلدارة المسؤولة عن الموقع محل  .2

 الحاد .
في حالة عدم تصحيح الوضع يخاطب صاحب  .3

 الصالحية )وكيل الجامعة أو العميد(.

اإلدارية المسأأأؤولة عن الموقع لمعالجة تشأأأكيل فريق من إدارة الصأأأيانة واألمن والسأأأالمة والجهة  .1
 الموقف.

يام  .2 متابعة معالجة الخطر من الجهة اإلدارية المسأأأأأأأؤولة عن الموقع واعداد تقرير خال  ثالثة أ
 والرفع لصاحب الصالحية. 

توفير عالمات السالمة االرشادية بشكل عاجل لمسارات الخروج في حالة الطوارئ ونقاط التجمع  .3
 ة.الداخلية والخارجي
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 R2 خطر الغرق في المسبح -18

 وصف الخطر

.الجامعة أو أحد أفراد عوائلهم في المسبح منسوبي أحد غرق احتمالية زيادة  

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

بدخطار توعية جميع منسأأأأأأأوبي الجامعة  .1
على التعأأامأأل في ، وتأأدريبهم الجيأأد الغرق

 تلك الحاالت.
 توفير منقذ في حالة فتح المسبح. .2
تفريغ المسأأأأأأأبح من الميأأاه في حأأالأأة عأأدم  .3

 االستخدام.
إغالق األبواب المؤدية إلى المسبح والتدكد  .4

 من احكام إغالقها.

 ●    ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر حال حدوث الخطراإلجراءات الفورية 

 ابالغ مدير إدارة األمن والسالمة. .1
 إبالغ الدفاع المدني والتواصل مع اإلسعاف .2
متابعة مدير اإلدارة المسؤولة عن الموقع محل  .3

 الحاد .
في حالة عدم تصحيح الوضع يخاطب صاحب  .4

 الصالحية )وكيل الجامعة أو العميد(.

 والتواصل مع اإلسعاف فورا.إبالغ الدفاع المدني  .1
 ، والتوصيات لعدم تكرارها مستقباًل.واعداد تقرير لمعرفة أسباب الغرق تكوين لجنة مختصة .2
 مراجعة السياسات واإلجراءات لمعالجة الخطر.  .3
 عمل إجراءات وقائية لعدم تكرار الخطر مرة أخرى. .4
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 R3 

 م
بيانات الموقع 
 العام

 بيانات المسؤول الجانب
موقع حدوث  بيانات

 الخطر
بيانات الجهة التي سيتم اإلبالغ لها حال 

 حدوث الخطر

 رقم التحويلة الصفة  رقم التحويلة الصفة نسائي رجالي  

 والسيو  األمطار. 1

ماانشااااااااااآت  جااماايااع
 كليااااات )الجااااامعااااة 
إدارات   عاااامااااادات 
 (الجامعة مستشفى

√ √ 

 اإلدارة عام مدير
  للمشاريع العامة
 
  

8700 
منشااااااااآت الجامعة  جميع
إدارات   عمادات  كليات )

 (الجامعة مستشفى

 إدارة ماااااادياااااار
 واألمن السااالمة
  الجامعي

 

8686 

 والغبار العواصف. 2

ماانشااااااااااآت  جااماايااع
 كليااااات )الجااااامعااااة 
إدارات   عاااامااااادات 
 (الجامعة مستشفى

√ √ 

 إدارة ماااااااديااااااار
 واألمن الساااااالمة
  الجامعي

 

8686 
منشااااااااآت الجامعة  جميع
إدارات   عمادات  كليات )

 (الجامعة مستشفى

 وكيل الجامعة -
عمياااد القبول  -

  والتسجيل

 

8666 

الحواد   مخأأاطر. 3
 المرورية

مؤديااااة  - ل طرق ا ل ا
 إلى جامعة نجران.

الااااداخليااااة  الطرق -
 مبااااني إلى المؤدياااة
 نجران جامعة

√ √ 
 النقال إدارة مدير
   الجامعي

 
8533 

لى  - مؤديااااة إ ل طرق ا ل ا
 جامعة نجران.

 الداخلية المؤدية الطرق -
 نجران جامعة مباني إلى

 إدارة ماااااادياااااار
 واألمن السااالمة
  الجامعي

 

8686 

 الزالز  مخاطر. 4

ماانشااااااااااآت  جااماايااع
 كليااااات )الجااااامعااااة 
إدارات   عاااامااااادات 
 (الجامعة مستشفى

√ √ 

 اإلدارة عام مدير
  للمشاريع العامة
 
  

8700 
منشااااااااآت الجامعة  جميع
إدارات   عمادات  كليات )

 (الجامعة مستشفى

 إدارة ماااااادياااااار
 واألمن السااالمة
  الجامعي

 

8686 

 أعأأأأأأأأأأطأأأأأأأأأأا . 5
 الأأأأأتأأأأأوصأأأأأأأأأأأأيأأأأأالت
 والأأأأأأأتأأأأأأأمأأأأأأأديأأأأأأأدات

 وانقطأأاع الكهربأأائيأأة
 التيار

ماانشااااااااااآت  جااماايااع
 كليااااات )الجااااامعااااة 
إدارات   عاااامااااادات 
 (الجامعة مستشفى

√ √ 

 اإلدارة عام مدير
  للمشاريع العامة
 
  

8700 
منشااااااااآت الجامعة  جميع
إدارات   عمادات  كليات )

 (الجامعة مستشفى

 إدارة ماااادياااار -
 واألمن السااالمة
  الجامعي

 إدارة ماااادياااار -
 الااااااامااااااارافاااااااق
 الااااجااااامااااعاااايااااة

  والصيانة

 

8686 
8709 
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 التكييف أعطا . 6

ماانشااااااااااآت  جااماايااع
 كليااااات )الجااااامعااااة 
إدارات   عاااامااااادات 
 (الجامعة مستشفى

√ √ 

 اإلدارة عام مدير
  للمشاريع العامة
 
  

8700 
منشااااااااآت الجامعة  جميع
إدارات   عمادات  كليات )

 (الجامعة مستشفى

 إدارة ماااااادياااااار
 واألمن السااالمة
  الجامعي

 

8686 

 المصأأأأاعد أعطا . 7
 الكهربائية

ماانشااااااااااآت  جااماايااع
 كليااااات )الجااااامعااااة 
إدارات   عاااامااااادات 
 (الجامعة مستشفى

√ √ 

 اإلدارة عام مدير
  للمشاريع العامة
 
  

8700 
منشااااااااآت الجامعة  جميع
إدارات   عمادات  كليات )

 (الجامعة مستشفى

 إدارة ماااااادياااااار
 واألمن السااالمة
  الجامعي

 

8686 

 ميأأاه تسأأأأأأأريبأأات. 8
 والصأأأأأأرف الشأأأأأأبكة

 ومأأأيأأأأاه الصأأأأأأأأأأحأأأي
 األمطار

ماانشااااااااااآت  جااماايااع
 كليااااات )الجااااامعااااة 
إدارات   عاااامااااادات 
 (الجامعة مستشفى

√ √ 

 اإلدارة عام مدير
  للمشاريع العامة
 
  

8700 
منشااااااااآت الجامعة  جميع
إدارات   عمادات  كليات )

 (الجامعة مستشفى

 إدارة ماااااادياااااار
 واألمن السااالمة
  الجامعي

 

8686 

 المباني تصدعات. 9

ماانشااااااااااآت  جااماايااع
 كليااااات )الجااااامعااااة 
إدارات   عاااامااااادات 
 (الجامعة مستشفى

√ √ 

 اإلدارة عام مدير
  للمشاريع العامة
 
  

8700 
منشااااااااآت الجامعة  جميع
إدارات   عمادات  كليات )

 (الجامعة مستشفى

 إدارة ماااااادياااااار
 واألمن السااالمة
  الجامعي

 

8686 

 أو تأأوفأأر عأأأأدم. 10
 مأأأأخأأأأارج تأأأأعأأأأطأأأأل
 الطوارئ

ماانشااااااااااآت  جااماايااع
 كليااااات )الجااااامعااااة 
إدارات   عاااامااااادات 
 (الجامعة مستشفى

√ √ 

 اإلدارة عام مدير
  للمشاريع العامة
 
  

8700 
منشااااااااآت الجامعة  جميع
إدارات   عمادات  كليات )

 (الجامعة مستشفى

 إدارة ماااااادياااااار
 واألمن السااالمة
  الجامعي

 

8686 

 بعض احتجأأأأاز. 11
 بعض داخأأأل األفراد

 بأأأمأأأبأأأأانأأأي الأأأغأأأرف
 الجامعة

ماانشااااااااااآت  جااماايااع
 كليااااات )الجااااامعااااة 
إدارات   عاااامااااادات 
 (الجامعة مستشفى

√ √ 

 اإلدارة عام مدير
  للمشاريع العامة
 
  

8700 
منشااااااااآت الجامعة  جميع
إدارات   عمادات  كليات )

 (الجامعة مستشفى

 إدارة ماااااادياااااار
 واألمن السااالمة
  الجامعي

 

8686 

 نأأأاتجأأأة حرائق. 12
 تخزين سأأأأأأأأوء عن

 الأأكأأيأأمأأأأائأأيأأأأة الأأمأأواد
 والسأأأأأأأوائل والخطرة
 لالشتعا  القابلة

 الصأأأحية، الكليات
 تضم التي الكليات

 علميأأة، أقسأأأأأأأأامأأًا
 الطبيأأأة المعأأأامأأأل

 والصأأأأأأأأأأأحأأأأأيأأأأأة،
 الأأمسأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأفأأى

√ √ 

 إدارة ماااااااديااااااار
 واألمن الساااااالمة
  الجامعي

 

8686 

 الصأأأأأأأحيأأأة، الكليأأأات
 تضأأأأأأأم التي الكليأأأات
 المعامل علمية، أقسامًا
 والصأأأأأأأحيأأأة، الطبيأأأة

 الجامعي، المسأأأتشأأأفى
 .المعامل مستودعات

 إدارة ماااااادياااااار
 واألمن السااالمة
  الجامعي

 

8686 
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 الأأأأأأجأأأأأأامأأأأأأعأأأأأأي،
 مسأأأأأأأأأأأتأأأأودعأأأأات

 .المعامل

 نأأأاتجأأأة حرائق. 13
 األخأأأأأأطأأأأأأأاء عأأأأأأن

 وخدمات الشأأأخصأأأية
 النظافة

ماانشااااااااااآت  جااماايااع
 كليااااات )الجااااامعااااة 
إدارات   عاااامااااادات 
 (الجامعة مستشفى

√ √ 

 إدارة ماااااااديااااااار
 واألمن الساااااالمة
  الجامعي

 

8686 
منشااااااااآت الجامعة  جميع
إدارات   عمادات  كليات )

 (الجامعة مستشفى

 إدارة ماااااادياااااار
 واألمن السااالمة
  الجامعي

 

8686 

 نأأأاتجأأأة حرائق. 14
 الأأتأأوصأأأأأأأأيأأالت عأأن

 ماس() الكهربائية

ماانشااااااااااآت  جااماايااع
 كليااااات )الجااااامعااااة 
إدارات   عاااامااااادات 
 (الجامعة مستشفى

√ √ 

 إدارة ماااااااديااااااار
 واألمن الساااااالمة
  الجامعي

 

8686 
منشااااااااآت الجامعة  جميع
إدارات   عمادات  كليات )

 (الجامعة مستشفى

 إدارة ماااااادياااااار
 واألمن السااالمة
  الجامعي

 

8686 

عأأطأأأأل خأأطأأر. 15  تأأَ
 وإطفأأاء إنأأذار أجهزة

 تعطلها أو الحرائق

ماانشااااااااااآت  جااماايااع
 كليااااات )الجااااامعااااة 
إدارات   عاااامااااادات 
 (الجامعة مستشفى

√ √ 

 اإلدارة عام مدير
  للمشاريع العامة
 
  

8700 
منشااااااااآت الجامعة  جميع
إدارات   عمادات  كليات )

 (الجامعة مستشفى

 إدارة ماااااادياااااار
 واألمن السااالمة
  الجامعي

 

8686 

 توفر عدم خطر. 16
 اإلرشأأأأأأأادية اللوحات
 للسالمة

ماانشااااااااااآت  جااماايااع
 كليااااات )الجااااامعااااة 
إدارات   عاااامااااادات 
 (الجامعة مستشفى

√ √ 

 اإلدارة عام مدير
  للمشاريع العامة
 
  

8700 
منشااااااااآت الجامعة  جميع
إدارات   عمادات  كليات )

 (الجامعة مستشفى

 إدارة ماااااادياااااار
 واألمن السااالمة
  الجامعي

 

8686 

 توفر عدم خطر. 17
 أثناء آمنة تجمع نقطة

 .الحرائق حدو 

ماانشااااااااااآت  جااماايااع
 كليااااات )الجااااامعااااة 
إدارات   عاااامااااادات 
 (الجامعة مستشفى

√ √ 

 اإلدارة عام مدير
  للمشاريع العامة
 
  

8700 
منشااااااااآت الجامعة  جميع
إدارات   عمادات  كليات )

 (الجامعة مستشفى

 إدارة ماااااادياااااار
 واألمن السااالمة
  الجامعي

 

8686 
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(9) 

 

 الحد الجنوبي قائمة مخاطر

 المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر 
R1 

 (الجامعة مستشفى إدارات، عمادات، كليات،) الجامعة منشآت جميع الجامعية المدينة على مقذوفات سقوط 

 (الجامعة مستشفى إدارات، عمادات، كليات،) الجامعة مباني جميع الجامعية المدينة داخل تخريبية أعما  

 (الجامعة مستشفى إدارات، عمادات، كليات،) الجامعة مباني جميع برية حرب نشوب 

 (الجامعة مستشفى إدارات، عمادات، كليات،) الجامعة مباني جميع الدراسة وتعليق الطوارئ إعالن 
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 R2 الجامعية المدينة على مقذوفات سقوط -1

 وصف الخطر

 المدينة تطا  قد عشوائية، مقذوفات لسقوط تتعرض فإنها الحوثيين، معقل صعدة مدينة من وقربها اليمن، دولة مع الحدودي نجران مدينة لموقع نظرًا
.الجامعية  

 سياسة درء الخطر
احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف 

 الحالية
 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه

 التدكد من توفر مخارج آمنة بجميع مباني الجامعة. .7
 تحديد نقاط تجمع آمنة لكل مجموعة من الكليات. .8
 المبكر وصيانتها دوريًا.تركيب أجهزة لإلنذار  .9

 توفير وحدة دفاع مدني بالمدينة الجامعية. .10

 ●    ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 إعالن حالة الطوارئ بالمدينة الجامعية. .1
 المدني بالجامعة.االتصا  بوحدة الدفاع  .2
 اعالن حالة الطوارئ بالمستشفى الجامعي. .3
البحأأأث عن مخرج آمن ومسأأأأأأأأأاعأأأدة الطالب في  .4

 سلوكه.
اسأأتخدام مسأأارات الخروج اآلمن الموصأأي بها في  .5

 حاالت الطوارئ والمخاطر.
بالمبنى سأأأأأأألوك المخارج  .6 جدين  يه على المتوا التنب

 اآلمنة.
 تعليق الدراسة. .7
الجأأامعيأأة لحين ورود تعميم تعليق العمأأل بأأالمأأدينأأة  .8

 من األمن الوطني بحالة االستقرار.

 استخدام البالك بورد في العملية التعليمية. -
 اتخاذ قرارات عاجلة بشدن اللوائح التنفيذية المنظمة للحضور واالختبارات -
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 واألزمات والطوارئ  املخاطر خطة إدارة  

 

 R2 الجامعية المدينة داخل تخريبية أعمال -2

 وصف الخطر

 أو الناسفة العبوات بعض زرع مثل اليمن، في االنقالبية للميلشيات الموالين األشخاص بعض قبل من التخريبية األعما  لبعض الجامعية المدينة تعرض
 .الجامعة بمنشآت الحرائق بعض اندالع في التسبب أو السيارات، بعض تفخيخ

 سياسة درء الخطر
احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف 

 الحالية
 تأثير الخطر حال حدوثهمستوى 

ات على بوابأأات الجأأامعأأة تفتيش جميع السأأأأأأأيأأار .5
األجهزة االلكترونيأأأأة الحأأأأديثأأأأة الخأأأأارجيأأأأة بأأأأ
 المخصصة لذلك.

 تحديد نقاط تجمع آمنة لكل مجموعة من الكليات. .6
 توفير وحدة دفاع مدني بالمدينة الجامعية. .7

   ●  ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 إعالن حالة الطوارئ بالمدينة الجامعية. .1
 االتصال بوحدة الدفاع المدني بالجامعة. .2
 اعالن حالة الطوارئ بالمستشفى الجامعي. .3
استخدام مسارات الخروج اآلمن الموصي بها في حاالت  .4

 الطوارئ والمخاطر.
 التنبيه على المتواجدين بالمبنى سلوك المخارج اآلمنة. .5

ساااااااااعة لحين  48تعليق العمل بالمدينة الجامعية لمدة  .6
 .ورود تعميم من األمن الوطني بحالة االستقرار

 استخدام البالك بورد في العملية التعليمية. -
 اتخاذ قرارات عاجلة بشدن اللوائح التنفيذية المنظمة للحضور  -
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 واألزمات والطوارئ  املخاطر خطة إدارة  

 

 R2 برية حرب نشوب -3

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 ونظراً  اليمن، دولأأة في الجأأاريأأة األحأأدا  نتيجأأة
 تشأأأأأأأهده وما معها، الحدودي نجران مدينة لموقع
نة حدود مدي لل محاوالت من ال  أفراد بعض لتسأأأأأأأ

 الحدود، اختراق ومحاوالت االنقالبية، الميلشأأأأيات
 من ذلك على يترتب وما برية، حرب تنشأأأأأأأب فقد

 .الجامعية المدينة تطا  قد وحربية عسكرية أحدا 

  

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

  

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

التأأدكأأد من توفر مخأأارج آمنأأة بجميع مبأأاني  .7
 الجامعة.

تحأأأديأأأد نقأأأاط تجمع آمنأأأة لكأأأل مجموعأأأة من  .8
 الكليات.

 تركيب أجهزة لإلنذار المبكر وصيانتها دوريًا. .9
 توفير وحدة دفاع مدني بالمدينة الجامعية. .10

   ●  ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 إزالة آثار الخطرإجراءات  اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 إعالن حالة الطوارئ بالمدينة الجامعية. .1
 االتصا  بوحدة الدفاع المدني بالجامعة. .2
 اعالن حالة الطوارئ بالمستشفى الجامعي. .3
ستخدام مسارات الخروج اآلمن الموصي بها  .4 ا

 في حاالت الطوارئ والمخاطر.
التنبيه على المتواجدين بالمبنى سلوك المخارج  .5

 اآلمنة.

سأأأأاعة  48العمل بالمدينة الجامعية لمدة تعليق  .6
لحين ورود تعميم من األمن الوطني بحأأأالأأأة 

 .االستقرار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استخدام البالك بورد في العملية التعليمية. .1
 واالختبارات. اتخاذ قرارات عاجلة بشدن اللوائح التنفيذية المنظمة للحضور .2
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 R2 الدراسة وتعليق الطوارئ إعالن -4

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام الخطروصف 

 ومأأأا اليمن، دولأأأة في الجأأأاريأأأة األحأأأدا  نتيجأأأة
 مقأأذوفأأات سأأأأأأأقوط من نجران مأأدينأأة لأأه تتعرض
 فقد الحدود، واختراق للتسلل ومحاوالت عشوائية،

 بأأالمأأدينأأة الأأدراسأأأأأأأأأة وتعليق الطوارئ إعالن يتم
 .وقت أي في الجامعية

  

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال الخطرمكان حدوث 

  

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

توفير أنظمأأأأة التعلم اإللكتروني والتعليم عن  .1
 بعد.

تدريس على أنظمة  .2 ئة ال تدريب أعضأأأأأأأأاء هي
 التعلم اإللكتروني.

اإللكتروني تدريب الطالب على أنظمة التعلم  .3
  المختلفة.

 ●     ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 تعليق الدراسة. .1
إخالء المدينة الجامعية من جميع منسأأوبيها إذا  .2

 تتطلب األمر.

 االلكترونية على موقع الجامعة.نشر البدائل التعليمية  .1
 التدكد من تزويد جميع الطالب باسم المستخدم والرقم السري لحسابه على موقع الجامعة.  .2
 إنشاء قنوات اتصا  إلكترونية فعالة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب. .3
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 R3 

 بيانات المسؤول الجانب بيانات الموقع العام م
بيانات موقع حدوث 

 الخطر
بيانات الجهة التي سيتم اإلبالغ 
 لها حال حدوث الخطر

 رقم التحويلة الصفة  رقم التحويلة الصفة نسائي رجالي  

 مقذوفات سقوط. 1
 الأأأمأأأأديأأأنأأأأة عأأألأأأى

 .الجامعية

منشاااآت الجامعة  جميع
 عااامااااادات  كااالااايااااات )

 إدارات  مساااااااتشااااااافى
 (الجامعة

 وكيل الجامعة √ √
8666 
1111 

منشااااااااااآت الجااااامعااااة  جميع
إدارات   عمااااادات  كليااااات )

 (الجامعة مستشفى

 إدارة ماااااااديااااااار
 واألمن الساااااااالمة
  الجامعي

 

8686 
1111 

 تخريبية أعما . 2
 الأأمأأأأديأأنأأأأة داخأأأأل

 الجامعية.

منشاااآت الجامعة  جميع
 عااامااااادات  كااالااايااااات )

 إدارات  مساااااااتشااااااافى
 (الجامعة

 وكيل الجامعة √ √
8666 
1111 

منشااااااااااآت الجااااامعااااة  جميع
إدارات   عمااااادات  كليااااات )

 (الجامعة مستشفى

 إدارة ماااااااديااااااار
 واألمن الساااااااالمة
  الجامعي

 

8686 
1111 

 حرب نشأأأأأأوب. 3
 برية

منشاااآت الجامعة  جميع
 عااامااااادات  كااالااايااااات )

 إدارات  مساااااااتشااااااافى
 (الجامعة

 وكيل الجامعة √ √
8666 
1111 

منشااااااااااآت الجااااامعااااة  جميع
إدارات   عمااااادات  كليااااات )

 (الجامعة مستشفى

 إدارة ماااااااديااااااار
 واألمن الساااااااالمة
  الجامعي

 

8686 
1111 

 إعأأأأأأأأأأأأأالن. 4
 وتعليق الطوارئ
 .الدراسة

منشاااآت الجامعة  جميع
 عااامااااادات  كااالااايااااات )

 إدارات  مساااااااتشااااااافى
 (الجامعة

 الجامعة رئيس √ √
8555 
1111 

منشااااااااااآت الجااااامعااااة  جميع
إدارات   عمااااادات  كليااااات )

 (الجامعة مستشفى
 الجامعة رئيس

8555 
1111 
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 نموذس سجم املخاطر:

 . التي و ع     الجامعة املخاطر  كا ة السجم ل سجيم وت بعيا فدا هذا       

 R4 

 م
وصف بالخطر 
 الذي وقع

تاريخ وقوع 
 الخطر

بيانات الجهة 
 الخطرب المبلغة

اإلجراءات التي 
 تمت

اآلثار المترتبة على 
 الخطر

 اإلجراءات المستقبلية

1.        

2.        

3.        

4.        
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