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 190 فريق العمل

 191 إدارة المخاطر بالجامعة خطةالجهات التي ساهمت في 

 192 المراجع

 

 

 

 

 مقدمة

 على والمالية والصحية الطبيعية الكوارث وحدوث المتسارعة والمتغيرات الراهن الوضع ظل في

 الفترة في تضاعفت المؤسسات، مختلف على تؤثر التي والعوامل والمحلية العالمية الساحة

 .المخاطر إلدارة طريقة وجود الى الحاجة األخيرة

 والمالية البشرية الكوادر من مقدراتها على الحفاظ على الشمالية الحدود جامعة ولحرص

 المخاطر تحديد الى تهدف المخاطر إلدارة خطة اعداد على الجامعة عمدت فقد والمادية،

 بيئة وإيجاد اثارها، من والتخفيف -حصلت ان– الخسائر وتقليل بها والتنبؤ حدوثها المتوقع

 خطتها ضوء في دورها بأداء الجامعة تستمر حتى والمادية البشرية مكوناتها لجميع امنة

 .ورسالتها ورؤيتها االستراتيجية

 يعرقل أو الجامعة أهداف تحقيق في سلبي أثر له يكون ما شيء حدوث بانه الخطر تعريف ويمكن

 على لزاما   كان ولذا معنوية، أو مادية أو بشرية خسائر إلى يؤدي أن الممكن ومن مسيرتها

 وفيها االستراتيجية الجامعة خطة مع تتماشى المخاطر إلدارة استراتيجية خطة وضع الجامعة

 لدفع الجهود تعزيز أجل من ذلك حدوثها واحتمالية خطورتها بحسب المخاطر تصنيف يتم

 وزرع للتعافي الفورية الحلول وإيجاد وقوعها قبل بها والتنبؤ بكفاءة وإدارتها المخاطر

 .منسوبيها نفوس في الثقة
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 أرواح على والحفاظ ذاتها، تطوير على الجامعة لقدرة مؤشر يعتبر الخطة هذه مثل تنفيذ إن 

 في الجامعة موقف من تعزز آلية أنها عن فضل   المالية، وغير المالية وأصولها منسوبيها

 .المعرفة مجتمع في العالمية الريادة نـحو مسيرتها

 

 

 

 

 سياسة إدارة المخاطر

 نطاق العمل

لذي تقوم به الجامعة في العملية التعليمية و خدمة اانطلقا  من الدور الريادي      

األفرع و المجتمع و حرصا  منها على الحفاظ على سلمة و صحة منسوبيها و روادها بجميع 

المواقع التابعة لها وضعت الجامعة خطة استراتيجية إلدارة المخاطر حتى تتمكن من االستمرار 

و توفير متطلباتها وفقا  للنظم و اللوائح و القوانين في أداء دورها بكفاءة عالية 

عمليات و إجراءات نظام إدارة المخاطر بصفة المحلية و العالمية، على أن يتم تقييم 

 النظام بالجامعة.تحديث و مراجعة االستفادة من النتائج في عملية و ة منتظم

عناصر أساسية  ثلثةعلى  الحدود الشماليةترتكز سياسة إدارة المخاطر بجامعة 

  :هي

 .المستطاعومنع حدوثها قدر  المخاطرالوقاية من  .1

 .وفعالناجح  بشكلحال حدوثها  المخاطرالتعامل مع   .2

كن من التنبيه عند بداية نشوء أي خطر يمالداخلية الفعال الذي  المراقبةتفعيل نظام  .3

 .  قبل حدوثها المخاطروتوقع 
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و قد تبنت جامعة الحدود الشمالية مدخل التخطيط االستراتيجي لصياغة و تطبيق استراتيجية 

بعين االعتبار جميع التحديات و المخاطر المتوقعة التي قد تواجهها  و األخذإدارة المخاطر 

  و سبل التعامل معها و إدارتها.

 األهداف االستراتيجية إلدارة المخاطر

لمخاطر هو الحفاظ على جامعة الحدود الشمالية آمنة و مستقرة اإن الهدف الرئيس إلدارة 

أنشطتها بكفاءة عالية واضعة نصب عينيها سلمة و أمان منسوبيها، لذا تم تحديد  مزاولةل

 لي:يلمخاطر كما ااالستراتيجية إلدارة  فاألهدا

 ها و المستفيدين منها و المجتمع.بالتأكيد على االلتزام االستراتيجي للجامعة تجاه طل .1

 و معايير ضمان الجودة. األداءتعزيز تنافسية الجامعة وفق مؤشرات  .2

 حماية أصول الجامعة و مواردها المادية و لبشرية. .3

مبادئ و مهام إدارة المخاطر و كيفية معالجة االخطار تقديم إطار شامل ألهداف و  .4

 المتوقعة.

بيانات و أدوات و أساليب لتحليل للتنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها و للتطوير قواعد  .5

 تقييمها و تحديد برامج و إجراءات التعامل معها.

 تطوير خطط الطوارئ المختلفة بالجامعة وفق نتائج عمليات التقييم. .6

 إدارة المخاطر في الجامعة ةمنهجية تبني خط

من خلل دراسة علمية و تحليلية تم حصر أنواع المخاطر و وصفها و تقدير احتمالية حدوثها و 

المسؤولين عن كل نوع من أنواع تلك  األشخاصتقدير آثارها حال حدوثها و تحديد الجهات و 

احتمالية حدوثها و  قليللدرء هذه المخاطر و منع حدوثها أو ت تاالمخاطر، و تم وضع سياس

و تحجيم  او إزالة آثاره المخاطرتأثيرها، و تم اعتماد اإلجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة 

، و كيفية تتبع هذه المخاطر و توثيقها و رفع التقارير عنها للجهات المعنية و اأضراره

عمليات التحسين و تقييم عمليات و إجراءات إدارة المخاطر و االستفادة من ذلك التقييم في 

 التطوير.
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يمثل  األول، العامل  أساسيينو لقد تم اعتماد نظام لتقدير كل خطر يعتمد على عاملين 

و تم تقسيم كل عامل  لعامل الثاني يمثل تأثير الخطر حال حدوثهامستوى الخطر الحالي، و 

متوسط ، عاٍل ، ( تتوزع كالتالي )منخفض جدا  ، منخفض ، 5إلى  1إلى خمسة أقسام من رقم )

 عاٍل جدا ( على الترتيب.

 

 و عليه يمكن قياس مستوى الخطر بالعلقة التالية:

    شدة الخطر xقيمة مستوى الخطر = احتمالية الحدوث                               

 5 مؤكد  5 10 15 20 25

ث
و
حد

 ال
ية

ال
تم

ح
ا

 

 4 محتمل  4 8 12 16 20

 3 متوقع  3 6 9 12 15

 2 غير محتمل  2 4 6 8 10

 1 نادر  1 2 3 4 5

  منخفض جدا  منخفض  متوسط  عال  عال جدا

5 4 3 2 1 

 شدة الخطر

 

 تكون الحالة "منخفض الخطورة " 5-1من  

 تكون الحالة "متوسطة الخطورة"  9-6من  

 تكون الحالة " خطرة" 21-01 من

      تكون الحالة "عال الخطورة " 61-31من 

 تكون الحالة "شديدة الخطورة" 25-71 من

 أنواع المخاطر 
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 لقد تم تحديد و تصنيف المخاطر المحتمل حدوثها في الجامعة على النحو التالي:

 و الحرائق المخاطر الطبيعية. 

 .مخاطر المنشآت و المرافق 

 المخاطر الكيميائية 

 المخاطر الصحية و الطبية 

 مخاطر الموارد البشرية 

  المعلوماتمخاطر أمن 

 المخاطر المالية 
 يبين ما يلي:مفصل لكل خطر و بعد الدراسة تم وضع جدول 

 .نوع الخطر المحتمل 

 وصف الخطر. 
 .موقع الخطر 
 .مستوى الخطر 
 .تأثير الخطر حال حدوثه 
 .سياسة درء الخطر 
 .الشخص المسؤول 
 .نوع الخطر 

يتم اعتماده لمراقبة مستوى يعد الجدول ركيزة أساسية الستراتيجية إدارة المخاطر بحيث 

االلتزام و التنفيذ و المتابعة إلدارة المخاطر في الجامعة، علما  بأن هذا الجدول بحاجة 

 إلى التطوير و التحسين المستمر.
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و  ر الطبيعيةلمخاطا

 الحرائق
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  :و الحرائق المخاطر الطبيعية

 لذا العامة المنشئات باقي مثل الجامعة لها تتعرض قد التي المحتملة الطبيعية المخاطر هي

تعتبر الحرائق ، كما  الجامعة على آثارها من للتقليل االعتبار عين في ذلك اخذ يتم أن يجب

من أعلى مستويات األخطار حيث تهدد حياة األفراد و الممتلكات و ذلك نتيجة عدم اتباع 

توفر أجهزة إنذار و مكافحة الحريق بالمباني أو االشتراطات الخاصة باألمن و السلمة أو عدم 

عدم صيانتها و متابعتها بصفة دورة و التأكد من كفاءتها أو افتقار العاملين للتدريب 

 . عليها

 : المحتملة الحرائق و الطبيعية المخاطر قائمة
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 : والحرائق طبيعيةمخاطر الال

 األمطار والسيول 1

 العواصف والغبار 2

 والزحامالنقل  3

 ضربات الشمس 4

 حريق ناتج عن التشجير و خدمات النظافة 5

 حريق ناتج عن سوء تخزين مواد قابلة للشتعال 6

 حريق ناتج عن سوء تطبيق اشتراطات السلمة في المختبرات 7

 

 

 

 : المخاطر الطبيعية و الحرائقتابع : 

 عدم وجود علمات السلمة اإلرشادية و التحذيرية 8

9 
عدم وجود أجهزة الحماية من الحريق )أنظمة اإلطفاء أو اإلنذار او 

 كليهما(

 التعديلت داخل المباني و المرافق غير المصرح بها 10

 ضعف صيانة معدات و أنظمة اإلطفاء و اإلنذار بالجامعة 11

 ضعف التدريب على استخدام وسائل السلمة 12
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 الكهربائيةحريق ناتج عن سوء التمديدات  13

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر األمطار والسيول.خطر 1

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 األمطار والسيولناتج عن  خطر

الكلية/اإلدارة: داخل 

 المباني وخارجها

المكان: جامعة الحدود 

 الشمالية

رئيس قسم الوظيفة: 

األمن و السلمة 

  بالجامعة

 0146614841  هاتف:

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 غزارة نتيجة واالحتجاز،/  الفيضانات/  االنهيارات

   إلى: يؤدي قد الذي األمر األمطار،

  ويعطل العمل  الغرقتجمع المياه يمكن يؤدي الي

 بالجامعة.

 الطلب والمنسوبين في بعض األماكن احتجاز 

 الغذائية المواد توفر عدم  

  انهيار في بعض المبانيحدوث  

 متوسط       عاٍل            

 منخفض

 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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  الكهرباء انقطاعحدوث تماس كهربي يؤدي الي 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 وإخلء سلمتها من للتأكد للمباني الدوري الفحص 

 .منها الصالح غير

 سيول أو أمطار حدوث عند إخلء طائرات توفير. 

 الفيضانات حدوث حال في آمنة أماكن توفير 

 .والسيول

 دوري بشكل التصريف منافذ عن الكشف. 

 الطوارئ لمواجهة خطة في الواردة التعليمات إتباع 

  الشتاء خطة/  الجوية األحوال

 التيار انقطاع عند االحتياطية المولدات تشغيل خطة 

 .الجامعة في الكهربائي

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمطار والسيولخطر التعامل مع  إجراءات

 السيول األمطار ناتج عن خطر نوع الخطر:

 وخارجهاداخل المباني  الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 رئيس قسم األمن والسلمة بالجامعة

 0504334260:  بريد إلكتروني 0146614841هاتف :  وسائل االتصال به:

 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
 برئيس قسم األمن والسلمة لاالتصا .1

 .االستماع للنشرة الجوية .2

 اإلسعاف(، الصيانة ، جميع الجهات ذات العلقة )األمن والسلمة المسؤولة عن معالجة الخطر:الجهة 
 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

1 2 4 5 3 
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 .االستماع للنشرة الجوية .1

 وكذلك الخطر، زوال حين إلى المباني مغادرة عدم الجامعة مباني في الموجودين على التنبيه .2

 تحذيرات وجود أو ،األمطار هطول قرب حالة في األودية مجاري باالبتعاد عن الموجودين على التنبيه

 .سيول عن

 الحتمال انقطاع التيار الكهربائي. ةالكهربائية االحتياطي المولداتالتأكد من جاهزية  .3

 .العام والموقع بالمباني المطر ريفصت مسارات مراجعة .4

 الطرق، وال تجازف كي ال تعرض حياتك وحياة اآلخرين للخطر.اتبع المسارات الموصى بها عند استخدام  .5

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 تفقد جميع مرافق الجامعة للتأكد من جاهزيتها. (1

 صيانة األجزاء التي قد تكون أتلفتها السيول. (2

 وضع التدابير الخاصة بتلفي القصور في نظام تصريف المطر إن وجد. (3

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر ةواألترب والغبار العواصف خطر.2

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

تنشط في منطقة الحدود الشمالية العواصف الترابية 

والتي تسبب الكثير من المخاطر. ويلحظ أن نسبة 

تكرارها مرتفعة وتأثيرها عاٍل على منسوبي الجامعة 

 وتجهيزاتها.

الكلية/اإلدارة: داخل 

 المباني وخارجها

المكان: جامعة الحدود 

 الشمالية

رئيس قسم الوظيفة: 

األمن و السلمة 

  بالجامعة

 0146614841  هاتف:

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:
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 ربو أزمات حدوث. 

 القطع تطاير جراء اإلصابات بعض حدوث 

 . المعدنية

 اصف العو بسبب الجامعة ممتلكات بعض تحطم

 الشديدة.

 عن البث شبكات االتصاالت وانقطاع تأثر 

  المحاضرات المنقولة وورش العمل.

 متوسط       عاٍل         

 منخفض
 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 في مبنى كل في أولية اسعافات عيادات توفير 

 . الجامعة

 ساسيةبالحاإلصابة  من للوقاية كمامات توفير 

 .الربو أو

  صفالعوا خطر مع للتعامل إرشادية لوحات عوض 

 .والغبار

 مباني و مرافق لجميع دورية إجراء صيانة 

 .الجامعة

   و الحذر الحيطةبث الوعي بين الطلب التخاذ. 

     متوسط   عاٍل        

 منخفض

 

 

 

 

 

 

 

  العواصف والغبار واالتربةخطر  إجراءات التعامل مع

 العواصف والغبار واالتربة ناتج عن خطر نوع الخطر:

 داخل المباني وخارجها الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 رئيس قسم األمن والسلمة بالجامعة

 0504334260جوال :  0146614841هاتف :  وسائل االتصال به:

 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
 برئيس قسم األمن والسلمة لاالتصا .1

 .االستماع للنشرة الجوية .2

 اإلسعاف(، الصيانة ، والسلمةجميع الجهات ذات العلقة )األمن  الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 االستماع للنشرة الجوية لمتابعة الحالة الجوية. .1

 .األمن والسلمة لتأمين مداخل ومخارج مباني الجامعة مسؤولاالتصال ب .2

 الصيانة لتأمين مولد الطاقة الكهربائية االحتياطي لتحسبا  النقطاع التيار الكهربائي. مسؤولاالتصال ب .3

التنبيه لجميع الموجودين بالجامعة التخاذ الحيطة والحذر، وعدم الخروج من المباني الي الساحات وعدم  .4

 قيادة السيارات.

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

والتأكد من سلمتها وإمكانية عملها بالصورة المطلوبة بعد زوال  والمرافق، المباني جميع تفقد (1

 العواصف.

 إزالة اآلثار المترتبة على العواصف واألتربة. (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر النقل والزحامخطر  .3

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

النقل وما يترتب حاجة أقسام الطالبات الي وجود 

عليه من مخاطر خلل فترة نقل الطالبات أو عضوات 

من  اهيئة التدريس من تعطل حافلة النقل وما يصاحبه

 أذي .

الكلية/اإلدارة: داخل 

 المباني وخارجها

المكان: جامعة الحدود 

 الشمالية

مدير إدارة الوظيفة: 

   الحركة

   هاتف:

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

  تأخر أو تعطل وسائل النقل الخاصة بالطالبات

 .أو عضوات هيئة التدريس في أوقات االختبارات

  تعطل الحافلت الجامعية في أوقات السيول

 . واألمطار والعواصف والغبار

 متوسط       عاٍل         

 منخفض
 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 
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حال  تأثير الخطر سياسة درء الخطر:

 حدوثه

 توفير حافلت إضافية خاصة بفترات االختبارات. 

  إجراء الصيانة الدورية للحافلت والتأكد من

 شروط السلمة فيها.

  وضع جهاز لتتبع الحافلت مرتبط بإدارة

 الحركة.

     متوسط   عاٍل        

 منخفض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  النقل والزحام إجراءات التعامل مع خطر
 النقل والزحامعن ناتج  خطر نوع الخطر:

 الطرق الموصلة للجامعة ومبانيها المختلفة الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 مدير إدارة الحركة

 : البريد اإللكتروني هاتف :  به: وسائل االتصال

 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
 بمدير إدارة الحركة لاالتصا .1

 ين لمكان الحادثمسؤولاالنتقال الفوري لل .2

 األمن والسلمة(إدارة الحركة ،جميع الجهات ذات العلقة ) الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
 لمعالجة الخطر:اإلجراءات التي تتخذها الجهة 

 استخدام سائقين مؤهلين لنقل الطلب. .1

 استخدام وسائل نقل بحالة جيدة وعدم استخدام سيارات معيبة. .2

 .التأكد من إتمام برامج الصيانة للسيارات قبل البدء بنقل الطلب بشكل يومي .3

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

1 2 4 5 3 
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 ة.مسؤولإسناد أمر نظام التشغيل بكامله لجهة  (1

بعاد السيارات ذات الكفاءة البد من وجود تقارير أسبوعية وشهرية عن حالة السيارات والسائقين واست (2

 األقل.

 تنفيذ دراسة لحركة السيارات داخل الجامعة وتأثيرها علي سيارات الطوارئ والسرعات المسموح بها. (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر ضربات الشمسخطر . 4

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 ساحاتمال واتساع الجامعة مباني عدد لزيادة نظرا  

كل ذلك يؤدي الي  ، بها، والتدريس أثناء الصيف

بضربات الشمس التي  منسوبي الجامعةاحتمالية إصابة 

 قد تؤدي الي مشاكل صحية.

داخل الكلية/اإلدارة: 

 المباني وخارجها

المكان: جامعة الحدود 

 الشمالية

رئيس قسم الوظيفة: 

األمن و السلمة 

  بالجامعة

 0146614841  هاتف:

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 منسوبي الجامعة بضربات الشمس. إصابة 

 منسوبي الجامعة بضربات حر قد تؤدي الي  إصابة

  كبيرة.مشاكل صحية 

 متوسط       عاٍل            

 منخفض
 

 حال حدوثه تأثير الخطر سياسة درء الخطر:

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 الجامعة في وضع مظلت في الساحات المكشوفة . 

 واألروقة في مكيفات تبريد في الممرات  توفير

 .الجامعة

  ء في الساحات.ارشاشات م عوض 

  توحيد أرقام الطوارئ لتسهيل عمليات االتصال

 .الجامعة للحاالت الطارئة في

 و الحذر بث الوعي بين الطلب التخاذ الحيطة. 

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ضربات الشمسخطر  إجراءات التعامل مع
 ضربات الشمس ناتج عن خطر نوع الخطر:

 الجامعة والساحات الداخلية في الجامعة محيط الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 رئيس قسم األمن والسلمة بالجامعة

 0504334260:  جوال 0146614841:  هاتف وسائل االتصال به:

 حال العلم بالخطر:اإلجراء الفوري 
 باإلسعاف لنقل المصاب. لاالتصا .1

 .تقديم اإلسعافات األولية لحين حضور المعالجين .2

 اإلسعاف(،  الصيانة ، جميع الجهات ذات العلقة )األمن والسلمة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 باإلسعاف لنقل المصاب. لاالتصا .1

 .تقديم اإلسعافات األولية لحين حضور المعالجين .2

 غمر جسم المريض في الماء البارد وقطع الثلج. .3

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

1 2 4 5 3 
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 نقل المصابين للمستشفى وتقديم الرعاية اللزمة. (1

 التنبيه بعدم التعرض للشمس بصورة مباشرة. (2

 مظلت لمن تقتضي ظروف عمله التواجد تحت الشمس بصورة مباشرة.ضرورة عمل  (3

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر خطر حريق ناتج عن التشجير و خدمات النظافة.5

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 حريق ناتج عن األشجار اليابسة و إهمال النظافة

 داخلالكلية/اإلدارة: 

 المباني و خارجها

المكان: جامعة الحدود 

 الشمالية

رئيس قسم  الوظيفة:

من و السلمة األ

 بالجامعة

 0146614841 هاتف:

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

متساقطة و قمامة قابلة  أشجار أوراقأشجار يابسة و 

للشتعال في الحدائق و المساحات الخضراء بالجامعة 

 مما يزيد احتمالية حدوث حريق

  متوسط        عاٍل       

 منخفض

 

 :سياسة درء الخطر
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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  اليابسة و مخلفات  األشجارإزالة جميع

 المزروعات.

 من شأنها تسبب  إزالة جميع المخلفات التي

 الحريق.

  نظام آلي يمنع لري اليدوي بااستبدال نظام

 وجود أشجار أو اعشاب يابسة.

  زيادة أعداد العاملين في خدمات الري و

 المزروعات و تدريبهم على العمل اآلمن.

  متوسط        عاٍل       

 منخفض

 

  التشجير و خدمات النظافةإجراءات التعامل مع حريق ناتج عن 

 حريق ناتج عن التشجير و خدمات النظافة نوع الخطر:

 داخل المباني و خارجها الخطر: مكان

الشخص المسؤول)لالتصال به عند وقوع 
 الخطر(

 رئيس قسم األمن و السلمة بالجامعة

 0504334260:  جوال 0146614841:  هاتف وسائل االتصال به:

 لفوري حال العلم بالخطر:ااإلجراء 

 المعرضين للخطر المباشر. إخلء األشخاص .1

و ذلك إلبلغ  998تشغيل جرس إنذار الحريق و االتصال على هاتف  .2

 الدفاع المدني.

استخدام طفايات الحريق اليدوية إذا كان الوضع آمنا ، و في  .3

 حالة وجود أشخاص مدربين على استخدامها.

األبواب عند مغادرة الموقع و تفعيل  احتواء الحريق و ذلك بإغلق .4

 إجراءات خطة اإلخلء.

 اإلسعاف(قسم الخدمات،  ، جميع الجهات ذات العلقة )األمن والسلمة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر: 

 

األمن و السلمة، قسم الخدمات، الجهة المتضررة( و إعداد تشكيل فريق من )قسم الصيانة، إدارة أملك الجامعة، قسم  .1

 تقرير مشترك )لمعالجة الحادث و معرفة األسباب و التوصيات اللزمة لعدم تكراره مستقبل (.

 تحديد المسؤولية و مراجعة السياسات و اإلجراءات لمعالجة هذا الخطر. .2

 عمل إجراءات وقائية لعدم تكرار الحادث مرة أخرى. .3

 متابعة معالجة الخطر من الجهة المتضررة و إعداد تقرير خلل ثلثة أيام و الرفع لصاحب الصلحية. .4

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها: 

 

 حصر األضرار و التلفيات التي سببها الحريق. (1

 إزالة المخلفات الناتجة عن الحريق. (2

 الحادث.إعادة تأهيل الموقع كما كان عليه قبل  (3

 إعلن زوال الخطر و إعادة الوضع للحالة الطبيعية. (4

1 2 4 5 3 
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 إعداد تقرير شامل لحصر األضرار و اإلجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة الحادث. (5

 مستويات الخطر سوء تخزين مواد قابلة لالشتعالخطر حريق ناتج عن .6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 تخزين مواد قابلة للشتعالحريق ناتج عن 

 داخلالكلية/اإلدارة: 

 المباني و خارجها

المكان: جامعة الحدود 

 الشمالية

رئيس قسم  الوظيفة:

من و السلمة األ

 بالجامعة

 0146614841 هاتف:

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

سوء تخزين مواد قابلة للشتعال داخل المباني و 

 يزيد من احتمالية حدوث حريقالمرافق 

  متوسط        عاٍل       

 منخفض

             
 

 :سياسة درء الخطر
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

  للشتعال وفق اشتراطات تخزين المواد القابلة

 .األمن و السلمة و لوائح الدفاع المدني

  عدم تخزين المواد القابلة للشتعال داخل

 .المباني الحيوية و الهامة

  متوسط        عاٍل       

 منخفض

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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  لالشتعال قابلة مواد تخزين سوء إجراءات التعامل مع حريق ناتج 

 النظافة للشتعال قابلة مواد تخزين سوءحريق ناتج عن  الخطر:نوع 

 داخل المباني و خارجها الخطر: مكان

الشخص المسؤول)لالتصال به عند وقوع 
 الخطر(

 رئيس قسم األمن و السلمة بالجامعة

 0504334260:  جوال 0146614841:  هاتف وسائل االتصال به:

 بالخطر:لفوري حال العلم ااإلجراء 

 المعرضين للخطر المباشر. إخلء األشخاص .1

و ذلك إلبلغ الدفاع  998تشغيل جرس إنذار الحريق و االتصال على هاتف  .2

 المدني.

استخدام طفايات الحريق اليدوية إذا كان الوضع آمنا ، و في حالة وجود  .3

 أشخاص مدربين على استخدامها.

مغادرة الموقع و تفعيل احتواء الحريق و ذلك بإغلق األبواب عند  .4

 إجراءات خطة اإلخلء.

 اإلسعاف(،  الصيانة ، جميع الجهات ذات العلقة )األمن والسلمة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر: 

 

من )قسم الصيانة، إدارة أملك الجامعة، قسم األمن و السلمة، قسم الخدمات، الجهة  فريق  شكيلت .1

المتضررة( و إعداد تقرير مشترك )لمعالجة الحادث و معرفة األسباب و التوصيات اللزمة لعدم تكراره 

 مستقبل (.

 تحديد المسؤولية و مراجعة السياسات و اإلجراءات لمعالجة هذا الخطر. .2

 ءات وقائية لعدم تكرار الحادث مرة أخرى.عمل إجرا .3

 متابعة معالجة الخطر من الجهة المتضررة و إعداد تقرير خلل ثلثة أيام و الرفع لصاحب الصلحية. .4

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها: 

 

 حصر األضرار و التلفيات التي سببها الحريق. (1

 إزالة المخلفات الناتجة عن الحريق. (2

 إعادة تأهيل الموقع كما كان عليه قبل الحادث. (3

 إعلن زوال الخطر و إعادة الوضع للحالة الطبيعية. (4

 إعداد تقرير شامل لحصر األضرار و اإلجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة الحادث. (5

 

 مستويات الخطر سوء تطبيق شروط السالمة في بعض المختبراتناتج عن حريق خطر .7

 الشخص المسؤول بيانات الموقع المحتمل:الخطر 

 بعض في السلمة شروط تطبيق سوء عن ناتج حريق

 المختبرات

 داخلالكلية/اإلدارة: 

 المرافقالمباني و 

المكان: جامعة الحدود 

 الشمالية

رئيس قسم  الوظيفة:

من و السلمة األ

 بالجامعة

 0146614841 هاتف:

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

، تضعف تطبيق إجراءات و شروط السلمة في المختبرا

و عدم توفير أدوات و معدات الوقاية الشخصية 

 للطلب و الفنيين و أعضاء هيئة التدريس

  متوسط        عاٍل       

 منخفض

 

 حال حدوثه تأثير الخطر :سياسة درء الخطر

  توفير جميع معدات اإلطفاء اآللية و أجهزة

إنذار الحريق و تسرب الغاز و كذلك اللوحات 

االرشادية و التحذيرية وفق المعايير 

 .القياسية

  تطبيق المعايير الدولية لشروط األمن و

( COOSH)السلمة في المختبرات مثل نظام 

 .الخاص بالمختبرات

  متوسط        عاٍل       

 منخفض

 المختبرات بعض في السالمة شروط تطبيق سوء عن ناتج حريق إجراءات التعامل مع  

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 المختبرات بعض في السلمة شروط تطبيق سوء عن ناتج حريق نوع الخطر:

 المرافقو داخل المباني  الخطر: مكان

الشخص المسؤول)لالتصال به عند وقوع 
 الخطر(

 رئيس قسم األمن و السلمة بالجامعة

 0504334260:  جوال 0146614841:  هاتف وسائل االتصال به:

 لفوري حال العلم بالخطر:ااإلجراء 

 المعرضين للخطر المباشر. إخلء األشخاص .1

و ذلك إلبلغ الدفاع  998تشغيل جرس إنذار الحريق و االتصال على هاتف  .2

 المدني.

استخدام طفايات الحريق اليدوية إذا كان الوضع آمنا ، و في حالة وجود  .3

 أشخاص مدربين على استخدامها.

احتواء الحريق و ذلك بإغلق األبواب عند مغادرة الموقع و تفعيل  .4

 إجراءات خطة اإلخلء.

 الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
بالتنسيق مع الجهة و اللجنة الدائمة للمعامل قسم الصيانة بالجامعة 

 المتضررة

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر: 

 

تشكيل فريق من )قسم الصيانة، إدارة أملك الجامعة، اللجنة الدائمة للمعامل، قسم األمن و السلمة، قسم الخدمات،  .1

مشترك )لمعالجة الحادث و معرفة األسباب و التوصيات اللزمة لعدم تكراره  الجهة المتضررة( و إعداد تقرير

 مستقبل (.

 تحديد المسؤولية و مراجعة السياسات و اإلجراءات لمعالجة هذا الخطر. .2

 عمل إجراءات وقائية لعدم تكرار الحادث مرة أخرى. .3

 أيام و الرفع لصاحب الصلحية.متابعة معالجة الخطر من الجهة المتضررة و إعداد تقرير خلل ثلثة  .4

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها: 

 

 حصر األضرار و التلفيات التي سببها الحريق. (1

 إزالة المخلفات الناتجة عن الحريق. (2

 إعادة تأهيل الموقع كما كان عليه قبل الحادث. (3

 إعلن زوال الخطر و إعادة الوضع للحالة الطبيعية. (4

 شامل لحصر األضرار و اإلجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة الحادث. إعداد تقرير (5

 

 مستويات الخطر التحذيرية و اإلرشادية السالمة عالمات وجود عدم.خطر8

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 التحذيرية و اإلرشادية السلمة علمات وجود عدم

لمسارات الهروب في حالة الطوارئ و علمة نقطة 

 التجمع الداخلية و الخارجية 

الكلية/اإلدارة: 

 المرافقالمباني و 

المكان: جامعة الحدود 

 الشمالية

رئيس قسم الوظيفة: 

األمن و السلمة 

  بالجامعة

 0146614841  هاتف:

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:
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 حالة الطوارئ و  تأخر عمليات اإلخلء في

احتمالية حدوث فوضى مما يزيد من احتمالية 

تعرض منسوبي الجامعة للخطر و زيادة الخسائر 

 المادية

  متوسط        عاٍل       

 منخفض

 

 :سياسة درء الخطر
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

  توفير علمات السلمة اإلرشادية و التحذيرية في

مباني و مرافق الجامعة و كذلك علمات نقاط 

 .التجمع داخل و خارج المباني 

  اتباع المعايير القياسية طبقا  لتوصيات

 .(NFPAالجمعية الوطنية للحماية من الحريق )

  متوسط        عاٍل       

 منخفض

 

 

 التحذيرية و اإلرشادية السالمة عالمات وجود عدم خطر إجراءات التعامل مع

 التحذيرية و اإلرشادية السلمة علمات وجود عدم نوع الخطر:

 و المرافقالمباني  الخطر: مكان

الشخص المسؤول)لالتصال به عند وقوع 
 الخطر(

 األمن و السلمة بالجامعةرئيس قسم 

 0504334260:  جوال 0146614841:  هاتف وسائل االتصال به:

 لفوري حال العلم بالخطر:ااإلجراء 

ابلغ مسؤول األمن و السلمة إلبلغ مسؤول الصيانة التخاذ إجراءات  .1

 الصيانة اللزمة.

لإلدارة العامة مخاطبة مدير اإلدارة المسؤول عن موقع الخطر  .2

 .للصيانة و الخدمات

متابعة المعاملة حتى انهاء إجراءات توفير وسائل السلمة و  .3

إزالة الخطر و في حال عدم تصحيح الوضع تتم مخاطبة صاحب 

 الصلحية.

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 الصيانة(قسم  ، األمن والسلمةقسم جميع الجهات ذات العلقة ) الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 الجهة لمعالجة الخطر:اإلجراءات التي تتخذها  

 

، الجهة المتضررة( و إعداد قسم األمن و السلمة فريق من )قسم الصيانة، إدارة أملك الجامعة، شكيلت .1

 .لمعالجة الوضعتقرير مشترك 

و إعداد تقرير خلل ثلثة أيام و الرفع عن الموقع  لمسؤولةا اإلدارية متابعة معالجة الخطر من الجهة .2

 لصاحب الصلحية.

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها: 

 
 داخل التجمع نقاط علمات كذلك و الجامعة مرافق و مباني في التحذيرية و اإلرشادية السلمة علمات توفير (1

 .بشكل عاجل المباني خارج و

 

 مستويات الخطر خطر عدم وجود معدات أو أجهزة الحماية من الحريق .9

 الشخص المسؤول بيانات الموقع المحتمل:الخطر 

 في الحريق من الحماية أجهزة أو معدات وجود عدم

 الجامعة مرافق و مباني بعض

 داخلالكلية/اإلدارة: 

 المرافقالمباني و 

المكان: جامعة الحدود 

 الشمالية

رئيس قسم الوظيفة: 

األمن و السلمة 

  بالجامعة

 0146614841  هاتف:

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

  زيادة الخسائر المادية و البشرية حال حدوث

 حريق داخل المباني أو المرافق

  تقارير التفتيش على المباني التي تفيد بعدم

 توفر أجهزة إنذار الحريق أو معدات اإلطفاء

  متوسط        عاٍل       

 منخفض

 

 

 :سياسة درء الخطر
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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  توفير أجهزة أنظمة إنذار آلي و معدات إطفاء

الحريق و كذلك طفايات الحريق اليدوية بشكل 

 .عاجل

  اتباع المعايير القياسية طبقا  لتوصيات

 .(NFPAللحماية من الحريق )الجمعية الوطنية 

  متوسط        عاٍل       

 منخفض

 

   الحريق من الحماية أجهزة أو معدات وجود عدم خطر إجراءات التعامل مع

 نوع الخطر:
 مرافق و مباني بعض في الحريق من الحماية أجهزة أو معدات وجود عدم

 الجامعة

 و المرافقالمباني  الخطر: مكان

الشخص المسؤول)لالتصال به عند وقوع 
 الخطر(

 رئيس قسم األمن و السلمة بالجامعة

 0504334260:  جوال 0146614841:  هاتف وسائل االتصال به:

 لفوري حال العلم بالخطر:ااإلجراء 

ابلغ مسؤول األمن و السلمة إلبلغ مسؤول الصيانة التخاذ إجراءات  .1

 الصيانة اللزمة.

لإلدارة العامة مخاطبة مدير اإلدارة المسؤول عن موقع الخطر  .2

 .للصيانة و الخدمات

متابعة المعاملة حتى انهاء إجراءات توفير وسائل السلمة و  .3

إزالة الخطر و في حال عدم تصحيح الوضع تتم مخاطبة صاحب 

 الصلحية.

 العامة للصيانة و الخدماتاإلدارة  الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر: 

 

، الجهة المتضررة( و إعداد قسم األمن و السلمة فريق من )قسم الصيانة، إدارة أملك الجامعة، شكيلت .1

 .لمعالجة الوضعتقرير مشترك 

إعداد تقرير خلل ثلثة أيام و الرفع و عن الموقع  لمسؤولةا اإلدارية متابعة معالجة الخطر من الجهة .2

 لصاحب الصلحية.

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها: 

1 2 4 5 3 
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اإلدارة العامة للصيانة و الخدمات توفير أنظمة إنذار حريق و معدات اإلطفاء اليدوي بشكل عاجل من قبل  (1

 .و اشعار الجهة اإلدارية المسؤولة عن الموقع

 

 مستويات الخطر بها المصرح غير المرافق و المباني داخل التعديالت خطر . 10

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 التعديلت غير المصرح بها داخل المباني و المرافق

الكلية/اإلدارة: 

 المرافقالمباني و 

المكان: جامعة الحدود 

 الشمالية

رئيس قسم الوظيفة: 

 األمن و السلمة

  بالجامعة

 0146614841  هاتف:

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

  تعديلت في المكاتب و القاعات و الغرف داخل

المباني و المرافق تؤدي إلى خلل في أنظمة 

إنذار و إطفاء الحريق بسبب عدم أخذ تصريح من 

 الجهة المختصة

  تعديلت في المباني و المرافق تؤدي إلى إغلق

 .الطوارئمخارج 

  متوسط        عاٍل       

 منخفض

 

 

 :سياسة درء الخطر
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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  إصدار قرار من صاحب الصلحية بعدم إجراء أي

بالمباني دون موافقة الجهة الفنية تعديلت 

 .المختصة

 السابقة و معالجة أوضاع  تدراسة جميع التعديل

 .أنظمة السلمة المتضررة من تلك التعديلت

  اتباع المعايير القياسية طبقا  لتوصيات

 (.NFPAالجمعية الوطنية للحماية من الحريق )

  متوسط        عاٍل       

 منخفض

 

  بها المصرح غير المرافق و المباني داخل التعديالتمع خطر إجراءات التعامل 

 بها المصرح غير المرافق و المباني داخل التعديلت نوع الخطر:

 و المرافقالمباني  الخطر: مكان

الشخص المسؤول)لالتصال به عند وقوع 
 الخطر(

 رئيس قسم األمن و السلمة بالجامعة

 0504334260:  جوال 0146614841:  هاتف وسائل االتصال به:

 لفوري حال العلم بالخطر:ااإلجراء 

ابلغ مسؤول األمن و السلمة إلبلغ مسؤول الصيانة التخاذ إجراءات  .1

 الصيانة اللزمة.

إيقاف العمل بالموقع إلى أن يتم إصدار تصريح بالعمل من  .2

 .اإلدارة العامة للصيانة و الخدمات

 اإلدارة العامة للصيانة و الخدمات الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر: 

 

، الجهة المتضررة( و إعداد قسم األمن و السلمة من )قسم الصيانة، إدارة أملك الجامعة،فريق  شكيلت .1

 .لمعالجة الوضعتقرير مشترك 

و إعداد تقرير خلل ثلثة أيام و الرفع عن الموقع  لمسؤولةا اإلدارية من الجهةمتابعة معالجة الخطر  .2

 لصاحب الصلحية.

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها: 

 
 .إعادة نظام إنذار لحريق كما طان عليه سابقا  و كذلك مخارج الطوارئ من الجهة المتسببة بالخلل (1

 الضرر و اإلجراءات لتي تم اتخاذها لمعالجته.إعداد تقرير مشترك لحصر  (2

1 2 4 5 3 
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 مستويات الخطر ضعف صيانة معدات أنظمة إنذار الحريق في بعض مباني الجامعةخطر . 11

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 إنذار أنظمةمعدات إطفاء الحريق و  ضعف صيانة

 الجامعة مباني بعض في الحريق

 داخلالكلية/اإلدارة: 

 المباني و خارجها

المكان: جامعة الحدود 

 الشمالية

رئيس قسم الوظيفة: 

األمن و السلمة 

  بالجامعة

 0146614841  هاتف:

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

  ضعف برامج صيانة معدات و أجهزة إنذار الحريق

مما ُيضعف أدائها أو يقلل فعاليتها حال حدوث 

 .حريق

  عدم وجود صيانة دورية لمعدات و أجهزة إنذار

الحريق و عدم وجود كروت الصيانة )اليومية / 

 .الشهرية(

 عدم وجود اختبارات دورية لتلك األجهزة. 

  متوسط        عاٍل       

 منخفض

 

 :سياسة درء الخطر
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

  تفعيل برامج الصيانة الدورية و التشديد

 .عليها

 ةتوفير أجهزة إطفاء يدوي. 

  متوسط        عاٍل       

 منخفض

 

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

  بشريةموارد 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 الجامعة مباني بعض في الحريق إنذار أنظمة معدات صيانة ضعف إجراءات التعامل مع 

 الجامعة مباني بعض في الحريق إنذار أنظمة معدات صيانة ضعف نوع الخطر:

 المرافقداخل المباني و  الخطر: مكان

الشخص المسؤول)لالتصال به عند وقوع 
 الخطر(

 رئيس قسم األمن و السلمة بالجامعة

 0504334260:  جوال 0146614841:  هاتف وسائل االتصال به:

 لفوري حال العلم بالخطر:ااإلجراء 

ابلغ مسؤول األمن و السلمة إلبلغ مسؤول الصيانة التخاذ إجراءات  .1

 الصيانة اللزمة.

لإلدارة العامة مخاطبة مدير اإلدارة المسؤول عن موقع الخطر  .2

 .للصيانة و الخدمات

 متابعة المعاملة حتى انهاء إجراءات الصيانة و إزالة الخطر. .3

 قسم الصيانة بالجامعة بالتنسيق مع الجهة المتضررة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر: 

 

، الجهة المتضررة( و إعداد تقرير مشترك )لمعالجة ، قسم األمن و السلمة فريق من )قسم الصيانة شكيلت .1

 اللزمة لعدم تكراره مستقبل (.الحادث و معرفة األسباب و التوصيات 

 مرة أخرى. الخطرعمل إجراءات وقائية لعدم تكرار  .2

 متابعة معالجة الخطر من الجهة المتضررة و إعداد تقرير خلل ثلثة أيام و الرفع لصاحب الصلحية. .3

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها: 

 
و أنظمة إنذار الحريق من قبل قسم الصيانة و بحضور قسم  اجراء اختبارات دورية )نصف سنوية( لمعدات (1

 .األمن و السلمة و الجهة اإلدارية المسؤولة عن الموقع

 

 مستويات الخطر عدم التدريب على كيفية استخدام طفايات الحريق اليدوية و خطة اإلخالء في حالة الطوارئخطر .12

 المسؤولالشخص  بيانات الموقع الخطر المحتمل:
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 الحريق طفايات استخدام كيفية على التدريب عدم

 الطوارئ حالة في اإلخلء خطة و اليدوية

 داخلالكلية/اإلدارة: 

 المرافقالمباني و 

المكان: جامعة الحدود 

 الشمالية

رئيس قسم الوظيفة: 

األمن و السلمة 

  بالجامعة

 0146614841  هاتف:

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

  قلة معرفة منسوبي الجامعة بكيفية استخدام

طفايات الحريق اليدوية و كيفية إجراء خطة 

اإلخلء في حالة الطوارئ مما يزيد من احتمالية 

تعرضهم للخطر و زيادة الخسائر المادية و 

 .البشرية

  متوسط        عاٍل       

 منخفض

 

 :سياسة درء الخطر
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

  عقد دروات تدريبية لمنسوبي الجامعة و مسؤولي

المباني عن كيفية االستخدام الصحيح لطفايات 

 .الحريق اليدوية

  تدريب منسوبي الجامعة  في كل مبنى على خطط

اإلخلء في حالة الطوارئ و إجراء تجارب اإلخلء 

 .بصورة دورية

  متوسط        عاٍل       

 منخفض

 

 

 الطوارئ حالة في اإلخالء خطة و اليدوية الحريق طفايات استخدام كيفية على التدريب عدم خطر إجراءات التعامل مع 

 نوع الخطر:
 اإلخلء خطة و اليدوية الحريق طفايات استخدام كيفية على التدريب عدم

 الطوارئ حالة في

 المرافقالمباني و  الخطر: مكان

الشخص المسؤول)لالتصال به عند وقوع 
 الخطر(

 رئيس قسم األمن و السلمة بالجامعة

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 0504334260:  جوال 0146614841:  هاتف وسائل االتصال به:

 العلم بالخطر:لفوري حال ااإلجراء 

ابلغ مسؤول األمن و السلمة إلبلغ مسؤول الصيانة التخاذ إجراءات  .1

 الصيانة اللزمة.

مخاطبة مدير اإلدارة المسؤول عن موقع الخطر إلدارة األمن و  .2

 السلمة.

 متابعة المعاملة من قبل مدير اإلدارة المسؤول عن الموقع. .3

 اإلدارة العامة للصيانة و الخدمات الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر: 

 

، الجهة المتضررة( و إعداد تقرير مشترك )لمعالجة من )قسم الصيانة، قسم األمن و السلمة شكيل فريقت .1

 و معرفة األسباب و التوصيات اللزمة لعدم تكراره مستقبل (. الخطر

 مرة أخرى. الخطرعمل إجراءات وقائية لعدم تكرار  .2

 متابعة معالجة الخطر من الجهة المتضررة و إعداد تقرير خلل ثلثة أيام و الرفع لصاحب الصلحية. .3

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها: 

 
لحريق اليدوية و إجراء تجربة إجراء اختبارات دورية لخطط اإلخلء و التدريب على كيفية استخدام طفايات  (1

إخلء دورية )نصف سنوية( من قبل قسم األمن و السلمة بالجامعة بحضور الجهة المسؤولة عن الموقع و 

 .إعداد محضر مشترك لبيان مدى نجاح التجربة و نقاط الضعف لمعالجتها

 

 مستويات الخطر حريق ناتج عن سوء التمديدات الكهربائية .خطر13

 الشخص المسؤول بيانات الموقع المحتمل: الخطر

 الكهربائيةو الوصلت  التمديدات سوء عن ناتج حريق

أو خطأ في تصميم مقتاس مقاطع الكابلت أو األحمال 

 الزائدة

الكلية/اإلدارة: 

 المرافقالمباني و 

المكان: جامعة الحدود 

 الشمالية

رئيس قسم الوظيفة: 

األمن و السلمة 

  بالجامعة

 0146614841  هاتف:

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:
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  سوء تمديدات األجهزة و المعدات الكهربائية

 .بالمباني و المرافق

  زيادة أحمال الدوائر الرئيسية و الفرعية عن

 .األحمال التصميمية

  خطأ في تصميم مقاس مقاطع الكابلت

 .الكهربائية

  العيوب المصنعية و ضعف جودة الوصلت

 .الخارجية

  متوسط        عاٍل       

 منخفض

 

 

 :سياسة درء الخطر
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

  تصميم األعمال الكهربائية وفق المواصفات

 .المعتمدةالقياسية 

  تفادي مرور الوصلت بجوار المواد القابلة

 .للشتعال

  عدم تحميل مخارج الكهرباء و الوصلت

 الكهربائية زيادة عن الحمل المقنن.

 .استخدام مخارج كهرباء معتمدة 

  متوسط        عاٍل       

 منخفض

 

  الكهربائية التمديدات سوء عن ناتج حريق خطر إجراءات التعامل مع

 الكهربائية التمديدات سوء عن ناتج حريق نوع الخطر:

 المرافقالمباني و  الخطر: مكان

الشخص المسؤول)لالتصال به عند وقوع 
 الخطر(

 رئيس قسم األمن و السلمة بالجامعة

 0504334260:  جوال 0146614841:  هاتف وسائل االتصال به:

 حال العلم بالخطر:لفوري ااإلجراء 

ابلغ مسؤول األمن و السلمة إلبلغ مسؤول الصيانة التخاذ إجراءات  .1

 الصيانة اللزمة.

مخاطبة مدير اإلدارة المسؤول عن موقع الخطر إلدارة األمن و  .2

 السلمة.

 متابعة المعاملة من قبل مدير اإلدارة المسؤول عن الموقع. .3

 قسم الصيانة بالجامعة بالتنسيق مع الجهة المتضررة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر: 

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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المرفقة  األخطار الطبيعية و الحرائقخطة إدارة و اعتماد مراجعة  تم

 ضمن الخطة العامة إلدارة المخاطر في جامعة الحدود الشمالية
 

    اسم الجهة :                          

 اسم مسؤول الجهة :                

 التوقيع :                                   

 

 

 

 

 

قسم األمن و السلمة، قسم الخدمات، الجهة  ، من )قسم الصيانة، إدارة أملك الجامعةفريق  شكيلت .1

المتضررة( و إعداد تقرير مشترك )لمعالجة الحادث و معرفة األسباب و التوصيات اللزمة لعدم تكراره 

 مستقبل (.

 تحديد المسؤولية و مراجعة السياسات و اإلجراءات لمعالجة هذا الخطر. .2

 عمل إجراءات وقائية لعدم تكرار الحادث مرة أخرى. .3

 متابعة معالجة الخطر من الجهة المتضررة و إعداد تقرير خلل ثلثة أيام و الرفع لصاحب الصلحية. .4

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها: 

 

 حصر األضرار و التلفيات التي سببها الحريق. (1

 إزالة المخلفات الناتجة عن الحريق. (2

 الحادث.إعادة تأهيل الموقع كما كان عليه قبل  (3

 إعلن زوال الخطر و إعادة الوضع للحالة الطبيعية. (4

 إعداد تقرير شامل لحصر األضرار و اإلجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة الحادث. (5
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 أخطار المنشآت والمرافق
 

 

 
 

 

 

 

 

 مخاطر المنشآت و المرافق:

السلمة أثناء إنشاء تنتج عن خلل في تطبيق إجراءات األمن و  التي المحتملة  المخاطر هي

 . المرفق أو تطبيق المعايير المعتمدة لألعمال
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 المحتملة مخاطر المنشآت و المرافققائمة 

 : مخاطر المنشآت و المرافق

 المباني تصدعات  خطر 1

 التكييف منظومة في خلل أو التكييف انقطاع  خطر 2

 األمطار ومياه الصحي والصرف التغذية شبكة مياه تسريبات  خطر 3

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر تصدعات المباني خطر. 1

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

تصدعات المباني نتيجة مخالفة الموصفات او سوء 

 التصميم

الكلية/اإلدارة: 

 المباني 

المكان: جامعة الحدود 

 الشمالية

رئيس قسم الوظيفة: 

 بالجامعة الصيانة

 0146615621 هاتف:

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:
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   ظهور شروخ نتيجة لهبوط التربة لعدم مراعاة

مدي تحمل المباني للهتزازات في اثناء 

 .التصميم واعمال التعديلت العشوائية

 متوسط       عاٍل            

 منخفض

  

 سياسة درء الخطر: 
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

  اختيار شركات ومؤسسات االشراف الهندسية

المؤهلة للتأكد من تقييد المقاولين المنفذين 

بالمواصفات المتفق عليها والتأكد من تطابق 

 السعودي. المواصفات المعمول بها وفقا للكود

  متابعة التنفيذ اثناء االنشاء مع أهمية تأهيل

 علىالعاملين بجميع القطاعات الهندسية للطلع 

كل ما هو جديد في مجال االنشاءات وهندستها عن 

 طري الندوات وورش العمل ونقل الخبرات وخلفه.

  جميع المواقع  علىالكشف الدوري المجدول

ورها ومعالجة التصدعات والشروخ فور ظه

 وبالطرق الهندسية الصحيحة.

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

  تصدعات المبانيخطر  إجراءات التعامل مع

 تصدعات ملحوظة في المباني نوع الخطر:

 جميع المباني في الجامعة الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

  بالجامعة الصيانةرئيس قسم 

 0551425806جوال :  0146615621هاتف :  وسائل االتصال به:

 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
 االخلء الجزئي للمبني. .1

 .االخلء الكلي للمبني حسب الحالة .2

 قسم الصيانة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
 لمعالجة الخطر:اإلجراءات التي تتخذها الجهة 

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 وضع لوحات تحذيرية لمنع استخدام المبنى. .1

 تشكيل عاجل للجنة فنية لفحص المبنى أو الموقع المتضرر لتحديد سبب التصدعات واساليب العلج المناسبة. .2

 زيادة الوعي لمنسوبي الجامعة بالخطر المحتمل بوسائل مختلفة. .3

 التأهيل.عمل مقايسة تقديرية ألعمال العلج واعادة  .4

 االتصال بجهات متخصصة في مثل هذه المجاالت لمعالجة الخطر وازالته وفق النظام. .5

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 سلمة االرواح والممتلكات. علىتقديم تقرير عن االجراءات التي اتخذت حال اكتشاف الخطر للمحافظة  (1

 وكيفية العلج.تقديم تقرير عن اسباب التصدعات  (2

 تكليف مقاول متخصص بمعالجة التصدعات الموجودة بطريقة فنية وحسب أصول الصناعة والنظام. (3

 رفع تقرير كامل عن االجراءات التي اتخذت لمعالجة الخطر وازالته. (4

 

 مستويات الخطر انقطاع التكييف أو خلل في منظومة التكييف خطر. 2

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

انقطاع التكييف أو خلل في منظومة التكييف نتيجة 

 .مخالفة الموصفات او سوء التصميم

 الكلية/اإلدارة: المباني 

المكان: جامعة الحدود 

 الشمالية

رئيس قسم الوظيفة: 

 الصيانة بالجامعة

 0146615621 هاتف:

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:
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لدرجة الجودة والنقاء المرغوب فيها عدم وصول الهواء 

 .والخلل بمنظومة تكييف الهواء

 متوسط       عاٍل            

 منخفض
 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

  متابعة التنفيذ في أثناء اإلنشاء والتأكد من

تصاميم وحدات التكييف والتبريد وتوافقها مع كود 

 البناء السعودي.

  وحدات التكييف وتنفيذ عمليات  علىالكشف الدوري

 الصيانة الدورية الوقائية.

  مراقبة أداء ماكينات التكييف بصورة دائمة

 لهواء.واالهتمام بتغيير الفلتر وتنظيف مجاري ا

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

 انقطاع التكييف أو خلل في منظومة التكييفخطر إجراءات التعامل مع 
 انقطاع في التكييف أو خلل في منظومة التكييف نوع الخطر:

 جميع المباني في الجامعة الخطر: مكان

وقوع  )لالتصال به عند الشخص المسؤول
 الخطر(

  بالجامعة لصيانةرئيس قسم ا

 0551425806جوال :  0146615621هاتف :  وسائل االتصال به:

 المختصين بالتكييف في المبنى. علىاالتصال الفوري  .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 قسم الصيانة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 لمعالجة الخطر:اإلجراءات التي تتخذها الجهة 

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 أسباب تأثر خدمة التكييف. علىالوقوف  .1

 مراجعة منظومة التكييف والتهوية الخاصة بالمبنى. .2

 مراجعة عمل الفلتر والتغذية بالمياه الباردة والحارة. .3

 فحص التمديدات الكهربائية والتأكد من سلمتها فيما يخص أعمال التكييف. .4

 لمعالجة المشكلة وعدم تكرار حدوثها.رفع تقرير عن اإلجراءات التي اتخذت  .5

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

فترات متباعدة  علىإعادة تشغيل وحدات التكييف والتأكد من فعاليتها وقياس درجات الحرارة والبرودة  (1

 حتى زوال الخطر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر تسريبات مياه شبكة التغذية والصرف الصحي ومياه األمطار خطر. 3

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

خطر تسريبات مياه شبكة التغذية والصرف الصحي ومياه 

 األمطار نتيجة مخالفة الموصفات او سوء التصميم

شبكات الكلية/اإلدارة: 

 المياه والصرف الصحي 

المكان: جامعة الحدود 

 الشمالية

رئيس قسم الوظيفة: 

 الصيانة بالجامعة

 0146615621 هاتف:

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:
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  تسريبات مياه شبكة التغذية والصرف الصحي ومياه

األمطار الناتج عن عدم إتباع األسلوب األمثل 

والصحيح في خطوات التصميم اللزمة لحماية 

إصلح التسريبات عن طريق  علىالمنشأة، ويجب العمل 

 خطوط الصرف بطريقة هندسية مناسبة. علىالكشف 

 متوسط       عاٍل            

  منخفض

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

  متابعة التنفيذ في أثناء اإلنشاء والتأكد من

التصاميم متوافقة مع كود البناء السعودي، وإتباع 

والمعايير العالمية في استلم أعمال  المواصفات

واختيار ، منظومات شبكة التغذية والصرف الصحي

الطريقة المثلى للصرف بما ال يؤثر في البيئة 

 والصحة العامة.

  عمليات تنفيذ شبكة خطوط الصرف  علىالكشف الدوري

واتخاذ اإلجراءات اللزمة للعلج حين اكتشاف 

 المشكلة.

 لهندسية المؤهلة للتأكد من اختيار جهات اإلشراف ا

تقيد الجهات المنفذة بالمواصفات المتفق عليها 

والمطابقة للمواصفات المعمول بها لدي الكود 

 السعودي.

  التأكد من جودة الطبقات العازلة للرطوبة في

 المباني أثناء التنفيذ.

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

 

 

 

 

 

 تسريبات مياه شبكة التغذية والصرف الصحي ومياه األمطارخطر  إجراءات التعامل مع
 تسريبات مياه شبكة التغذية والصرف الصحي ومياه األمطار نوع الخطر:

 شبكات المياه والصرف الصحي في الجامعة الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 بالجامعة لصيانةرئيس قسم ا

 0551425806جوال :  0146615621هاتف :  وسائل االتصال به:

 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
 المعالجة الفورة لسبب الخطر بعد اغلق اقرب محبس . .1

 الناتجة عن الخطر. رالمعالجة الفورية لألضرا .2

 قسم الصيانة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:اإلجراءات التي 

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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المرفقة ضمن خطة إدارة مخاطر المنشآت و المرافق و اعتماد مراجعة  تم

 الخطة العامة إلدارة المخاطر في جامعة الحدود الشمالية
 

    اسم الجهة :                          

 اسم مسؤول الجهة :                

 

 يجب إصلح الكسر أو العطب. .1

 سحب المياه المتسربة من الخط وضخها في أقرب غرفة تصريف )منهول(. .2

 تكليف شركة الصيانة بإصلح الخط. .3

 سلمتها. علىفحص واختبار اإلصلحات التي تمت واالطمئنان  .4

حسب األصول الفنية مع إنهاء العمل على الوجه ترميم المنطقة وإعادة الوضع الي ما كان عليه من ردم  .5

 األكمل.

 رفع تقرير كامل عن اإلجراءات التي اتخذت لمعالجة الخطر وإزالته. .6

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 يجب إصلح الكسر أو العطب. (1

 سحب المياه المتسربة من الخط وضخها في أقرب غرفة تصريف )منهول(. (2

المنطقة وإعادة الوضع الي ما كان عليه من ردم حسب األصول الفنية مع إنهاء العمل على الوجه ترميم  (3

 األكمل.
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 التوقيع :                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر الكيميائيةمخاطال
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 المخاطر الكيميائية:

 اضرار حدوث الى تؤدي التي و الكيميائية المواد مع التعامل نتيجة المحتملة  المخاطر هي

 . بيئي تلوث او للممتلكات رأو خسائ لألفراد صحية

 

 المحتملةالمخاطر الكيميائية قائمة 

 : المخاطر الكيميائية

 الصحي الصرف واحواض البلدية بحاويات كيميائية نفايات القاء خطر 1

 المتفجرة الكيمائية المواد انفجار خطر 2

 الكيميائي االنسكاب  خطر 3

 كيميائية مواد اشتعال عن ناتج حريق خطر 4

 مضغوط غاز اسطوانة انفجار أو وتسرب سقوط خطر 5

6 
 والتداول النقل أثناء متوافقة غير كيميائية مواد خلط خطر

 والتخلُّص والتخزين
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 مستويات الخطر الصحي الصرف واحواض البلدية بحاويات كيميائية نفايات القاء خطر . 1

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 وأحواض البلدية بالحاويات كيميائية نفايات إلقاء

 الصحي الصرف

 مكان: اإلدارة/الكلية

 و الحاويات تواجد

 الصحي الصرف احواض

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

 اداره مدير الوظيفة: 

   العلوم كلية

 0146614092 هاتف :

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 حدوث نتيجة انفجار و حرائق حدوث إمكانية 

 غير الكيميائية النفايات بين تفاعلت

 .المتوافقة

  بالجسم مباشرة والتهابات إصابات حدوث 

 النظافة لعمال( العيون – الجلد – األيدي)

 تفريغ وقت النفايات مع التلمس نتيجة

 .الحاويات

  الجوفية والمياه الهواء بجودة اإلضرار 

 .المحيطة والبيئة

 تسريبات استنشاق عند الصدرية باألزمات اإلصابة 

 النفايات من تصاعدها الممكن والغازات األبخرة

 .الكيميائية

 متوسط       عاٍل            

 منخفض

  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 الكيميائية النفايات إلقاء بمخاطر التوعية 

 .البلدية بالحاويات

 النفايات من أي ٍ  إلقاء عدم إلى الدعوة 

 .البلدية بالحاويات الكيميائية والمخلَّفات

 الوقاية لمعدات النظافة عمَّال ارتداء ضرورة 

 .الشخصية

 المخلفات لتجميع ومناسبة خاصة حاويات وضع 

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 .الكيماوية

 

 الصحي الصرف واحواض البلدية بحاويات كيميائية نفايات القاء خطر  إجراءات التعامل مع
 خطر كيميائي نوع الخطر:

 الخطر: مكان
استخدام المواد المختبرات ، األماكن األخرى التي يتم فيها 

 الكيماوية ، أماكن تخزين المواد الكيماوية

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

  العلوم كلية اداره مدير

 0146614092 هاتف : وسائل االتصال به:
 : البريد اإللكتروني

naif.alenazy@nbu.edu.sa 

 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
 المختبر عن والمسؤول الجامعي واألمن السلمة بإدارة االتصال .1

 .الموقع أو

 الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
/  الخطر حدوث مكان لها يتبع التي الوحدة/  المركز/  الكلية

 والبيئية المهنية والصحة السلمة إدارة
 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 المختص ة الجهات إبلغ يجب البلدي ة، الحاويات وسط كيميائي ة ونفايات مواد   وجود ملحظة عند .1

 .النفايات هذه مع اآلمن للت عامل

 .عليها للتعرُّف الكيميائي ة النفايات شم   أو تذو ق أو لمس عدم .2

 .المخَتص   طريق عن الكيمائي ة غير الن فاية عن وفصلها الن فاية تجميع .3

 .الكيميائي   والتوافق خطورتها بحسب وتصنيفها الن فاية فرز .4

 .منها النهائي   الت خلُّص لحين الن فايات مستوَدع إلى الن فاية نقل .5

 إنْ  ومعالجتها الخطرة الماد ة تدف ق وْقف فيجب الصحي   الص رف أحواض في الن فاية رمي حدث إذا .6

 .أمكن

 .الجامعة في الصحي   الص رف معالجة قسم إلى الحادث عن اإلبلغ .7

 .خطرها وإبطال أمكن إنْ _ الخطرة الماد ة عْزل .8

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 .طبيعتها إلى األمور وعودة الخطر انتهاء عن اإلعلن (1

 منها، الِعبر واستنباط منها، االستفادة بهدف التوصيات ووضع بالحادثة، الخاص التقرير كتابة (2

 الخطر بدرء الخاصة السياسات ومراجعة

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر خطر انفجار المواد الكيمائية المتفجرة . 2
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 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 المتفجرة الكيميائية المواد انفجار خطر

:  اإلدارة/الكلية

 الكليات جميع و العلوم

 تستخدم التي الوحدات و

 .الكيميائية المواد

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

 اداره مدير الوظيفة: 

 العلوم كلية

 0146614092 هاتف :

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 المتضررين بين وفيات أو خطيرة إصابات حدوث. 

 أو العامة للممتلكات مادية تلفيات حدوث 

 .االنفجار بمكان المحيطة الخاصة

 متوسط       عاٍل            

   منخفض

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 الكيميائية المواد صفات إلى التعرف ضرورة 

 .تداولها عند المتفجرة

 وتجنب شديد، بحذر المواد هذه مع التعامل 

 أو الكهربائية والشرارات والصدمات االحتكاك

 .معها التعامل عند الحرارة،

 بها الخاص الدوالب في المتفجرة المواد تخزين. 

 المواد بعض توافق وعدم توافق مدى مراعاة 

 االنفجارات حدوث إلى تفاعلها يؤدي قد التي

 .ونقلها تخزينها عند

 واإلخلء للطوارئ خطط توفر ضرورة. 

 النظارات) الشخصية الوقاية ُمعد ات ارتداء – 

 (.القفازات – القناع

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 
  المتفجرة الكيمائية المواد انفجار إجراءات التعامل مع  خطر 

 خطر كيميائي نوع الخطر:

 الخطر: مكان
 الكيماوية المواد استخدام فيها يتم التي األخرى األماكن ، المختبرات

 الكيماوية المواد تخزين أماكن ،

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 العلوم كلية اداره مدير

 وسائل االتصال به:
 : البريد اإللكتروني 0146614092:  هاتف

naif.alenazy@nbu.edu.sa 

 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
 أو المختبر عن والمسؤول الجامعي واألمن السلمة بإدارة االتصال .1

 .االخلء الكلي للمبني حسب الحالة، الموقع

 الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
 إدارة/  الخطر حدوث مكان لها يتبع التي الوحدة/  المركز/  الكلية

 والبيئية المهنية والصحة السلمة
 لمعالجة الخطر:اإلجراءات التي تتخذها الجهة 

 .فورا   المكان وتْرك األبوابإغلق  و الكهرباء فصلو اآلخرين إشعار  .1

 . والممتلكات األرواح على للمحافظة االنفجار مكان في واإلخلء الطوارئ ُخَطط تطبيق ضرورة  .2

 .االنفجار حدوث عند المدني   الد فاع بقو ات االت صال  .3

 التي سببها:إنهاء الخطر و التخلص من األضرار 

 .طبيعتها إلى األمور وعودة الخطر انتهاء عن اإلعلن (1

 ومراجعة منها، الِعبر واستنباط منها، االستفادة بهدف الت وصيات ووْضع بالحادثة، الخاص الت قرير كتابة (2

 .الخطر بدرء الخاص ة السياسات

 

 

 

 مستويات الخطر الكيميائي االنسكاب خطر . 3

 الشخص المسؤول بيانات الموقع المحتمل:الخطر 
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 حدوث انسكاب لمادة كيميائية على األرض

الكلية/اإلدارة: 

العلوم و جميع 

الكليات و الوحدات 

التي تستخدم المواد 

 الكيميائية.

المكان: جامعة الحدود 

 الشمالية

 اداره مدير الوظيفة: 

 العلوم كلية

 0146614092 هاتف :

  الخطر الحاليمستوى  وصف الخطر:

 سامة مادة أو غاز تصاعد االنسكاب هذا عن ينتج 

 عن عبارة الخطر يكون و،  للشتعال قابلة أو

 الكيماوية المواد انسكاب نتيجة االستنشاق خطر

 الشخص لجسم وصولها أو/  أبخرتها وانبعاث

 المستخدم

 متوسط       عاٍل            

   منخفض

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 معها الُمتعامل للمواد السلمة بطاقة على اطَّلع 

 .بتمع ن وقراءتها المختبر في

 وإجراءات الكيماوية المواد خواص معرفة 

 .معها والتعامل استخدامها

 العمل مكان وترتيب نظافة على المحافظة. 

 بها الخاصة الخطورة وعلمات المادة اسم ضع 

 .إليه المنقولة الثانوي الوعاء على

 المختبر في السلمة ومتطلبات إجراءات مراجعة 

 .جديدة تجربة أي إجراء قبل

 المواد لتخزين مناسبة أماكن تجهيز 

 .الكيماوية

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 
  الكيميائي االنسكاب إجراءات التعامل مع خطر

 خطر كيميائي نوع الخطر:

 .الكيماوية المواد نقل ممراتالمستودعات الكيميائية ،  ، المختبرات الخطر: مكان

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 العلوم كلية اداره مدير

 وسائل االتصال به:
 : البريد اإللكتروني 0146614092:  هاتف

naif.alenazy@nbu.edu.sa 

 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
 أو المختبر عن والمسؤول الجامعي واألمن السلمة بإدارة االتصال .1

 .الحالة حسب للمبني الكلي االخلء الموقع،

 معالجة الخطر:الجهة المسؤولة عن 
 إدارة/  الخطر حدوث مكان لها يتبع التي الوحدة/  المركز/  الكلية

 والبيئية المهنية والصحة السلمة

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 أم ا  أدناه، اإلجراءات خلل من الحادث مع التعامل المختبر فني يستطيع( قليلة كمية) ثانويًّا االنسكاب كان إذا .1

 .المسؤولة باإلدارة االستعانة فيلزم( كبير) رئيس ا االنسكاب كان إذا

 أو الصق بشريط المتضررة المنطقة اعزل ، و  الموقع عن وإبعادهم انسكاب بحدوث الحادث من القريبين اآلخرين إشعار .2

 .حواجز

 وقد م العين مغاسل أو( الدوش) استخدم الجسم على االنسكاب وقوع حال وفي ، آمن مكان إلى ونقلهم المصابين نقاذا .3

 .الملوثة المنطقة في جيدة تهوية توفير ، و  الطبية المساعدة

 (.المنسكبة المادة مع للتعامل جاهزة أدوات توجد) الكيميائية طبيعتها بحسب الملوثة البقعة مع التعامل .4

  ضي ق مكان في بحصرها وذلك البقعة مع والت عامل الشخصي ة، الحماية أدوات لبس َثم   ومن المعالجة خطوات تحديد .5

 كانت إنْ  الماد ة طبيعة حسب)األخرى الماص ة والمواد   الوسائد أو الر مل بواسطة وامتصاصها انتشارها، عدم لضمان

 (غيره أو عضويًّا ُمذيب ا أو قاعدة أو حمضا  

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 .الس لمة بطاقة إرشادات بحسب المنسَِكبة الماد ة من تبق ى مم ا وتعقيمها الملو ثة المنطقة تنظيف (1

 (.ملو ثة نفاية) الماد ة اسم عليه وُيكَتب الت خلُّص وعاء في الماص ة والماد ة المنسَِكبة الماد ة خليط جمع (2

 .البلدي ة نفاية مع رميها وعدم الص حيحة الطرائق عبر النفاية من الت خلُّص (3

 .طبيعتها إلى األمور وعودة الخطر انتهاء عن اإلعلن  (4

 .منها الِعَبر واستنباط منها االستفادة بهدف الت وصيات ووْضع االنسكاب بحادثة الخاص   الت قرير كتابة (5

 

 

 

 مستويات الخطر كيميائية مواد اشتعال عن ناتج حريق خطر  . 4

 المسؤول الشخص بيانات الموقع الخطر المحتمل:
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 كيميائية مواد اشتعال عن ناتج حريق

:  اإلدارة/الكلية

 الكليات جميع و العلوم

 تستخدم التي الوحدات و

 .الكيميائية المواد

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

 اداره مدير الوظيفة: 

 العلوم كلية

 0146614092 هاتف :

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 بقابليتها الكيميائية المواد من كثير تمتاز 

 .دائم خطر مصدر فهي وبالتالي للشتعال،

 متوسط       عاٍل            

 منخفض

  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 للشتعال القابلة المواد خواص إلى تعر ف 

 .الكيميائية السلمة بطاقة على باالطلع

 خز انات في للشتعال القابلة المواد خز ن 

 خارج لتر 4 من أكثر تخز ن ال و مناسبة،

 .الخزانة

 للشتعال القابلة الصلبة المواد غبار ترك عدم 

 وتنظيفها واألسطح األرضية على مساحيق هيئة على

 .الحال في

 وبطانيات المناسبة الحريق طفايات توفير 

  .المختبر في رمل جرادل و  الحريق

 الطفاية استخدام كيفية على مسبقا   تدرب 

 .الحريق حالة فياليدوية 

 أو التخزين أثناء الجيدة التهوية وفيرت 

 .للشتعال القابلة المواد مع التعامل

 مع التعامل عند االشتعال مصادر جميع أبعد 

 باتا   منعا   ويمنع للشتعال، القابلة المواد

 .المباشر اللهب مواقد استخدام

 حاويات في للشتعال القابلة المواد  ضع 

 كميات نقل أثناء انسكابها فرص تمنع مناسبة

 .منها

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 المواد عن للشتعال القابلة المواد فصلا 

 منفصلة غرف في أو الحواجز طريق عن األخرى

 .كبيرة كمياتها كانت إذا خاصة

 أقل بأخرى خطورة األكثر المذيبات استبدل 

 .خطورة

 

  كيميائية مواد اشتعال عن ناتج حريقخطر إجراءات التعامل مع  
 خطر كيميائي نوع الخطر:

 الخطر: مكان
 الكيماوية المواد استخدام فيها يتم التي األخرى األماكن ، المختبرات

 الكيماوية المواد تخزين أماكن ،

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 العلوم كلية اداره مدير

 : البريد اإللكتروني 0146614092:  هاتف وسائل االتصال به:
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naif.alenazy@nbu.edu.sa 

 العلم بالخطر:اإلجراء الفوري حال 
 أو المختبر عن والمسؤول الجامعي واألمن السلمة بإدارة االتصال .2

 .االخلء الكلي للمبني حسب الحالة، الموقع

 الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
 إدارة/  الخطر حدوث مكان لها يتبع التي الوحدة/  المركز/  الكلية

 والبيئية المهنية والصحة السلمة
 التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر: اإلجراءات

 .المخارج إلى تعرف .1

 .نفسك حماية على الحرص معاليدوية  الحريق طفاية واستعمل اإلنذار، جرس شغ ل .2

 واذهب الطوارئ مخرج واسلك األبواب واغلق الموقع اترك الحريق، مكافحة على قادرا   لست كنت إذا .3

 .التجمع نقطة إلى

 .دراية لديك كانت إذا المصابين إسعاف في وساعد إصابات، أي عن بلغ .4

 .الحريق لموقع اإلطفاء رجال وج ه .5

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 .الملوثة المنطقة وتعقيم تنظيف (1

 .طبيعتها إلى األمور وعودة الخطر انتهاء عن اإلعلن (2

 .منها الِعبر واستنباط منها االستفادة بهدف التوصيات ووضع بالحادث الخاص التقرير تابةك (3

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر مضغوط غاز اسطوانة انفجار أو وتسرب سقوط خطر  . 5

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 مضغوط غاز اسطوانة وانفجار وتسرب سقوط

:  اإلدارة/الكلية

 الكليات جميع و العلوم

 تستخدم التي الوحدات و

 .الكيميائية المواد

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

 اداره مدير الوظيفة: 

 العلوم كلية

 0146614092 هاتف :
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  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 بغض خطر ا اسطوانة في المضغوط الغاز يمثل 

 فسقوط  الموجود، الغاز طبيعة عن النظر

 خطر ا يمثل منها الغاز تسرب أو االسطوانة

 .االسطوانات هذه مع للمتعاملين دائم ا

 متوسط       عاٍل            

 منخفض

  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 استخدامها وإجراءات الغازات خواص معرفة 

 .معها والتعامل

 وأماكن بوضعيات الغاز أسطوانات وتخزين وضع 

 خروج وأماكن الممرات عن بعيدا   مناسبة

 عن وبعيد ا التهوية، جيدة بمنطقة الطوارئ

 .واألبخرة األملح

 األسطوانات على مناسبة هواء منظمات استخدام. 

 مصادر عن بعيدة أماكن في األسطوانات وضع 

 .االشتعال

 وتثب ت مناسب، حزام أو بسلسلة االسطوانات ُتربط 

 .مناسب مكان أو بالجدار

 لمعرفة للهواء منظِ م يستخدم االستخدام عند 

 المنظم وفصل االسطوانة إغلق ويجب الضغط، معد ل

 على التدر ب يجب كما االستخدام، عدم حالة في

 .الُمنظ م استخدام كيفية

 في االسطوانات من كبيرة كميات تخز ن ال 

 مبدأ االعتبار بعين األخذ يجب كما المختبر،

 عند االسطوانات لمحتوى الكيميائي التوافق عدم

 في التشابه ذات الغازات تخزين) التخزين

 (.بعض ا بعضها بجوار الكيميائية المخاطر

 أترك ودائما كلي ة االسطوانة من الغاز تفرغ ال 

 يكون أن لضمان االسطوانة داخل الغاز من جزء

 ال بحيث خارجها من أكبر االسطوانة داخل الضغط

 .لألسطوانة الهواء يدخل

 الغاز اسطوانات من حجم أقل استخدام يفضل 

 المضغوط

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 مكان من االسطوانات لنقل خاصة عربات استخدم 

 .آلخر

 بطاقة ومراجعة المضغوط الغاز طبيعة على تعرف 

 .االستخدام قبل الكيميائية السلمة

 

 مضغوط غاز اسطوانة انفجار أو وتسرب سقوط خطر إجراءات التعامل مع 
 خطر كيميائي نوع الخطر:

 الخطر: مكان
 الغاز أسطوانات استخدام فيها يتم التي األخرى األماكن ، المختبرات

 المضغوط

به عند وقوع  )لالتصال الشخص المسؤول
 الخطر(

 العلوم كلية اداره مدير

 وسائل االتصال به:
 : البريد اإللكتروني 0146614092:  هاتف

naif.alenazy@nbu.edu.sa 

 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
 أو المختبر عن والمسؤول الجامعي واألمن السلمة بإدارة االتصال .1

 .الحالةاالخلء الكلي للمبني حسب ، الموقع

 الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
 إدارة/  الخطر حدوث مكان لها يتبع التي الوحدة/  المركز/  الكلية

 والبيئية المهنية والصحة السلمة
 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 عن معه الت عامل يجب الحادث وقع فإذا الحاالت، هذه مثل في الخطر درء سياسة إتباع المهم   من   .1

 .المدني   الد فاع طريق

 أو حريق حدوث حالة في أم ا) الموقع عن وإبعادهم تسرُّب، بحدوث الحادث من القريبين اآلخرين إشعار .2

 (.المدني   الد فاع طريق عن معه الت عامل فيجب انفجار

 .حواجز أو الصق بشريط المتضرِ رة المنطقة عْزل  .3

 .لهم الطبيَّة المساعدة وتقديم آمن مكان إلى ونقْلهم المصاِبين إنقاذ .4

 .الملو ثة المنطقة في جي دة تهوية توفير .5

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:
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 .طبيعتها إلى األمور وعودة الخطر انتهاء عن اإلعلن (1

 ومراجعة منها، الِعَبر واستنباط االستفادة بهدف الت وصيات ووْضع بالحادثة، الخاص   الت قرير كتابة (2

 .الخطر بدرء الخاص ة السياسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر والتخلُّص والتخزين والتداول النقل أثناء متوافقة غير كيميائية مواد خلط خطر . 6

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 النقل أثناء متوافقة غير كيميائية مواد خلط

 .والتخلُّص والتخزين والتداول

:  اإلدارة/الكلية

 الكليات جميع و العلوم

 تستخدم التي الوحدات و

 .الكيميائية المواد

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

 اداره مدير الوظيفة: 

  العلوم كلية

 0146614092 هاتف :

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 المواد بعض وجود يؤدي أن األحيان بعض في يحدث 

 إلى يؤدي خلط يحدث أن إلى بعض ا بعضها بجوار

 أو اشتعال عنه ينتج كيميائي تفاعل حدوث

 وأ سام ة غازات تصاعد أو انفجار أو حرارة

 هناك يكون بالتالي و. للشتعال قابلة وأ ضارة

 .االبخرة استنشاق خطورة

 متوسط       عاٍل            

 منخفض

  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 يوض ح كشف ووضع الكيميائية المواد جميع حصر 

 .وطبيعتها وكميتها اسمها

 في المواد لجميع السلمة بطاقة توفير 

 إليه. الوصول يسهل ملف في ووضعها المختبر،

 المتعامل للمواد السلمة بطاقة على االطلع 

 غير المواد وتحديد المختبر في معها

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 .معها تتعامل التي للمادة. المتوافقة

 بجوار متوافقة مواد بوجود تسمح أال الحرص 

 .والتخزين النقل أثناء بعضها

 تستخدمها التي للمواد رجيع وجود حالة في ،

 لمبدأ طبقا   خاصة عبوات في تجميعها على حرص

 .الكيميائي التوافق عدم

 

 والتخلُّص والتخزين والتداول النقل أثناء متوافقة غير كيميائية مواد خلط خطر إجراءات التعامل مع
 خطر كيميائي نوع الخطر:

 الخطر: مكان
 الكيماوية المواد استخدام فيها يتم التي األخرى األماكن ، المختبرات

 الكيماوية المواد تخزين أماكن ،

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 العلوم كلية اداره مدير

 وسائل االتصال به:
 : البريد اإللكتروني 0146614092:  هاتف

naif.alenazy@nbu.edu.sa 

 الفوري حال العلم بالخطر:اإلجراء 
 أو المختبر عن والمسؤول الجامعي واألمن السلمة بإدارة االتصال .2

 .االخلء الكلي للمبني حسب الحالة، الموقع

 الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
 إدارة/  الخطر حدوث مكان لها يتبع التي الوحدة/  المركز/  الكلية

 والبيئية المهنية والصحة السلمة
 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .الموقع عن وإبعادهم الحادث من القريبين اآلخرين إشعار .1

 .معه للتعامل المناسبة والطريقة الخطر نوع حدد .2

 آمن. مكان إلى ونقلهم المصابين إنقاذ .3

 .الملوثة المنطقة في جيدة تهوية توفير .4

 أو غاز تسرب أو حريقا   كان إن سابقا   موضح هو كما طبيعته، بحسب الحادث مع تعامل .5

 .انسكاب ا

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:



 هـ 1442خطة إدارة المخاطر   جامعة الحدود الشمالية

 

 167/  65 صفحة
 

 

 

 

 

 

 

المرفقة ضمن الخطة  األخطار الكيميائيةخطة إدارة و اعتماد مراجعة  تم

 العامة إلدارة المخاطر في جامعة الحدود الشمالية
 

    اسم الجهة :                          

 اسم مسؤول الجهة :                

 التوقيع :                                   

 

 

 

 

 .وتعقيمها المنطقة تنظيف (1

 .الصحيحة الطرق عبر النفاية من التخلُّص (2

 .طبيعتها إلى األمور وعودة الخطر انتهاء عن اإلعلن (3

 الِعبر واستنباط منها االستفادة بهدف التوصيات ووضع االنسكاب بحادثة الخاص التقرير كتابة (4

 .منها
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 و الطبية الصحيةخطار األ
 

 

 

 
 :و الطبية المخاطر الصحية

 قد و،  بهم المحيطة العمل بيئة نتيجة منسوبي الجامعة وأداء صحة تهدد التي المخاطر هي

  . المباشر الطبي التدخل تستوجبصحية  أضرارلهم  تسبب

 

 المحتملةالمخاطر الصحية و الطبية قائمة 
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 : و الطبية المخاطر الصحية

 الوعي فقدان خطر 1

 التنفسية االختناقات خطر 2

 التشنجات خطر 3

 الحروق خطر 4

 الكسور و الجروح خطر 5

 خطر الصعق الكهربائي 6

 الخطرة الكيميائية  المواد انسكاب خطر 7

 الكيميائية المواد لرذاذ العين تعرض خطر 8

  

 

 : المخاطر الصحية و الطبيةتابع : 

 الكيميائية بالمواد والمالبس الجلد تلوث خطر 9

 والطبية الحيوية والنفايات والعينات األوبئة من العدوى خطر 10

 الغذائي التسمم خطر 11

 الدوائية واألخطاء العالجية المضاعفات خطر 12

 (المكتسبة العدوى) الصحية المنشآت عدوي خطر 13
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 مستويات الخطر فقدان الوعي خطر . 1

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 خطر فقدان الوعي

جميع :  اإلدارة/الكلية

 .مواقع الجامعة

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

 طبيب باطنية: الوظيفة

 0146614268: هاتف

  مستوى الخطر الحالي الخطر: وصف

 المتعددة الصحية المخاطر من الوعى فقدان 

 منسوبي من ألى حدوثها يمكن قد والتي األسباب

 أو السكرى لمرض كمضاعفات وقت أي في الجامعة

 النفسي الضغط أو الشديد لإلرهاق أو الدم ضغط

 االختبارات بقاعات للطلب يحدث قد كما

 متوسط       عاٍل            

 منخفض
 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 على المزمنة األمراض أصحاب وحث الطبي التثقيف 

 بين الوعي نشر وكذلك الطبيب ارشادات اتباع

 الوعى فقد حالت اسعاف بكيفية الجامعة منسوبي

 .الطبي الطوارئ فريق مع التواصل وكيفية

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

فقدان الوعي إجراءات التعامل مع خطر  

صحي خطر  نوع الخطر:  

الخطر: مكان  جميع مواقع الجامعة 

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 طبيب الباطنية بالمركز الصحي: د. هيام اليوسف الخطر(

 وسائل االتصال به:
  014661426:  هاتف

        

-hyiam.al:  البريد اإللكتروني
yossaf@nbu.edu.sa 

 .الطوارئ مسؤول تبليغ .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 المركز الصحي بالجامعة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 المصابين االشخاص الى التوجه .1

 على قدرته من والتأكد االيسر الجانب الى سهأر تحريك مع ظهرة على الوعى فاقد الشخص وضع .2

 المسعفين وصول لحين معه والبقاء ويسر بسهولة النفس أخذ

 الضرورة حال في الطبية المساعدة طلب .3

1 2 4 5 3 
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 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 مع التعامل في القصور وجوانب اجراءات من تم وما اسبابها موضحا الوقعة عن تقرير اعداد (1

 .مستقبل حدوثها لتفادى وجدت ان الحالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االختناقات التنفسية خطر .2  مستويات الخطر 

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

التنفسية االختناقات  

جميع :  اإلدارة/الكلية

.مواقع الجامعة  

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

باطنية طبيب: الوظيفة  

0146614268: هاتف  

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 الزحام عن التنفسية االختناقات تنتج قد 

 تسريب او( هللا رال قد) الحرائق او الشديد

 لم التي ائيةيالكيم التفاعلت بعض او الغازات

 الغازات شفط بنظام المخصصة القاعات في تجرى

 .كالربو التنفسية االمراض بعض عن تحدث قد كما

متوسط      عاٍل            

منخفض    
  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 على المزمنة األمراض أصحاب وحث الطبي التثقيف 

 بين الوعي نشر وكذلك الطبيب ارشادات اتباع

 االختناق حالت اسعاف بكيفية الجامعة منسوبي

 الطبي الطوارئ فريق مع التواصل وكيفية

 المناسبة بالمساحات سيدرتال قاعات اعداد 

الجيدة  التهوية جودة ضمان مع الطلب لعدد

 .والتكييف

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

  طبيةصحية و 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 طبيعة مع يتناسب بما المختبرات اعداد 

 بها تجرى سوف التي ةالكيميائي التفاعلت

 الدورية الصيانة مع والشفط التهوية وانظمة

 .الغازات نابيبأو لخطوط

 

التنفسية االختناقات خطر إجراءات التعامل مع  
 خطر  صحي نوع الخطر:

الخطر: مكان الجامعة وقاعات مختبرات   

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
اليوسف هيام. د: الصحي بالمركز الباطنية طبيب الخطر(  

 وسائل االتصال به:
     014661426:  هاتف

     

-hyiam.al:  البريد اإللكتروني
yossaf@nbu.edu.sa 

 .الطوارئ مسؤول تبليغ .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 المركز الصحي بالجامعة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 النوافذ زجاج وكسر الزحف، بطريقة التحرك مراعاة مع أمكن، إن الغاز انبعاث مصدر إغلق  .1

 .الهواء لدخول

 الملبس وإزالة األكسجين نقص السبب كان إذا طلق هواء أو آمنة لمنطقة المصاب نقل .2

 .والصدر العنق حول األزرار وفك الزائدة،

 .التنفس في بضيق المصاب شعر إذا أكسجين أسطوانة استخدام .3

 مع المصاب لدى التنفس عملية ويتابع ظهره على المصاب المسعف يضع الوعي، فقدان حال في .4

 تقيمها

 .الفور على االصطناعي التنفس عمل في المسعف يبدأ التنفس توقف حال في .5

 الخاصة السلمة ببطاقة مصحوبا   العيادة أو المستشفى الى وقت أسرع في المصاب نقل .6

 لها تعرض التي بالمادة

التخلص من األضرار التي سببها:إنهاء الخطر و   
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 مع التعامل في القصور وجوانب اجراءات من تم وما اسبابها موضحا الوقعة عن تقرير اعداد (1

 .مستقبل حدوثها لتفادى وجدت ان الحالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التشنجات خطر .3  مستويات الخطر 

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 التشنجات

جميع :  اإلدارة/الكلية

.مواقع الجامعة  

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

 طبيب مقيم: الوظيفة

4227014661: هاتف  

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 المصاب الشخص في خطير اصابات الى تؤدى قد 

 التزام عدم حالة في بحياته تودى وقد

 . التشنج فترة طول او السليمة االجراءات

متوسط      عاٍل            

منخفض    
  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 انواع على الطبي الطوارئ فريق تدريب 

 رفع وكذلك معها التعامل وكيفية التشنجات

 مع التعامل لكيفية الجامعة منسوبي لدى الوعى

 لما الطبي التثقيف برامج من كجزء التشنجات

 الصرع مرضى حياة إلنقاذ األثر عظيم من لذلك

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

التشنجات خطر إجراءات التعامل مع  

 خطر  صحي نوع الخطر:

الخطر: مكان بالجامعة مكان اي   

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 طبيب مقيم أطفال: د. سحر عبد العاطي الخطر(

 وسائل االتصال به:
    0146614227:  هاتف

    
 samar.ali@nbu.edu.sa:  البريد اإللكتروني

 .الطوارئ مسؤول تبليغ .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 المركز الصحي بالجامعة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

1 2 4 5 3 
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 (: الكبرى الصرع نوبات في تحدث كالتي) للتشنجات األولية إلسعافات   .1

 مدرك غير ويصبح يهتز، أو أرض ا، يسقط أو المصاب، يصرخ قد النوبات، من النوع هذا في .2

  :بالتالي مساعدته فيجب حوله؛ يحدث لما

 األرض على المصاب تمديد. 

 التنفس على لمساعدته واحد؛ جانب على بلطف المصاب وضع. 

 به المحيطة المنطقة تأمين. 

 غيرها أو سترة،: مثل المصاب، رأس تحت ناعم شيء وضع. 

 العنق وربطة القميص، أزرار وفك وجهه، من النظارات إزالة. 

 دقائق خمس من أكثر النوبة استمرت إذا بالطوارئ، االتصال ضرورة. 

  :تجنبها يجب أمور             

 النوبة أثناء في المصاب حركات إيقاف محاولة. 

 أسنانه يصيب أو فكه، يجرح أن ذلك يمكن حيث المصاب؛ فم في جسم أي وضع. 

 بعد بمفرده بالتنفس سيبدأ المصاب ألن الرئوي؛ - القلبي اإلنعاش عمل محاولة 

 .النوبة

 اإلفاقة تمام من التأكد حتى الماء، أو الطعام، تقديم. 

 (: الصغرى الصرع نوبات في كالتي) التشنج نوبات من نوع ألي األولية اإلسعافات          

 النوبة انتهاء حتى المصاب مع البقاء. 

 آمن مكان في الجلوس على المصاب ساعد النوبة، انتهاء بعد. 

 بسيطة بطريقة حدث بما أخبره التواصل، على قادر ا المصاب يصبح عندما. 

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 . اجراءات من تم وما اسبابها موضحا الوقعة عن تقرير اعداد (1
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الحروق خطر .4  مستويات الخطر 

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 الحروق

جميع :  اإلدارة/الكلية

 .مواقع الجامعة

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

مدير المركز : الوظيفة

 الصحي

 0146614288: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 او( هللا رال قد) الحرائق عن الجلد حروق تنتج قد 

 كما الساخنة السوائل او المعادن مع التعامل

 األكالة)المؤكسدة(  للمواد التعرض عن تنتج قد

 . والقلويات ضكاألحما

 متوسط       عاٍل            

 منخفض
  

 
 سياسة درء الخطر:

حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 

 واستبدالها المشتعلة المواد استخدام تقليل 

 .أمنا أكثر بمواد

  والنظارات المناسبة الواقية الملبس استخدم 

 .والقفازات الوجه وغطاء الواقية

  المناسبة أماكنها في ةالكيميائي المواد وضع 

 األكواد ووضع المناسبة الحاويات داخل

 الخطورة لدرجة المناسبة

 واضحة بأماكن والسلمة األمن ارشادات وضع 

 والطلب العاملين تدريب ضرورة مع بالمختبرات

 ربالمختب بالعمل البدء قبل

 

 

 القابلة للمواد المخصصة الثلجات تكون 

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 ضد المحصنة األمنة األصناف من للشتعال

 .خصائصها توضح ملصقات وجود مع االنفجارات

  في اإلنذار ووسائل الحريق طفايات وجود 

 الدورية والصيانة الفحص على الحرص ع أماكنها

 المدني الدفاع أفراد قبل من والتدريب

  ما وتوفير األولية االسعافات صناديق توفير 

 الحروق تحاال إلسعاف يلزم

 

 

الحروق خطر إجراءات التعامل مع   

صحيخطر   نوع الخطر:  

الخطر: مكان بالجامعة مكان اي   

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 مدير المركز الصحي: د. ندى متعب المجلد الخطر(

 0146614288:  هاتف وسائل االتصال به:
:  البريد اإللكتروني

nada.almiglad@nbu.edu.sa 
 . الطوارئ مسؤولو والسلمة ألمنا مسؤول تبليغ .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
بالجامعة الصحي المركز و والسلمة األمن ادارة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:  

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:
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 المصابين االشخاص الى التوجه .1

  بالحروق يتعلق فيما األولية االسعافات اجراءات اتباع  .2

 :الضرورة حال في الطبية المساعدة طلب  .3

 القدمين أو التناسلية، األعضاء األصابع، اليدين، الوجه، يشمل الحرق كان إذا. 

 الفخذ الكتف، الركبة، مفصل: مثل منه، بالقرب أو مفصل، على الحرق كان إذا. 

 اإلصبع الصدر، القدم، الساق، الذراع،: مثل الجسم، من جزء ا يطوق الحرق كان إذا. 

 عميق ا الحرق كان أو سم، 7 على يزيد كبير ا، الحرق كان إذا. 

 سنة 70 من أكثر أو سنوات، 5 من أقل العمر كان إذا. 

 تشبه إفرازات األلم، االحمرار، زيادة: مثل الجلدية، للعدوى علمات وجود عند 

  .مئوية درجة 38 من أكثر إلى الحرارة درجة ارتفاع عند أو ،(الصديد)القيح

 

التخلص من األضرار التي سببها:إنهاء الخطر و   

 المدني الدفاع أو والسلمة األمن تعليمان بحسب الحريق واحتواء لتحجيم اللزمة اإلجراءات اتخاذ (1

 (هللا رال قد) األمر لزم إذ

 األسباب على والوقوف الخسائر تقدير  (2

 . مستقبل تكرارها تفادى وكيفية اجراءات من تم وما اسبابها موضحا الوقعة عن تقرير اعداد  (3
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الجروح و الكسور خطر . 5  مستويات الخطر 

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 الجروح و الكسور

جميع :  اإلدارة/الكلية

.مواقع الجامعة  

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

 طبيب مقيم: الوظيفة

0146614220: هاتف  

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 عند بالجلد واصابات بالعظام وكسور جروح 

 لإلصابات نتيجة أو المكسور الزجاج ملمسة

 أو الملساء االسطح على السقوط عن الناتجة

 المعدات و لآلالت األمن غير االستخدام أو الدرج

 . الرياضية الصاالت بداخل أو

 متوسط       عاٍل            

 منخفض

  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 أو المكسورة الزجاجية المواد من التخلص 

 بقايا ازالة يجب كما سليم بشكل المعطوبة

 .المكسور الزجاج وشظايا

  والقفازات المناسبة الواقية الملبس استخدم.  

  أماكنها في الزجاجية والمعدات المواد وضع 

 .المناسبة

  واضحة بأماكن والسلمة األمن ارشادات وضع 

 والطلب العاملين تدريب ضرورة مع بالمختبرات

 مواقع وأ بالمختبر بالعمل البدء قبل

 .التدريب

  األسطح تنظيف عند تحذيرية علمات عضو 

 .الملساء

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

خطر الجروح و الكسور إجراءات التعامل مع   

 خطر  صحي نوع الخطر:

الخطر: مكان  الجامعة مواقع جميع 

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 طبيب مقيم: د. حمدي السيد الخطر(

 وسائل االتصال به:
    0146614220:  هاتف

      
 eelsaid@nbu.edu.sa:  البريد اإللكتروني

 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
 الموقع أو المختبر عن ولؤالمس أو الطوارئ مسؤول تبليغ .1

 . الرياضية الصالة أو
بالجامعة الصحي المركز و والسلمة األمن ادارة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:  

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .المصابين االشخاص الى التوجه .1

 أي عن لإلبلغ المصاب وتوجيه المناسبة الضمادات ووضع الملوثات وازالة جيدا الجرح غسل .2

 .المعالج للطبيب بالجرح للعدوي علمات

 مسؤول بمعرفة المصابين نقل اثناء سليم بشكل معها والتعامل وجدت نإ الكسور تقييم .3

 .والحوض الفقري العمود اصابات في وخصوصا الطوارئ

 .الضرورة حال في الطبية المساعدة طلب .4

1 2 4 5 3 
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 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 .الزجاجي المواد وشظايا بقايا من للتخلص اللزمة اإلجراءات اتخاذ  (1

 . مستقبل تكرارها تفادى وكيفية اجراءات من تم وما اسبابها موضحا الوقعة عن تقرير اعداد  (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصعق الكهربائي خطر .6  مستويات الخطر 

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 الصعق الكهربائي

جميع :  اإلدارة/الكلية

.مواقع الجامعة  

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

مقيم طبيب: الوظيفة  

0146614220: هاتف  

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 جسم عبر كهربائي تيار مرور الكهربائي الصعق 

 .الوفاة إلى يؤدي وقد اإلنسان

متوسط      عاٍل            

منخفض    
  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

1 2 4 5 3 
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 مكشوفة الكهربائية والتوصيلت األسلك ترك عدم 

 .األسباب من سبب ألي

 مفاتيح على بلستيكية أغطية أو سدادات وضع 

 األطفال أيدي من القريبة الكهرباء وأباريز

 .لهم المستمرة والمراقبة

 باألباريز موصولة الكهربائية األجهزة ترك عدم 

 القوابس واستخدام استعمالها من االنتهاء بعد

 الثلثية

 الحرارة مصادر من بالقرب األسلك تمرير عدم 

 الحرارة نتيجة تلفها إلى يؤدي قد ذلك الن

 .العالية

 

 

 

  األجهزة لكافة الدورية الصيانة إجراء 

 األعطال ومعالجة الكهربائية والتمديدات

 المجال هذا في مختص فني قبل من الكهربائية

 تجنب التي المهمة األمور من بسيطة كانت مهما

 .الحوادث من النوع هذا وقوع األشخاص

 أعمال  أية إجراء عند الكهربائي التيار فصل

 جيدا   موصل   كونه الماء سكب تستوجب صيانة

 .للكهرباء

    متوسط   عاٍل           

منخفض   
1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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الكهربائي الصعق خطر إجراءات التعامل مع   

صحي خطر نوع الخطر:  

الخطر: مكان الجامعة داخل مكان اي   

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
السيد حمدي. د: مقيم طبيب الخطر(  

 وسائل االتصال به:
    0146614220:  هاتف

      
 eelsaid@nbu.edu.sa:  اإللكترونيالبريد 

 . والسلمة األمن و الطوارئ مسؤول تبليغ .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

بالجامعة الصحي والمركز والسلمة األمن ادارة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:  

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 المصابين االشخاص الى التوجه .1

 .الكهرباء ملمسة نتيجة لإلصابة تعرَّض الذي الشخص بفحص الطبيب يقوم أن نبغي .2

 .الكهربائي للتيار ملمس ا يزال ال كان إذا المصاب الشخص تلمس ال .3

 ال. برق أو عالٍ  جهد ذا سلك ا الحرق مصدر كان إذا لديك المحلية الطوارئ خدمة برقم اتصل .4

 الطاقة أسلك تكون ما عادة  . الطاقة تشغيل إيقاف يتم حتى العالي الجهد أسلك من تقترب

 تنبثق األسلك كانت إذا( أمتار 6 حوالي) قدم ا 20 مسافة على بعيد ا قف. معزولة غير العلوية

 .شرر وشعلة شرارة منها

 .داهم خطر في كان إذا إال كهربائية إصابة به شخص ا تحرِ ك ال .5

 :إلى المصاب الشخص تعرض إذا فور ا المحلي الطوارئ برقم اتصل .6

 الشديدة الحروق 

 التشوش 

 التنفس في صعوبة 

 (القلب نظم اضطراب) القلب نظم مشكلت 

 القلب توقف 

 والتقلصات العضلي األلم 

 الـَمَرضية النوبات 

 الوعي فقدان 

 :الطبية المساعدة انتظار أثناء الفور على اإلجراءات هذه اتخذ .7

   الشخص وعن عنك المصدر فأبِعد ذلك، تعذر إذا. ذلك أمكن إذا الكهرباء، مصدر أغلق 

 أو البلستيك أو المقوى الورق من مصنوع للكهرباء، موصِ ل غير جاف، جسم باستخدام

 .الخشب
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 الرئوي القلبي باإلنعاش البدء عليك الحركة أو السعال أو التنفس عدم حال وفي. 

 للبرد التعرض من المصاب الشخص امنع. 

 أو متاحة، كانت إذا المعقم، الشاش من بضمادة الحروق مناطق بتغطية قم. ضمادة ضع 

 األلياف تلتصق أن الممكن من ألنه منشفة؛ أو بطانية تستخدم ال. نظيفة قماش قطعة

 .بالحروق السائبة

 

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 .المختصين قبل من معه والتعامل الخطر لمكان األخرين وصول ومنع السبب معرفة  (1

 . مستقبل تكرارها تفادى وكيفية اجراءات من تم وما اسبابها موضحا الوقعة عن تقرير اعداد  (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخطرة الكيميائية المواد انسكاب خطر . 7  مستويات الخطر 

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 في األرض على الخطرة ةالكيميائي  المواد بانسكا

 التدريب مواقع أو المختبرات

جميع :  اإلدارة/الكلية

 .مواقع الجامعة

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

محاضر  :الوظيفة  

 0556517510: هاتف

 مقيم طبيب: الوظيفة

 0146614284: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:
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 قد والتي لألفراد العامة الصحة على التأثير 

 والجهاز لألنف المبطنة األغشية اثارة عن تنتج

 العين تعرض وخطورة الجلد حريق وكذلك التنفسي

 فقد وكذلك بلعها مخاطر وكذلك المواد لهذه

 لفترات المواد هذه لبعض التعرض عن ينتج

 . سرطانية أمراض طويلة

 متوسط       عاٍل            

 منخفض

  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 

 



 هـ 1442خطة إدارة المخاطر   جامعة الحدود الشمالية

 

 167/  85 صفحة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واستبدالها الخطرة المواد استخدام تقليل 

 .أمنا أكثر بمواد

  والنظارات المناسبة الواقية الملبس استخدم 

 تعرض لتقليل والقفازات الوجه وغطاء الواقية

  األنف واغشية والعينين الجلد

  المناسبة أماكنها في الكيميائية المواد وضع 

 األكواد ووضع المناسبة الحاويات داخل

 الخطورة لدرجة المناسبة

  واضحة بأماكن والسلمة األمن ارشادات وضع 

 والطلب العاملين تدريب ضرورة مع بالمختبرات

 .بالمختبر بالعمل البدء قبل

  القابلة للمواد المخصصة الثلجات تكون 

 ضد المحصنة األمنة األصناف من للشتعال

 .خصائصها توضح ملصقات وجود مع االنفجارات

  بطريقة الخطرة النفايات من األمن التخلص 

 .سليمة

  الغازات شفط غرف مثل األساسية البنية توافر 

 الواقية والدروع للتهوية جيد ونظام السامة

 .المركزي الغلق وأنظمة

  معايير اتباع  (OSHA)بتعريف يتعلق فيما 

 .الخطرة الكيميائية المادة

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

الخطرة الكيميائية المواد انسكاب خطر إجراءات التعامل مع   

 خطر  صحي نوع الخطر:

الخطر: مكان  المختبرات 

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 المجذوب محمد رانيا .د: و مسؤول المركز الصحي المختبر مسؤول

محمود عبد الوهاب عزت. د ،  

 وسائل االتصال به:
0556517510: هاتف  

 0146614284: هاتف
 : اإللكتروني البريد

Ranya.magzoub@gmail.com 

1 2 4 5 3 

mailto:Ranya.magzoub@gmail.com
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 hc@nbu.edu.sa : اإللكتروني البريد

 . املوقع أو املخترب ولؤ مس  تبليغ .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
بالجامعة الصحي والمركز والسلمة األمن ادارة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:  

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .المصابين االشخاص الى التوجه .1

 .الضرورة حال في الطبية المساعدة طلب .2

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 .المسكوبة المادة واحتواء لتحجيم اللزمة اإلجراءات اتخاذ  (1

 .الحروق أو التلوث أو بالجرح سلمتك على خطورة تمثل لن االجراءات هذه ان التأكد  (2

 .سليمة بصورة الملوثة المواد من التخلص  (3

 .بالمختبر العاملين باقي أخطار  (4

 . مستقبل تكرارها تفادى وكيفية اجراءات من تم وما اسبابها موضحا الوقعة عن تقرير اعداد  (5

 

 

 

ةالكيميائي المواد لرذاذ العين تعرض خطر .8  مستويات الخطر 

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:
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 الكيميائية المواد لرذاذ العين تعرض

جميع :  اإلدارة/الكلية

.مواقع الجامعة  

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

محاضر :الوظيفة  

0556517510: هاتف  

أخصائية  :الوظيفة

 العيون

0146615839: هاتف  

الخطر الحاليمستوى  وصف الخطر:   

 بصاراإل على تؤثر وقد العين على التأثير . 

 متوسط       عاٍل            

 منخفض

  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 

 



 هـ 1442خطة إدارة المخاطر   جامعة الحدود الشمالية

 

 167/  88 صفحة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واستبدالها الخطرة المواد استخدام تقليل 

 .أمنا أكثر بمواد

 والنظارات المناسبة الواقية الملبس استخدم 

  الوجه وغطاء الواقية

 المواد خلط عند الصحيحة باألسالي اتباع 

  الكيمائية

 واضحة بأماكن والسلمة األمن ارشادات وضع 

 والطلب العاملين تدريب ضرورة مع بالمختبرات

 .بالمختبر بالعمل البدء قبل

 بطريقة الخطرة النفايات من األمن التخلص 

 .سليمة

 الغازات شفط غرف مثل األساسية البنية توافر 

 الواقية عللتهوية والدرو جيد ونظام السامة

 .المركزي الغلق وأنظمة

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

الكيميائية المواد لرذاذ العين تعرض  خطر التعامل مع إجراءات   

صحي خطر نوع الخطر:  

الخطر: مكان  المختبرات 

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

د. مها  ، المجذوب محمد رانيا .د: الموقع أو المختبر مسؤول

 عبد اللطيف

 : اإللكتروني البريد 0556517510 :هاتف وسائل االتصال به:

1 2 4 5 3 
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 Ranya.magzoub@gmail.com 0146615839  :هاتف

 : اإللكتروني البريد

maha.abdulatef@gmail.com 

 . املوقع أو املخترب ولؤ مس  تبليغ .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
  و المركز الصحي والسلمة األمن ادارة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:اإلجراءات التي   

 .المصابين االشخاص الى التوجه .1

 توافر حال في دقيقة 15 عن تقل ال لمدة الضغط منخفض متدفق مائي مصدر من العينين غسل .2

 دقيقة 15 لمدة العين في بعناية الماء وسكب ظهرة على المصاب وضع او العيون غسل وحدات

 أجزاء جميع في الماء تدفق لضمان الجوانب وعلى وأفل ألعلى لعينة المصاب تحريك ضرورة مع

 .العين

 ةالكيميائي المادة عن بيانات ورقة ارسال مع الضرورة حال في الطبية المساعدة طلب .3

 .بالعين المتطايرة

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 .مستقبل تكرارها تفادى وكيفية اجراءات من تم وما اسبابها موضحا الوقعة عن تقرير اعداد  (1

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر الكيميائية بالمواد والمالبس الجلد تلوثخطر  .9

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

باملواد الكيميائية واملالبس لجلدا تلوث  

جميع :  اإلدارة/الكلية

.مواقع الجامعة  

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

محاضر :الوظيفة  

0556517510: هاتف  

مدير المركز  :الوظيفة

 الصحي

0146614288: هاتف  
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  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 الحساسية أو الحريق مثل الجلد على التأثير. 

 متوسط       عاٍل            

   منخفض

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 والنظارات المناسبة الواقية الملبس استخدم 

  .الوجه وغطاء الواقية

 التجارب اجراء عند الصحيحة باألسالي اتباع 

 دخل مناسبة مساحات وتوفير الكيماوية

 .المستخدمين عدد مع تتناسب المختبرات

 واضحة بأماكن والسلمة األمن ارشادات وضع 

 والطلب العاملين تدريب ضرورة مع بالمختبرات

 .بالمختبر بالعمل البدء قبل

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

الكيميائية بالمواد والمالبس الجلد تلوث خطر إجراءات التعامل مع  

صحي خطر نوع الخطر:  

الخطر: مكان  المختبرات 

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 المجذوب محمد رانيا .د: و مسؤول المركز الصحي المختبر مسؤول

ندى متعب المجلد. د ،  

 وسائل االتصال به:
 0556517510 :هاتف
 0146614288  :هاتف

 : اإللكتروني البريد

Ranya.magzoub@gmail.com 

  : اإللكتروني البريد
nada.almiglad@nbu.edu.sa 

 .الموقع أو المختبر عن والسلمة األمن مسؤول تبليغ .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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بالجامعة الصحي والمركز والسلمة األمن ادارة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:  

الجهة لمعالجة الخطر:اإلجراءات التي تتخذها   

 .المصابين االشخاص الى التوجه .1

 ازالة مع دقيقة 15 عن تقل ال لمدة بالماء الجلد غسل: الجلد على االنسكابات حالة في .2

 فلى اإلصابة تقييم ثم الكيمائية المواد من ممكن قدر أكبر إلزالة الملبس أو المجوهرات

 .الطوارئ فريق من الطبية االستشارة وطلب حروق وجود حالة

 ثم أوال الواقية الملبس لبس الطوارئ فرادأ على يجب: الملبس على االنسكابات حالة في .3

 لمدة وغسلها الجلد على انتشارها كم للحد الملوثة والمتعلقات والمجوهرات الملبس ازالة

 .دقيقة 15 عن لال تق

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 وفى مستقبل تكرارها تفادى وكيفية اجراءات من تم وما اسبابها موضحا الوقعة عن تقرير اعداد (1

 .االنسكابات خطر في موضح هو كما معها التعامل يتم األرض على انسكابات حالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والطبية الحيوية والنفايات والعينات األوبئة من العدوى خطر . 10  مستويات الخطر 

المحتمل:الخطر   الشخص المسؤول بيانات الموقع 

 الحيوية والنفايات والعينات األوبئة من العدوى

.والطبية  

جميع :  اإلدارة/الكلية

.مواقع الجامعة  

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

 محاضر :الوظيفة

 0556517510: هاتف

أخصائية  :الوظيفة

  العيون

 0146615839: هاتف

الخطر الحاليمستوى  وصف الخطر:   
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 الحيوية العينات وملمسة ربباإل الوخز يؤدى قد 

 حيوانات مخالطة وكذلك األمراض من العديد الى

 النفايات أن الى باإلضافة،  المصابة التجارب

 ةأو المعدي الخطرة تصنيف تحت تقع الحيوية

 االمراض من العديد إلى تؤدي قد والتي

 .المعدية

 متوسط       عاٍل            

 منخفض

  

 
 سياسة درء الخطر:

حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 وغطاء توالنظارا الواقية الملبس استخدام 

 .سليم بشكل والقفازات والكمامات الوجه

 مستوى مع يتناسب بما المختبرات تجهيز 

 اجراء سيتم التي الدقيقة للكائنات الخطورة

 انظمة ذلك في بما عليها والفحوصات التجارب

 األجهزة واستخدام الهواء وشفط التهوية

 .المناسبة ولمعدات

 الخاصة الحيوية النفايات من التخلص 

 نظام وتطبيق سليم بشكل الحوية تبالمختبرا

 لنوع المناسبة األكياس واستخدام الفرز

 داخل بعربات ونقلها الحيوية المخلفات

 .الممرات

 ومتابعتها السنوية بالتطعيمات االهتمام 

 .دوري بشكل لحيوية تالمختبرا في للعاملين

 تالمختبرا في واضح بشكل األمان توجيهات وضع 

 والطلب للعاملين والتدريب بالتثقيف واالهتمام

 .بالمختبر عملهم ءبد قبل

 يخطئ من لكل صارمة توعقوبا صارمة لوائح وضع 

 .طبيةال النفايات مع التعامل يفف

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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والطبية الحيوية والنفايات والعينات األوبئة من العدوى خطر إجراءات التعامل مع  

و طبي صحي خطر نوع الخطر:  

الخطر: مكان  
 الصحي المسار بكليات الحيوية والمختبرات الصحي لمركزا

العلوم  بكلية األحياء قسم ومختبرات  

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

و مسؤول  المختبر مسؤولو الطوارئ مسؤول أو العدوى مكافحة فريق

 المركز الصحي

عبد اللطيفمها . د ، المجذوب محمد رانيا .د  

 وسائل االتصال به:
 0556517510 : هاتف
  0146615839 : هاتف

 : اإللكتروني البريد

Ranya.magzoub@gmail.com 

 : اإللكتروني البريد

maha.abdulatef@nbu.edu.sa 
 . المختبر مسؤولو  العدوى مكافحة فريق تبليغ .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

معالجة الخطر:الجهة المسؤولة عن   
 األمن وادارة بالجامعة الصحي بالمركز العدوى مكافحة فريق

 والسلمة

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .المصابين االشخاص الى التوجه .1

 على المترددين االفراد باقي وفحص لإلصابة تعرَّض الذي الشخص بفحص الطبيب يقوم أن نبغي .2

  .للخطر تعرضهم والمحتمل المكان نفس

 .مسؤولال الفريق قبل من خرىاأل الحيوية العينات او الدم انسكابات مع التعامل .3

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 .مستقبل تكرارها تفادى وكيفية اجراءات من تم وما اسبابها موضحا الوقعة عن تقرير اعداد (1
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الغذائي التسمم خطر . 11  مستويات الخطر 

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

الغذائي التسمم  

جميع :  اإلدارة/الكلية

.مواقع الجامعة  

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

 محاضر: الوظيفة

 0556517510: هاتف
 طبيب مقيم: الوظيفة

 0146614286 : هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 عن ناتجة مرضية حالة هو الغذائي التسمم 

 بالبكتيريا، الملوثة األغذية تناول

 أو الفاسدة، األغذية في الطفيليات الفيروسات،

  السام كالفطر األغذية بعض في الموجودة السموم

 واالم ءوقي اسهال صورة في األعراض وتظهر

 .الطعام لنفس المشاركين بين بالبطن

 متوسط       عاٍل            

 منخفض
  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 لكل والدوري التعيين قبل األولى الصحي الفحص 

 الجامعة داخل الغذائية المواد مع المتعاملين

 اعداد في الصحية باألسالي التباع وتدريبهم

 .الطعام وتقديم

 األغذية حفظ وثلجات الطهي ألدوات الدوري الفحص 

 اعداد في المستخدمة الغذائية المواد وجودة

 .الطعام

 والمطاعم المطابخ على الدوري التفتيش 

 للتفتيش الية ووضع الجامعة داخل والمقاصف

 .الدوري الذاتي

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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الغذائي خطر التسمم إجراءات التعامل مع  

  صحي خطر نوع الخطر:

الخطر: مكان والمقاصف والمطاعم المطابخ   

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
هيام اليوسف. د ، المجذوب محمد رانيا .د :الطوارئ مسؤول الخطر(  

 وسائل االتصال به:
 0556517510 : هاتف
  0146614286 : هاتف

 : اإللكتروني البريد

Ranya.magzoub@gmail.com 

-hyiam.al : اإللكتروني البريد
yossaf@nbu.edu.sa 

 . الجامعية المدينة ولؤومس الطوارئ مسؤول  تبليغ .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

والسلمة األمن وادارة بالجامعة الصحي المركز الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:  

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .المصابين االشخاص الى التوجه .1

 وكذلك الغذائي التسمم أعراض عليهم ظهرت الذين األشخاص بفحص الطبيب يقوم أن نبغي .2

 .الطعام لنفس المشاركين

 .الحيوية للمعامل منها عينات وأخد الشك محل االطعمة تناول عن الفوري التوقف .3

 .التسمم سبب لمعرفة استقصاء عمل .4

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 .المختصين قبل من معه والتعامل الخطر لمكان األخرين وصول ومنع السبب معرفة (1

 . مستقبل تكرارها تفادى وكيفية اجراءات من تم وما اسبابها موضحا الوقعة عن تقرير اعداد (2

 .المطلوبة بالمعلومات التحقيق جهات امداد مع الواقعة في رسمي تحقيق بداية (3

 

 

الدوائية واألخطاء العالجية المضاعفات خطر . 12  مستويات الخطر 

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

mailto:Ranya.magzoub@gmail.com
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.الدوائية واألخطاء العلجية المضاعفات  

جميع :  اإلدارة/الكلية

.مواقع الجامعة  

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

مدير المركز : الوظيفة

 الصحي

 0146614288: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 افيه مرغوب غير تطور هي العلجية مضاعفاتال 

تحدث و أعراضها تزيد أو يسوء قد المرض. لمر

 انتشارا   أكثر يصبح قد أو مرضية، تغيرات فيه

 في. أعضائه على تأثيره يزداد أو الجسم في

 للمرض نتيجة جديد مرض ينشأ قد األحيان، بعض

 من للعديد سببا   تكون قد واألدوية،. السابق

 وفي صحية، مشاكل تسبب قد أو الجانبية األعراض

 .المنشأ علجية المضاعفات تكون قد الحالة هذه

 متوسط       عاٍل            

 منخفض
  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 ىعل المزمنة األمراض أصحاب وحث الطبي التثقيف 

 بين الوعي نشر وكذلك الطبيب ارشادات اتباع

 . الجامعة منسوبي

 لألطباء المستمر الطبي بالتعليم االهتمام 

 وصف في المعتبرة الطبية السياسات واتناع

 .المرضى ومتابعة الدواء

 مع للتعامل الطبية الكادر كفاءات رفع 

 .المحتملة الطبية المضاعفات

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

الدوائية واألخطاء العالجية المضاعفات خطر إجراءات التعامل مع  

  طبي خطر نوع الخطر:

الخطر: مكان  المركز الصحي بالجامعة 

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
   ندى متعب المجلد .د : مدير المركز الصحي الخطر(

    0146614288: هاتف وسائل االتصال به:
 : اإللكتروني البريد

nada.almiglad@nbu.edu.sa 

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 . المعالج الطبيب ابلغ .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

  بالجامعة الصحي المركز الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .المضاعفات لحدوث المؤدية االسباب على والتعرف الحالة تقييم .1

 .المضاعفات مع للتعامل المعتبرة الطبية السياسية أتباع .2

 .الطبية الرعاية من اعلى لمستوى االمر لزم إذا الحاالت تحويل أو باالستشاريين االستعانة .3

 .المضاعفات عن التبليغ نموذج تعبئة .4

 المضاعفات عن ةمسؤولال للجنة تقرير ورفع المريض تلقاها التي الرعاية نوعية مراجعة .5

 .الصحية

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 مع التعامل في القصور وجوانب اجراءات من تم وما اسبابها موضحا الوقعة عن تقرير اعداد (1

 دراسته يتم ولكن الخطر انهاء نال يمك فانه بالكلية المضاعفات تجنب يمكن ال انه وحيث. الحالة

 .مستقبل حدوثة من والتقليل تفاديه ومحاولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(المكتسبة العدوى) الصحية تآالمنش عدوي خطر . 13  مستويات الخطر 

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

.(المكتسبة العدوى) الصحية المنشآت عدوي  

جميع :  اإلدارة/الكلية

.الجامعةمواقع   

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

مدير المركز : الوظيفة

 الصحي

0146614288: هاتف  

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 بعد المريض يكتسبها عدوى هي المستشفيات عدوى 

 أن أي،  الصحية الخدمة اماكن إلى دخوله

 المستشفى دخوله عند بها مصابا   يكن لم الشخص

 دخوله من أكثر أو ساعة 72 بعد إال تظهر وال

 . إليه

 متوسط       عاٍل            

   منخفض

 1 2 4 5 3 
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 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 مسبق موعد وتحديد المرضى تكدس تجنب 

 .للمراجعين

 الحيوية المضادات استخدام حسن . 

 المرافق وكفاءة المعمارية التصميمات تناسب 

 المرضي بحجرات مياه توفر عدم مثل الصحية

 . والبناء الصيانة واعمال والغبار

 من للتخلص والصحيحة المنظمة القواعد اتباع 

 . السليمة بالطريقة الفضلت

 اسس اتباع وعدم واالدوات اآلالت تلوث تعقيم 

 . مالتعقيم السلي

 وكيفية العدوى عن الصحي للفريق الكافي الوعى 

 .فيها التحكم ساليبأو انتقالها

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

(المكتسبة العدوى) الصحية المنشآت عدوي خطر إجراءات التعامل مع  

  طبيخطر   نوع الخطر:

الخطر: مكان  المركز الصحي بالجامعة 

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
ندى متعب المجلد .د مدير المركز الصحي:  الخطر(  

    0146614288: هاتف وسائل االتصال به:
 : اإللكتروني البريد

nada.almiglad@nbu.edu.sa 
 . المعالج الطبيب ابلغ .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
بالجامعة الصحي بالمركز العدوى مكافحة فريق الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:  

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .العدوي لحدوث المؤدية االسباب على والتعرف الحالة تقييم .1

 .وعزلهم معدية بأمراض المصابين المرضى فرز .2

 .الشخصية الحماية تجهيزات .3

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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المرفقة ضمن  األخطار الصحية و الطبيةخطة إدارة و اعتماد مراجعة  تم

 الخطة العامة إلدارة المخاطر في جامعة الحدود الشمالية
 

    اسم الجهة :                          

 اسم مسؤول الجهة :                

 التوقيع :                                   

 

 

 

 

 

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 يمكن ال انه وحيث. القصور وجوانب اجراءات من تم وما اسبابها موضحا الوقعة عن تقرير اعداد (1

 تفاديه ومحاولة دراسته يتم ولكن الخطر انهاء يمكن ال فانه بالكلية المكتسبة العدوى تجنب

 .مستقبل حدوثة من والتقليل
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 الموارد البشريةخطار أ
 

 

 

 
 

 :مخاطر الموارد البشرية

 دقيق توصيف تفتقر عندما الجامعة في البشرية الموارد سياسات عن الناجمة المخاطر هي

 عدم نتيجة العمل جودة ضعف عن الناجمة تلك كذلك والمسؤوليات، الصلحيات يوضح للمهام

 مما العمل. اليهم و اإلدارات الكليات حاجة وحسب تهمارخب و تخصصاتهم وفق الموظفين توزيع

 . الجامعة أهداف تحقيق وعدم اإلنجاز في قصور عنه ينتج
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 المحتملةمخاطر الموارد البشرية قائمة 

 مخاطر الموارد البشرية:

 الوظيفي التسرب خطر 1

 المستقطبين الى بالنسبة المدروس غير التوظيف خطر 2

 خارجية بأعمال التدريس هيئة أعضاء انشغال خطر 3

 الجامعة في البشرية الموارد سياسات وضوح عدم خطر 4

 عنف أعمال وحدوث األعمال وتعطيل العمل عن االمتناع خطر 5

 حكمهم في ومن التدريس هيئة أعضاء إهمال خطر 6

 المدروس غير التوظيف خطر 7

  

 

 

 :مخاطر الموارد البشريةتابع : 

 الجامعة في البشرية الموارد سياسات وضوح عدم خطر 8

 عنف أعمال وحدوث األعمال وتعطيل العمل عن االمتناع خطر 9

 اإلهمالخطر  10
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 مستويات الخطر الوظيفي التسرب خطر . 1

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 هيئة أعضاء إلى بالنسبة البشرية الموارد مخاطر

 هيئة أعضاء تسرب يؤثر: الوظيفي التسرب: التدريس

 قد وسببه وإنتاجها، المنظمة مستوى في التدريس

 من أكثر يستحق وعطاءهم جهدهم بأن شعورهم يكون

 ال جهدهم أن أو لهم، المخصص الشهري الراتب مقدار

 عمل عروض تأتيهم قد أو والشكر، التقدير يلقى

 .فيها  يعملون التي الوظيفة من أفضل بمغريات

 جميع :  اإلدارة/الكلية

 والعمادات الكليات

 .واالدارات

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

 شؤون عميد : الوظيفة

 التدريس هيئة أعضاء

 بالجامعة والموظفين

 0146614330: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 أو المتميزون التدريس هيئة أعضاء تسرب 

 .ومعنويا   ماديا   تقديرهم لعدم نتيجة تقاعدهم

 عقده انهاء المتعاقد طلب. 

 أثناء المواد من التدريس هيئة أعضاء انسحاب 

 .الدراسي الفصل

 متوسط       عاٍل            

 منخفض

  

 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 معلومات أمن 

 مالية 
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 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 في جهودهم ونشر التدريس هيئة أعضاء تشجيع 

 .مساند طاقم وتوافر الجامعة موقع

 التدريس هيئة أعضاء لتشجيع حوافز نظام بناء. 

 

  ْتتسم ومعلنة واضحة سياسة هناك يكون أن 

 على التي اللجان ألعضاء الترشح عند بالعدالة

 على بناء ذلك ويكون الكلية أو الجامعة مستوى

 بعين آخذة الكلية وعميد القسم رئيس ترشيحات

 .التدريس هيئة عضو خبرات االهتمام

 لتصبح المتميزين المتعاقدين رواتب تعديل 

 .اإلقليمي المستوى على األفضل

 هيئة أعضاء حركة لتقليل القوانين وضع 

 داخل تدريسية أعباء لديهم الذين التدريس

 .الجامعة وخارج

 أعضاء من البدالء توافر على الكليات تحرص 

 .التخصصات مختلف في التدريس هيئة

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 الوظيفي التسرب خطر إجراءات التعامل مع 

 التسرب:  التدريس هيئة ألعضاء بالنسبة بشرية موارد مخاطر نوع الخطر:

1 2 4 5 3 
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 الوظيفي

 .بالجامعة واإلدارات والعمادات الكليات جميع الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 والموظفين التدريس هيئة أعضاء شؤون عميد الخطر(

 0146614330:  هاتف وسائل االتصال به:
:  البريد اإللكتروني

Mufadhi.alsharari@nbu.edu.sa 

 . التسرب يف الرغبة اىل أدى الذي اخللل وفهم عمله اهناء يف الراغب املوظف مع االجتماع .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
 والموظفين التدريس هيئة أعضاء شؤون عمادة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 لمعالجة الخطر:اإلجراءات التي تتخذها الجهة 

 .التسرب في الرغبة الى أدى الذي الخلل وفهم عمله انهاء في الراغب الموظف مع االجتماع .1

 .ممكنا   ذلك كان إذا لذلك دعته التي األسباب علج محاولة .2

 .العمل توقف عدم لضمان عنه بديل عضو توفير .3

 .الرسمية بالوسائل شاغرة وظيفة عن اإلعلن .4

 .ممكن وقت بأسرع البدالء تعيين .5

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 .الجامعة إدارة الى ورفعها الحلول واقتراح التسرب، أسباب لدراسة الجامعة مستوى على لجنة تشكيل (1

 .التدريس هيئة أعضاء لتشجيع حوافز نظام بناء (2

 .مساعد طاقم وتوفير الجامعة موقع في جهودهم ونشر التدريس هيئة أعضاء شجيعت (3

 .اإلقليمي المستوى على األفضل لتصبح المتميزين المتعاقدين رواتب تعديل (4

 أثناء الجامعة وخارج داخل تدريسية أعباء لديهم الذين التدريس هيئة أعضاء حركة لتقليل القوانين وضع (5

 الدراسي الفصل

 

 

 مستويات الخطر المستقطبين الى بالنسبة المدروس غير التوظيف خطر . 2

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:
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 هيئة أعضاء إلى بالنسبة البشرية الموارد مخاطر

 الى بالنسبة المدروس غير التوظيف:  التدريس

 بعملية تقوم المنظمات من كثير: المستقطبين

 تكليفهم الى باإلضافة مدروس غير بشكل التوظيف

 غير الباحثين واستقطاب تخصصاتهم غير في بأعمال

 الميزانية في المصروفات زيادة إلى يؤدي المدروس

 األخذ جدا   المهم من، اإلنتاجية حجم على قياسا  

 التأكد بعد إال تنشأ ال الوظيفة أن ضرورة باالهتمام

 والمسؤوليات المهام جميع ووضع إليها الحاجة من

 أجر ويتحدد المستقطب هذا بها يقوم التي والواجبات

 أجر متوسط سعر بين موازنة عملية وفق الوظيفة هذه

 هذه من المنظمة على والعائد، بالسوق الوظيفة هذه

 األجر من أكثر يكون أن يجب األخير إن حيث الوظيفة

 .المحدد

:   اإلدارة/الكلية

 الكليات جميع

 .واالدارات والعمادات

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

 شؤون عميد:  الوظيفة

 التدريس هيئة أعضاء

 بالجامعة والموظفين

 0146614330: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 

 المستقطبين توزيع لعدم نتيجة العمل جودة ضعف 

 .إليهم األقسام حاجة وحسب تخصصاتهم وفق

 ومحدد واضح هدف وجود دون الباحثين استقطاب 

 .لذلك

 باألقسام مقارنة واحد قسم في االستقطاب كثرة 

 .االخرى

 

 متوسط       عاٍل            

   منخفض
 

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 والباحثين العلماء الموظفين عدد تحديد 

 .المناسبة اإلدارات في تخصصاتهم حسب وتوزيعهم

 ألعداد الفعلي االحتياج لتحديد لجنة وضع 

 أعضاؤها يكون المستقطبين، والعلماء الباحثين

 .الجامعة في التخصصات مختلف من

 االحتياجات تحديد مهمتها قسم لكل لجنة إنشاء 

 .للوحدة الوظيفية

 

 

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

 المستقطبين الى بالنسبة المدروس غير التوظيف خطر إجراءات التعامل مع

  بشرية موارد مخاطر نوع الخطر:

 .بالجامعة واإلدارات والعمادات الكليات جميع الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 . بالجامعة والموظفين التدريس هيئة أعضاء شؤون عميد الخطر(

 0146614330 : هاتف وسائل االتصال به:
:  البريد اإللكتروني

Mufadhi.alsharari@nbu.edu.sa 

 .املطلوبة ابجلودة علميا   انتاجا   يقدموا مل الذين والباحثني العلماء مع التعاقد جتديد عدم .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
 والموظفين التدريس هيئة أعضاء شؤون عمادة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

1 2 4 5 3 
 



 هـ 1442خطة إدارة المخاطر   جامعة الحدود الشمالية

 

 167/  107 صفحة
 

 

 

 

 

 

 

 

 .سنويا   المستقطبين جميع أداء مراقبة .1

 .المطلوبة بالجودة علميًّا إنتاجا   يقدموا لم الذين والباحثين العلماء مع التعاقد تجديد عدم .2

 .لديهم الموكلة األعمال على( الباحثين) المستقطبين تدريب محاولة .3

 .تخصصهم مجال في تدريبية ورش و دورات إلى المستقطبين إرسال .4

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 .المناسبة اإلدارات في تخصصاتهم حسب وتوزيعهم والباحثين العلماء الموظفين عدد تحديد (1

 مختلف من أعضائها يكون المستقطبين، والعلماء الباحثين ألعداد الفعلي االحتياج لتحديد لجنة وضع (2

 .الجامعة في التخصصات

 .للوحدة الوظيفية االحتياجات تحديد مهمتها قسم لكل لجنة إنشاء (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر خارجية بأعمال التدريس هيئة أعضاء انشغال خطر . 3

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 هيئة أعضاء إلى بالنسبة البشرية الموارد مخاطر

 أعمال في التدريس هيئة أعضاء انشغال: التدريس

 هيئة أعضاء و القياديين من كثير يكلف قد: خارجية

 يكلفون قد فالقياديون خارجية، بأعمال التدريس

 اإلدارات في عملهم في يؤثر ما الجامعة خارج بالعمل

 يكلفون قد التدريس هيئة أعضاء وكذلك لهم، التابعة

 اجتماعات عقد منهم تتطلب بحته إدارية بأعمال

 األعمال من الكثير لديهم بينما قرارات واتخاذ

 خارج أعمال لديهم تكون وقد المؤجلة، التدريسية

 .الطلب وتذمر التدريس جودة في يؤثر مما الجامعة

:   اإلدارة/الكلية

 الكليات جميع

 .واالدارات والعمادات

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

 الجهة عميد: الوظيفة

 بالجامعة المعنية

 بالجهة االتصال: هاتف

 المعنية
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  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 

 القيادية مواقعهم في القياديين إنتاجية ضعف. 

 المجال في التدريس هيئة أعضاء إنتاجية ضعف 

 .النشغالهم نتيجة األكاديمي

 الطلب، مع التدريس هيئة أعضاء تواصل قلة 

 يسبب ما المكتبية الساعات في وجودهم وعدم

 .الطلب تذمر

 

 

 متوسط       عاٍل            

 منخفض

 
 سياسة درء الخطر:

حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 

 

 في القيادي يقضيها التي الس اعات عدد تحديد 

 .أسبوعيا أو يوميا إدارته

 هيئة لعضو المسموح من التي االعمال تقنين 

 الكلية، أو الجامعة خارج بها القيام التدريس

 .المباشر الرئيس إشراف تحت وتكون

 هيئة أعضاء وجود لضمان تنظيمية سياسات وضع 

 .المكتبية الساعات أثناء مكاتبهم في التدريس

 

 

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 خارجية بأعمال التدريس هيئة أعضاء خطر انشغالإجراءات التعامل مع 

  بشرية موارد مخاطر نوع الخطر:

 .بالجامعة واإلدارات والعمادات الكليات جميع الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 .المعنية الجهة عميد الخطر(

 وسائل االتصال به:
 المسؤولية حسب : هاتف

 (الهاتف دليل)

 المسؤولية حسب : البريد اإللكتروني

 (الهاتف دليل)

 . اجلامعة خارج التدريس هيئة أعضاء عمل وتنظيم السياسات وضع .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
 .للجامعة العليا اإلدارة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .الجامعة خارج التدريس هيئة أعضاء عمل وتنظيم السياسات وضع .1

 .عالية كفاءة ذو ويكونون التدريس هيئة ألعضاء مساعدين إيجاد .2

 إدارية مناصب يشغلون للذين التدريسي العبء تخفيف .3

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 .أسبوعيا   أو يوميا   ادارته في القيادي يقضيها التي الساعات عدد تحديد (1

 .الكلية أو الجامعة خارج بها القيام التدريس هيئة لعضو المسموح من التي األعمال تقنين (2

 ..الموظفين على اإلدارية األعمال يةمسؤول جعل (3

 مستويات الخطر الجامعة في البشرية الموارد سياسات وضوح عدم خطر . 4 
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 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 يتخللها الجامعة في البشرية الموارد سياسات إن

 يوضح للمهام دقيق توصيف يوجد فل والقصور الجمود

 خاصة سياسة توجد وال والمسؤوليات، الصلحيات

 .والتعيين للختيار

:   اإلدارة/الكلية

 الكليات جميع

 .واالدارات والعمادات

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

 الجهة عميد: الوظيفة

 بالجامعة المعنية

 بالجهة االتصال: هاتف

 المعنية

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 لجميع والمسؤوليات الصلحيات وضوح عدم 

 .القياديين

 المساندة العمادات مهام في تداخل وجود 

 .واإلدارات

 غير للمتعاقِدين موحد رواتب سلم وجود عدم 

 التدريس هيئة أعضاء رواتب تختلف) السعوديين

 (.المستقطبين عن

 متوسط       عاٍل            

 منخفض

  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 اإلدارات لجميع والصلحيات المهام توصيف 

 .الجامعة ومنسوبي المساندة والعمادات

 عدم وضمان اإلجراءات جميع لحصر لجنة تشكيل 

 .الجامعة داخل المسؤوليات تداخل

 المتعاقِدين لتعيين موحدة ولوائح سياسة وضع 

 .للستقطاب وإعلنها الشروط وتحديد

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

 الجامعة في البشرية الموارد سياسات وضوح عدم خطر إجراءات التعامل مع

  بشرية موارد مخاطر نوع الخطر:

 .بالجامعة واإلدارات والعمادات الكليات جميع الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 . الجهة المعنية عميد الخطر(

 وسائل االتصال به:
 المسؤولية حسب : هاتف

 (الهاتف دليل)

 المسؤولية حسبالبريد اإللكتروني : 

 (الهاتف دليل)

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 . هلا عاجلة حلول ووضع املشكلة أسباب لدراسة جلنة تشكيل .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
 . والموظفين التدريس هيئة أعضاء شؤون عمادة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .الجامعة وسياسات أنظمة بعض على تعديلت إجراء .1

 .الجامعة وحدات لجميع التدريسية واألعباء واللجان والبدالت المكافئات نظام لتوحيد لجنة تشكيل .2

 .المتعاقدين رواتب سلم على تعديلت إجراء .3

 .الجامعة ومنسوبي إدارات لجميع والصلحيات المهام لتوصيف لجنة تشكيل .4

 الجامعة وسياسات أنظمة يخالف لمن الرادعة العقوبات سن .5

 الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:إنهاء 

 .الجامعة ومنسوبي إدارات لجميع والصلحيات المهام لتوصيف دليل وضع (1

 .والكليات اإلدارات لجميع التدريسية واألعباء واللجان والبدالت المكافئات نظام يوضح دليل وضع (2

 .التدريس وأعضاء للموظفين والتعيين للختيار لجنة وضع (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر عنف أعمال وحدوث األعمال وتعطيل العمل عن االمتناع خطر . 5

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 هيئة أعضاء إلى بالنسبة البشرية الموارد مخاطر

 حدوث و األعمال تعطيل و العمل عن االمتناع: التدريس

 مقصودة بصورة العمل عن التوقف به يقصد: عنف أعمال

 لتلبية المباشر الرئيس على الضغط وهدفه وجماعية

 عن التدريس هيئة أعضاء يمتنع فقد احتياجاتهم،

 لصدور أو الرواتب في تدني أو تأخر بسبب العمل

 .حقهم في  تعسفية قرارات

:   اإلدارة/الكلية

 الكليات جميع

 .واالدارات والعمادات

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

 عمداء : الوظيفة

 المعنية، الكليات

 أعضاء شؤون وعميد

 التدريس هيئة

 بالجامعة والموظفين

 0146614330: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:
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 اإلدارية لألعمال التدريس هيئة أعضاء تعطيل 

 .إليهم الموكلة واللجان

 فيها حدث التي الكلية في الدراسة تعطل 

 .التدريس هيئة أعضاء قبل من العمل عن امتناع

 الحوافز بزيادة التدريس هيئة أعضاء مطالبة. 

 عنف أعمال حدوث. 

 متوسط       عاٍل            

 منخفض
  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 العبء ضمن من اإلدارية األعمال احتساب 

 .لها المالية المكافئات تحديد أو التدريسي

 العمل عن التدريس هيئة أعضاء رضا مدى قياس 

 . دراسي فصل كل في الكلية في

 

 عالية كفاءات ذوي للمواد بدالء مدرسين توفير. 

 مجاالت جميع وتشمل ومتنوعة عادلة حوافز تقديم 

 .التدريس هيئة أعضاء لجميع التميز

 مبنى كل في أمن مسؤولي توفير. 

 الخطر هذا إلدارة مبنى كل في مسؤول تحديد. 

 

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 عنف أعمال وحدوث األعمال وتعطيل العمل عن االمتناع خطر إجراءات التعامل مع

  بشرية موارد مخاطر نوع الخطر:

 . بالجامعة واإلدارات والعمادات الكليات جميع الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 . والموظفين التدريس هيئة أعضاء شؤون وعميد الكليات عمداء الخطر(

 0146614330 : هاتف وسائل االتصال به:
:  البريد اإللكتروني

Mufadhi.alsharari@nbu.edu.sa 

 . احلدث وقوع مكان اىل اخلطر عن املسؤول توجه .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
 الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 التدريس هيئة أعضاء شؤون وعمادة والعمادات الكليات إدارة

 . والموظفين

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .العمل عن االمتناع سبب معرفة محاولة .1

 . انفعاالته تهدئة ومحاولة التدريس هيئة عضو لشكوى االستماع .2

 .حلها الممكن من كان إذا التدريس هيئة أعضاء مشاكل حل .3

 .كاملة حقوقهم وإعطائهم التدريس هيئة أعضاء إنصاف .4

 .الكلية أو اإلدارة في العمل إعادة .5

 األضرار التي سببها: إنهاء الخطر و التخلص من

 .الحدث على المترتبة اإلجراءات لعمل القانونية اإلدارة مع التشاور (1

 .والمقصرين المخطئين مسائلة (2

 .الجامعة إدارة إلى يرفع الحدث عن تقرير كتابة (3

 .تكراره عدم لضمان المناسبة الحلول اقتراح (4

 .النزاعات وحل التفاوض مهارات على الجامعة في القياديين تدريب (5

 .معالجتها و الضعف نقاط تحديد و ينمسؤولال قبل من دوريا التدريس هيئة أعضاء رضا مدى قياس (6

 

 

 

 مستويات الخطر حكمهم في ومن التدريس هيئة أعضاء إهمال خطر . 6

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:
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 هيئة أعضاء إلى بالنسبة البشرية الموارد مخاطر

: حكمهم في ومن التدريس هيئة أعضاء إهمال: التدريس

 في مهملون وقياديِون تدريس هيئة أعضاء بعض يوجد

 ما األعمال، إنجاز في وبطيؤون متكاسلون أو عملهم

 أهداف تحقيق وعدم اإلنجاز في قصور عنه ينتج

 .الجامعة

:   اإلدارة/الكلية

 الكليات جميع

 .واالدارات والعمادات

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

 عمداء : الوظيفة

 المعنية، الكليات

 أعضاء شؤون وعميد

 التدريس هيئة

 بالجامعة والموظفين

 0146614330: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 المحدد الوقت في الجامعة مشروعات إنجاز عدم 

 .المطلوبة بالجودة

 األعمال وتعطيل المعاملت ضياع. 

 للجامعة التحتية البنية في تلفيات حدوث . 

 متوسط       عاٍل            

 منخفض
  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 والبنية المشروعات لمتابعة لجان تشكيل 

 .اإلنجاز في التقدم ومدى التحتية

 حالة في وتحفيزهم التدريس هيئة أعضاء تشجيع 

 .عملهم في اإلجادة

 القياديين بين الشريفة المنافسة روح بث 

 .واإلبداع التفكير على وحثهم

 لتنمية وِقيمها وأهدافها الجامعة رسالة نشر 

 .بالمسؤولية الشعور

 هيئة عضو على عقوبات وفرض مساءلة، نظام وضع 

 .المهِمل التدريس

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

 حكمهم في ومن التدريس هيئة أعضاء إهمالخطر  إجراءات التعامل مع
  بشرية موارد مخاطر نوع الخطر:

 . بالجامعة واإلدارات والعمادات الكليات جميع الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 التدريس هيئة أعضاء شؤون وعميد المعنية، الكليات عمداء

 .بالجامعة والموظفين

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 

 



 هـ 1442خطة إدارة المخاطر   جامعة الحدود الشمالية

 

 167/  115 صفحة
 

 

 

 0146614330  : هاتف وسائل االتصال به:
:  البريد اإللكتروني

Mufadhi.alsharari@nbu.edu.sa 
 . الحدث موقع الى الخطر مسؤول حضور .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 . واإلدارات والعمادات الكليات إدارة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .الحدث لمكان الخطر عن المسؤول حضور .1

 .ذلك يستدعي ما أو حريق حدوث حال في المكان إخلء .2

 .لذلك الحاجة حال في المبنى في والسلمة األمن مسؤولي استدعاء .3

 لذلك الحاجة حال في األولية اإلسعافات إلجراء المصابين نقل .4

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 .الحدث عن المسؤول وتحديد الحدث لدراسة المختصة للجنة اجتماع يعقد (1

 .مرئياته وأخذ المهمل التدريس هيئة عضو مع المختصة للجنة اجتماع يعقد (2

 .اإلهمال حدوث حال في التدريس هيئة عضو على عقوبات فرض (3

 .تكرارها عدم لضمان المختصة اللجنة لها توصلت التي والعقوبات النتائج عن اإلدارة في اإلعلن (4

 .اإلنجاز في التقدم ومدى التحية والبنية المشاريع لمتابعة لجنان تشكيل (5

 .عملهم في اإلجادة حالة في وتحفيزهم التدريس هيئة أعضاء تشجيع (6

 .واإلبداع التفكير على وحثهم التدريس هيئة أعضاء بين الشريفة المنافسة روح بث (7

 ..بالمسؤولية الشعور لتنمية الجامعة وقيم وأهداف رسالة نشر (8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر المدروس غير التوظيف خطر . 7

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

: الموظفين إلى بالنسبة البشرية الموارد مخاطر

 . المدروس غير التوظيف

:   اإلدارة/الكلية

 الكليات جميع

 .واالدارات والعمادات

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

 شؤون عميد : الوظيفة

 التدريس هيئة أعضاء

 بالجامعة والموظفين

 0146614330: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:
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  الموظفين توزيع عدم نتيجة العمل جودة ضعف 

 .إليهم اإلدارات حاجة وحسب تخصصاتهم وفق

 ومحدد واضح هدف وجود دون الباحثين استقطاب. 

 األعمال وقلة اإلدارات بعض في التوظيف كثرة 

 . اليهم الموكلة

 متوسط       عاٍل            

 منخفض

  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 تخصصاتهم حسب وتوزيعهم الموظفين عدد تحديد 

 .المناسبة اإلدارات في

 ألعداد الفعلي االحتياج لتحديد لجنة وضع 

 أعضاؤها يكون المستقطبين والعلماء الباحثين

 .الجامعة في التخصصات مختلف من

 االحتياجات تحديد مهمتها قسم لكل لجنة إنشاء 

 .للوحدة الوظيفية

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

 المدروس غير التوظيف خطر إجراءات التعامل مع

  بشرية موارد مخاطر نوع الخطر:

 . بالجامعة واإلدارات والعمادات الكليات جميع الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 . والموظفين التدريس هيئة أعضاء شؤون عميد

 0146614330  : هاتف وسائل االتصال به:
:  البريد اإللكتروني

Mufadhi.alsharari@nbu.edu.sa 

 . املطلوبة ابجلودة إليهم املوكلة األعمال يقدموا مل الذين املوظفني مع التعاقد جتديد عدم .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
 . والموظفين التدريس هيئة أعضاء شؤون عمادة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 .سنويا   الموظفين جميع أداء مراقبة .1

 بالجودة إليهم الموكلة األعمال يقدموا لم الذين الموظفين مع التعاقد تجديد عدم .2

 .المطلوبة

 .لديهم الموكلة األعمال على الموظفين تدريب محاولة .3

 .تخصصهم مجال في تدريبية وورش دورات إلى الموظفين إرسال .4

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 .المناسبة اإلدارات في تخصصاتهم حسب وتوزيعهم الموظفين عدد تحديد (1

 في التخصصات مختلف من أعضاؤها يكون الموظفين ألعداد الفعلي االحتياج لتحديد لجنة وضع (2

 .الجامعة

 للوحدة الوظيفية االحتياجات تحديد مهمتها قسم لكل لجنة إنشاء (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر الجامعة في البشرية الموارد سياسات وضوح عدم خطر . 8

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 عدم: الموظفين إلى بالنسبة البشرية الموارد مخاطر

 إن: الجامعة في البشرية الموارد سياسات وضوح

 يتخللها الجامعة في البشرية الموارد سياسات

 يوضح للمهام دقيق توصيف يوجد فل والقصور الجمود

 خاصة سياسة توجد وال والمسؤوليات، الصلحيات

 لتدريب خطة توجد ال كما، والتعيين للختيار

 .عملهم أماكن في الموظفين

:   اإلدارة/الكلية

 الكليات جميع

 .واالدارات والعمادات

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

 شؤون عميد : الوظيفة

 التدريس هيئة أعضاء

 بالجامعة والموظفين

 0146614330: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 والمسؤوليات الصلحيات وضوح عدم. 

 من تمكنهم الموظفين لمهام دقيق وصف وجود عدم 

 .المسؤوليات في تداخل دون عملهم أداء

 غير للمتعاقِدين موحد رواتب سلم وجود عدم 

 .السعوديين

 متوسط       عاٍل            

 منخفض

  

 
1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 
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 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 إدارات لجميع والمسؤوليات الصلحيات توصيف 

 .الجامعة ومنسوبي

 أداء من ليتمكن موظف كل لمهام دقيق وصف وضع 

 .ازدواجية دون عمله

 حسب المتعاقدين رواتب لتحديد لجنة وضع 

 . مؤهلتهم

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

 الجامعة في البشرية الموارد سياسات وضوح عدم خطر إجراءات التعامل مع

  بشرية موارد مخاطر نوع الخطر:

 . بالجامعة واإلدارات والعمادات الكليات جميع الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 . والموظفين التدريس هيئة أعضاء شؤون عميد

 0146614330  : هاتف وسائل االتصال به:
:  البريد اإللكتروني

Mufadhi.alsharari@nbu.edu.sa 

 . هلا عاجلة حلول ووضع املشكلة أسباب لدراسة جلنة تشكيل .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
 . والموظفين التدريس هيئة أعضاء شؤون عمادة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .الجامعة وسياسات أنظمة بعض على تعديلت إجراء .1

 .واللجان والبدالت المكافئات نظام لتوحيد لجنة تشكيل .2

 .الجامعة ومنسوبي إدارات لجميع والصلحيات المهام لتوصيف لجنة تشكيل .3

 .الجامعة وسياسات أنظمة يخالف لمن الرادعة العقوبات سن .4

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 .الجامعة ومنسوبي إدارات لجميع والصلحيات المهام لتوصيف دليل وضع (1

 .والكليات والعمادات اإلدارات لجميع واللجان والبدالت المكافئات نظام يوضح دليل وضع (2

 .للموظفين والتعيين للختيار لجنة وضع (3

1 2 4 5 3 
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 مستويات الخطر عنف أعمال وحدوث األعمال وتعطيل العمل عن االمتناع خطر . 9

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

: الموظفين إلى بالنسبة البشرية الموارد مخاطر

 أعمال حدوث و األعمال تعطيل و العمل عن االمتناع

 مقصودة بصورة العمل عن التوقف به يقصد: عنف

 لتلبية المباشر الرئيس على الضغط وهدفه وجماعية

 بسبب العمل عن الموظفين يمتنع فقد احتياجاتهم،

  تعسفية قرارات لصدور أو الرواتب في تدني أو تأخر

 .حقهم في

:   اإلدارة/الكلية

 الكليات جميع

 .واالدارات والعمادات

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

 عمداء  : الوظيفة

 والعمادات، الكليات

 أعضاء شؤون وعميد

 التدريس هيئة

 بالجامعة والموظفين

هاتف الجهة : هاتف

 المعنية

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 الجامعة إدارات بعض في العمل عن توقف حدوث. 

 الموظفين من جماعية واعتراضات تذمر حدوث 

 البيئة توفر وعدم حوافز وجود عدم بسبب

 الشفافية وجود ولعدم للعمل المناسبة

 .والحوار

 عنف أعمال حدوث . 

 متوسط       عاٍل            

 منخفض

  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 تهدئة ومحاولة الموظف لشكوى االستماع 

 .انفعاالته

 مسؤولي قبل من دوريا   الموظفين رضا مدى قياس 

 .ومعالجتها الضعف نقاط وتحديد اإلدارات

 مبنى كل في أمن مسؤولي تعيين. 

 الخطر هذا إلدارة مبنى كل في مسؤول تعيين. 

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 عنف أعمال وحدوث األعمال وتعطيل العمل عن االمتناع خطر إجراءات التعامل مع

  بشرية موارد مخاطر نوع الخطر:

 . بالجامعة واإلدارات والعمادات الكليات جميع الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  المسؤولالشخص 
 الخطر(

 التدريس هيئة أعضاء شؤون وعميد والعمادات الكليات عمداء

 . والموظفين

 0146614330  : هاتف وسائل االتصال به:
:  البريد اإللكتروني

Mufadhi.alsharari@nbu.edu.sa 
 . الحدث وقوع مكان الى الخطر عن المسؤول توجه .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:
 التدريس هيئة أعضاء شؤون وعمادة والعمادات الكليات إدارة

 . والموظفين

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .العمل عن االمتناع سبب معرفة محاولة .1

 . انفعاالته تهدئة ومحاولة الموظف لشكوى االستماع .2

 .حلها الممكن من كان إذا الموظفين مشاكل حل .3

 .كاملة حقوقهم وإعطائهم الموظفين إنصاف .4

 .الكلية أو اإلدارة في العمل إعادة .5

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 .الحدث على المترتبة اإلجراءات لعمل القانونية اإلدارة مع التشاور (1

 .والمقصرين المخطئين مسائلة (2

 .الجامعة إدارة إلى يرفع الحدث عن تقرير كتابة (3

 .تكراره عدم لضمان المناسبة الحلول اقتراح (4

 .النزاعات وحل التفاوض مهارات على الجامعة في القياديين تدريب (5

 .معالجتها و الضعف نقاط تحديد و ينمسؤولال قبل من دوريا الموظفين مدى قياس (6

 

 

 مستويات الخطر اإلهمال خطر . 10

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:
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: الموظفين إلى بالنسبة البشرية الموارد مخاطر

 أو عملهم في المهملين الموظفين بعض يوجد: اإلهمال

 ينتج ما األعمال، إنجاز في والبطيئين المتكاسلين

 .الجامعة أهداف تحقيق وعدم اإلنجاز في قصور عنه

:   اإلدارة/الكلية

 الكليات جميع

 .واالدارات والعمادات

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

 الجهة عميد: الوظيفة

 مدير ، المعنية

 المعنية اإلدارة

هاتف الجهة : هاتف

 المعنية

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 المحدد الوقت في الجامعة مشروعات إنجاز عدم 

 .المطلوبة والجودة

 األعمال وتعطيل المعاملت ضياع. 

 للجامعة التحتية البنية في تلفيات حدوث 

 متوسط       عاٍل            

   منخفض

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 والبنية المشروعات لمتابعة لجان تشكيل 

 .اإلنجاز في التقدم ومدى التحتية

 في اإلجادة حالة في وتحفيزهم الموظفين تشجيع 

 .عملهم

 وحثهم الموظفين بين الشريفة المنافسة روح بث 

 .واإلبداع التفكير على

 لتنمية وِقيمها وأهدافها الجامعة رسالة نشر 

 .بالمسؤولية الشعور

 الموظف على عقوبات وفرض مساءلة، نظام وضع 

 ..المهِمل

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 
 اإلهمال خطر إجراءات التعامل مع

  بشرية موارد مخاطر نوع الخطر:

 .بالجامعة واإلدارات والعمادات الكليات جميع الخطر: مكان

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 .المعنية اإلدارة مدير ، المعنية الجهة عميد

 وسائل االتصال به:
 المسؤولية حسب  : هاتف

 (الهاتف دليل)

 المسؤولية حسب  : اإللكتروني البريد

 (الهاتف دليل)

 . احلدث وقوع مكان اىل اخلطر عن املسؤول توجه .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
 . واإلدارات والعمادات الكليات إدارة الخطر:الجهة المسؤولة عن معالجة 

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .الحدث لمكان الخطر عن المسؤول حضور .1

 .ذلك يستدعي ما أو حريق حدوث حال في المكان إخلء .2

 .لذلك الحاجة حال في المبنى في والسلمة األمن مسؤولي استدعاء .3

 ..لذلك الحاجة حال في األولية اإلسعافات إلجراء المصابين نقل .4

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 .الحدث عن المسؤول وتحديد الحدث لدراسة المختصة للجنة اجتماع يعقد (1

 .مرئياته وأخذ المهمل الموظف مع المختصة للجنة اجتماع يعقد (2

 .اإلهمال حدوث حال في الموظف على عقوبات فرض (3

 .تكرارها عدم لضمان المختصة اللجنة لها توصلت التي والعقوبات النتائج عن اإلدارة في اإلعلن (4

 .اإلنجاز في التقدم ومدى التحية والبنية المشاريع لمتابعة لجنان تشكيل (5

 

 .عملهم في اإلجادة حالة في وتحفيزهم الموظفين تشجيع (6

 .واإلبداع التفكير على وحثهم الموظفين بين الشريفة المنافسة روح بث (7

 .بالمسؤولية الشعور لتنمية الجامعة وقيم وأهداف رسالة نشر (8
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المرفقة ضمن  الموارد البشريةخطة إدارة مخاطر و اعتماد مراجعة  تم

 الخطة العامة إلدارة المخاطر في جامعة الحدود الشمالية
 

    اسم الجهة :                          

 اسم مسؤول الجهة :                

 التوقيع :                                   
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 مخاطر أمن المعلومات
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مخاطر أمن المعلومات:

تهدد البيانات و الوثائق اإللكترونية بالجامعة و التي قد تنتج  التي المخاطر المحتملة هي

 . عن خطأ بشري أو تقني

 

 المحتملةمخاطر أمن المعلومات قائمة 

: أمن المعلوماتمخاطر   

 ة اإللكتروني االنظمة اختراق خطر 1
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 واالجهزة البرامج فيروسات خطر 2

  اإللكترونية للمواقع به الُمصرَّح غير الّدخول خطر 3

 اإللكترونية البرامج من األصلية غير النُّسخ استخدام خطر 4

 المعلومات أو للبيانات به المصرح غير التعديل خطر 5

 البعض بعضها مع وتوافقها والمعلومات البيانات دقة خطر 6

 البرامج أو األجهزة أعطال خطر 7

8 
 أو ، الزالزل أو الحرائق أو ، الفيضانات بسبب البيانات فقد خطر

 الحروب أو ، البراكين

 التخزين وأجهزة الخوادم سرقة خطر 9

 

 

:مخاطر أمن المعلومات تابع :   

 التقنية ألعمال الالزمة والكفاءات المهارات نقص  خطر 10

     تقنية بشرية أخطاء  خطر 11

 التقنية لألجهزة االستخدام سوء خطر 12

 البيانات مراكز عن الكهرباء انقطاع خطر 13

 البيانات مراكز عن التكييف انقطاع خطر 14

 البيانات لمركز المائي التسرب خطر 15

 المقاول أو المورد من والصيانة الفني الدعم انقطاع خطر 16
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 مستويات الخطر   اإللكترونية االنظمة اختراق خطر . 1

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

  االلكترونية األنظمة اختراق خطر

 عمادة: اإلدارة/الكلية

 .المعلومات تقنية

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

مدير إدارة :الوظيفة

     األمن السيبراني

 0146615166: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 النارية والجدر الحواجز وكسر الجبري الدخول 

 البرامج تخدم التي واألجهزة للخوادم الواقية

 .واألنظمة

 متوسط       عاٍل            

 منخفض

  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 جدر وضع من زمةالل المهنية الترتيبات عمل 

 على عصية تكون بحيث الشبكة وتصميم نارية

  .االختراق

 مدى الختيار زمنيا منتظمة فنية اختبارات عمل 

 ن.التحصي

 تمنع والتي والحديثة الجديدة التقنيات اتباع 

  .االختراق

 االختراق منع لتقنيات الفني األداء متابعة 

 .بذلك دوري تقرير وإ صدار

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

   اإللكترونية االنظمة اختراق خطر إجراءات التعامل مع

    اإللكترونية االنظمة اختراق نوع الخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 . مدير إدارة األمن السيبراني

 0503874050:  جوال  0146615996  : هاتف وسائل االتصال به:
 .التواصل مع المسؤول .1 الفوري حال العلم بالخطر:اإلجراء 

 . عمادة تقنية المعلومات الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .األخرى األنظمة حماية من والتأكد المتضررة األنظمة عزل طريق عن االختراق تأثير تقليل .1

 أو الشبكة، أنظمة في االختراق) االختراق نوع حسب وتحديده المسؤول األمني الفريق تجهيز .2

 .(المساندة األنظمة

 .بديلة خطط وإيجاد الضرر مقدار وتحديد ومداه، االختراق لتحديد والتدقيق بالبحث البدء .3

 .مستقبلي مماثل اختراق أي من النظام وحماية المشاكل بحل البدء .4

 .والموظفين المستخدمين وتوعية حلها وكيفية ضررها ومدى المشكلة عن تقرير إرسال .5

  .فيها التأثير أو غيرها إلى الوصول من تتمكن ال حتى عزلها أو المخترقة األنظمة إقفال .6

 إلى الوصول ومنع الهجوم إليقاف الشبكية االختراق وأجهزة النارية الجدر أجهزة استخدام .7

 .األنظمة

 .الضعف نقاط من خلوها من والتأكد اختبارها بعد إال المتضررة األنظمة تشغيل عدم .8

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

1 2 4 5 3 
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 .والموظفين المستخدمين وتوعية حلها وكيفية ضررها ومدى المشكلة عن تقرير إرسال (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر واالجهزة البرامج فيروسات خطر . 2

 الشخص المسؤول الموقعبيانات  الخطر المحتمل:

 .واألجهزة  البرامج فيروسات خطر

 عمادة: اإلدارة/الكلية

 .المعلومات تقنية

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

مدير إدارة  :الوظيفة

     األمن السيبراني

 0146615166: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 اخترقت إن برامج وهي الفيروسات تسرب خطر 

 للبيانات فقدا   او دمارا   تسبب ربما الخوادم

 التي األضرار من غيرها أو المعلومات أو

 .الفيروسات تسببها

 متوسط       عاٍل            

 منخفض

  

 

 حال حدوثه تأثير الخطر سياسة درء الخطر:

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 الخاصة واألمن السلمة إجراءات تأكيد 

 .بالمعلومات

 المعلومات ألمن سياسات ووضع إجراءات اتخاذ 

 . الممارسات وأفضل العالمية للمعايير تخضع

 لمنع الفيروسات مضادات برامج تركيب 

 واألجهزة الخوادم تهاجم التي الفيروسات

 .عليها والقضاء الجامعة في الرئيسية

 ومنسوبي الطلب أجهزة ارتباط من الحد 

 من خلوها من التأكد بعد إال الجامعة

 .الفيروسات

 

 المرتبطة غير األجهزة نظافة من التأكد 

 الفيروسات عن يبحث الذي الرئيس بالخادم

 بشبكة واالرتباط الدخول قبل منها ويتخلص

 .بالفيروسات اإلصابة لتفادي الجامعة

 بطريقة الفيروسات مضاد برنامج تحديث تفعيل 

 بالشبكة مرتبط جهاز ألي أوتوماتيكية

 . للجامعة الرئيسية

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 واالجهزة البرامج فيروسات خطر إجراءات التعامل مع 

1 2 4 5 3 
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 واالجهزة البرامج فيروسات نوع الخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 . مدير إدارة األمن السيبراني

 0503874050:  جوال  0146615996  : هاتف وسائل االتصال به:
 .التواصل مع المسؤول .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 . عمادة تقنية المعلومات معالجة الخطر:الجهة المسؤولة عن 

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 أمن فريق أو النظام عن المسؤول قبل من عزله أو النظام بفصل الفيروس تأثير تقليل .1

 .المعلومات

 بدائل إيجاد وإمكانية األضرار، وتحديد المعلومات، أمن فريق قبل من النظام فحص .2

 .المشكلة حل أثناء في الخدمة الستمرارية

 النظام وحماية األمر لزم إن االحتياطية بالنسخ واالستعانة وإزالته، الفيروس بحل البدء .3

 .يجب كما

 .وعزلة الفيروس إليقاف الشبكية االختراق موانع وأجهزة النارية الشبكية األجهزة استخدام .4

 .المصابة األجهزة تنظيف .5

 .الضعف نقاط من خلوها من والتأكد اختبارها بعد إال المتضررة األنظمة تشغيل عدم .6

 . الفيروسات عناوين من الجديدة بالنسخة الفيروسات من الواقية األجهزة تحديث .7

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 والموظفين المستخدمين وتوعية حلها وكيفية ضررها ومدى المشكلة عن تقرير إرسال (1

 

 

 

ح غير الّدخول خطر .3  مستويات الخطر  اإللكترونية للمواقع به الُمصرَّ

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:
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  اإللكترونية للمواقع به المصرح غير الدخول خطر

 عمادة: اإلدارة/الكلية

 .المعلومات تقنية

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

مدير إدارة  :الوظيفة

     األمن السيبراني

 0146615166: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 أو األنظمة إلى بها مصرح غير بطريقة الدخول 

 طريق عن وذلك ، البيانات القواعد أو البرامج

 السر كلمة أو المستخدم اسم على الحصول

 .مشروعة غير بطريقة

 متوسط       عاٍل            

   منخفض

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 الخاصة واألمن السلمة إجراءات توافر 

 .بالمعلومات

 تخضع المعلومات ألمن وسياسات إجراءات وضع 

 تضع التي الممارسات وأفضل العالمية للمعايير

 .وسياساته الدخول إجراءات

 كلمات وحفظ المعلومات بأمن التوعية تعزيز 

 .تحصينها قوطر السر

 غير الدخول إمكانية لفحص دورية اختبارات عمل 

 .به المصرح

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

ح غير الّدخول خطر معإجراءات التعامل     اإللكترونية للمواقع به الُمصرَّ

   اإللكترونية للمواقع به الُمصرَّح غير الد خول نوع الخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 . مدير إدارة األمن السيبراني

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 0503874050  : جوال  0146615996  : هاتف وسائل االتصال به:
 .التواصل مع المسؤول .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 عمادة تقنية المعلومات الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

  .األخرى األنظمة حماية من والتأكد المتضررة األنظمة عزل طريق عن االختراق تأثير تقليل .1

 أو الشبكة، أنظمة في االختراق) االختراق نوع حسب وتحديده المسؤول األمني الفريق تجهيز .2

 .(المساندة األنظمة

 خطط وإيجاد الضرر مقدار وتحديد ومداه، االختراق أسباب لتحديد والتدقيق بالبحث البدء .3

 .بديلة

 .مستقبلي مماثل اختراق أي من النظام وحماية المشاكل بحل البدء .4

 .والموظفين المستخدمين وتوعية حلها وكيفية ضررها ومدى المشكلة عن تقرير إرسال .5

  .السر كلمة تغيير أو مؤقتا المستخدم الحساب إيقاف .6

 وجدت إن المتضررة األنظمة عزل .7

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 تم اتخاذها لعدم تكرارهاو اإلجراءات التي  المشكلة عن تقرير إرسال (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر اإللكترونية البرامج من األصلية غير النُّسخ استخدامخطر  . 4

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 البرامج من األصلية غير النسخ استخدام خطر

 اإللكترونية

 عمادة: اإلدارة/الكلية

 .المعلومات تقنية

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

مدير إدارة  : الوظيفة

     األمن السيبراني

 0146615166: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:



 هـ 1442خطة إدارة المخاطر   جامعة الحدود الشمالية

 

 167/  133 صفحة
 

 

 

 

  أو البرامج من بها مصرح غير نسخ استخدام 

 التوقف يسبب قد ما ، العمل تخدم التي األنظمة

 على المقدرة عدم ،أو العمل خلل ما لحظة في

 ألنها توقفها بسبب ، البرامج تلك أعمال إجراء

 .مرخصة غير

 متوسط       عاٍل            

 منخفض
  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 رخص الى تحتاج التي واألنظمة البرامج حصر 

 .دورية بطريقة

 دورية بطريقة الرخص فيرتو. 

 البرامج عن لإلبلغ خاص إلكتروني بريد إنشاء 

 .مشروعة غير بطريقة تستخدم التي

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

 اإللكترونية البرامج من األصلية غير النُّسخ استخدام خطر تعامل معإجراءات ال

 اإللكترونية البرامج من األصلية غير النُّسخ استخدام نوع الخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 . مدير إدارة األمن السيبراني

 0503874050  : جوال  0146615996  : هاتف وسائل االتصال به:
 .التواصل مع المسؤول .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 .مرخصة غير برامج يستخدم جهاز أي استخدام إيقاف .1

 .المرخصة غير من بدال مرخصة برامج توفير نسخ .2

 الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:إنهاء 

 .و اإلجراءات التي تم اتخاذها لعدم تكرارها المشكلة عن تقرير إرسال (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر المعلومات أو للبيانات به المصرح غير التعديل خطر . 5

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 المعلومات أو للبيانات به المصرح غير التعديل خطر

 عمادة: اإلدارة/الكلية

 .المعلومات تقنية

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

مدير إدارة : الوظيفة

     األمن السيبراني

 0146615166: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 أو األنظمة إلى بها مصرح غير بطريقة الدخول 

 طريق عن وذلك ، البيانات قواعد أو البرامج

 غير بطريقة كلمة أو المستخدم اسم على الحصول

 يكون وربما ، البيانات تعديل ثم ومن ، مشروعة

 استغلل محدد موقع استغلل طريق عن التعديل ذلك

 وجه بغير والمعلومات البيانات لتعديل محدد موقع

 .حق

 متوسط       عاٍل            

 منخفض

  

 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 للمعاير تخضع المعلومات ألمن وسياسات إجراءات وضع 

 إجراءات تضعالتي  الممارسات وأفضل العالمية

 .وسياساته الدخول

 السر، كلمات وحفظ المعلومات، بأمن التوعية تعزيز 

 .تحصينها قوطر

 غير التعديل إمكانية لفحص دورية اختبارات عمل 

 .المعلومات أو للبيانات به المصرح

 به المصرح غير التعديل لحصر دوري تقرير عمل 

 . دورية زمنية فترات خلل -وجد إن – للبيانات

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

 المعلومات أو للبيانات به المصرح غير خطر التعديل إجراءات التعامل مع

 المعلومات أو للبيانات به المصرح غير التعديل نوع الخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 . السيبرانيمدير إدارة األمن 

 0503874050  : جوال  0146615996  : هاتف وسائل االتصال به:
 .التواصل مع المسؤول .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 أو المستخدم الحساب إيقاف أو – أمكن إن – المتضررة األنظمة بعزل الخطر تأثير تقليل .1

 .األخرى األنظمة حماية من والتأكد فيه المشكوك

 .وتحديده المتضرر األنظمة عن المسؤول التقني الفريق تجهيز .2

 لتحديد وتأثيرها حصلت التي والتغيرات الدخول كيفية لتحديد والتدقيق بالبحث البدء .3

 .الضرر

 .الصحيحة التشغيل نقطة إلى والعودة الضرر، تكرار لمنع النظام وحماية المشكلة، حل .4

 .عن المشكلة و األضرار الناتجة عنها و توعية المستخدمين تقرير إرسال .5

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

1 2 4 5 3 
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 .و اإلجراءات التي تم اتخاذها لعدم تكرارها المشكلة عن تقرير إرسال (1

 .إلغاؤها أو المسيء للمستخدم السر كلمة أو الدخول كلمة تغيير (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر البعض بعضها مع وتوافقها والمعلومات البيانات دقةخطر  . 6

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 بعضها مع وتوافقها والمعلومات البيانات دقةخطر 

 البعض

 عمادة: اإلدارة/الكلية

 .المعلومات تقنية

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

مدير إدارة : الوظيفة

     األمن السيبراني

 0146615166: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 دقيقة غير بيانات إدخال في الخطر هذا يتمثل 

 دقيقة غير مخرجات يسبب ما جودها أو خاطئة أو

 المدخلة البيانات توافق عدم كذلك ، وخاطئة

 تكاملها وعدم

 متوسط       عاٍل            

 منخفض

  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 بها المعمول األنظمة تطوير منهجيات استخدام 

 والمنهجيات الممارسات ألفضل وطبقا عالميا

 .الفنية

 البيانات دقة لفحص دورية اختبارات عمل 

 .وتوافقها

 المستفيدين بخدمة خاصة تواصل خطوط تخصيص 

 البيانات في دقة عدم أو تناقض أي عن لإلبلغ

 . بعضا بعضها مع وتوافقها والمعلومات

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 البعض بعضها مع وتوافقها والمعلومات البيانات خطر دقة إجراءات التعامل مع

 البعض بعضها مع وتوافقها والمعلومات البيانات دقة نوع الخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 . السيبرانيمدير إدارة األمن 

 0503874050  : جوال  0146615996  : هاتف وسائل االتصال به:
 .التواصل مع المسؤول .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 أو المستخدم الحساب إيقاف أو – أمكن إن – المتضررة األنظمة بعزل الخطر تأثير تقليل .1

 .األخرى األنظمة حماية من والتأكد فيه المشكوك

 .وتحديدها المتضررة األنظمة عن المسؤول التقني الفريق تجهيز .2

 والتدقيق بالبحث البدء .3

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 اإلجراءات التي تم اتخاذها لعدم تكرارهاو  المشكلة عن تقرير إرسال (1

 

 

 مستويات الخطر البرامج أو األجهزة أعطال خطر . 7

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:



 هـ 1442خطة إدارة المخاطر   جامعة الحدود الشمالية

 

 167/  138 صفحة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرامج أو األجهزة أعطال

 عمادة: اإلدارة/الكلية

 .المعلومات تقنية

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

مدير إدارة : الوظيفة

    األمن السيبراني

 0146615166: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 الرئيسية األجهزة تعطيل في الخطر هذا يتمثل 

 أهم تخدم التي واألنظمة البرامج أو ، للجامعة

 ، الجامعة تقدمها التي الخدمات أو العمليات

 عن الخدمات انقطاع في يتمثل الخطر وهذا

 .الجامعة في المستفيدين

 متوسط       عاٍل            

   منخفض

 

 

 

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 لألجهزة الدورية الصيانة عمليات إجراء 

 .والبرامج

 التوقف حال في للخدمة سريعة صيانة عقود عمل. 

 باألجهزة خاصة للطوارئ جاهزة عمل فرق تخصيص 

 . البرامج أو

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

 البرامج أو األجهزة أعطال خطر إجراءات التعامل مع

 البرامج أو األجهزة أعطال نوع الخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 . مدير إدارة األمن السيبراني

 0503874050  : جوال  0146615996  : هاتف وسائل االتصال به:

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 .التواصل مع المسؤول .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 المعلومات تقنية عمادة معالجة الخطر:الجهة المسؤولة عن 

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .األجهزة أو المتعطلة األنظمة عن المسؤول التقني الفريق تجهيز .1

 .التعطيل مشكلة لتحديد والتدقيق بالبحث البدء .2

 .الصحيحة البيانات إلى والعودة التعطل تكرار ومنع المشكلة حل .3

 المستخدمة وتوعية الحاصل، الضرر ومدى حلها، وكيفية المشكلة عن تقرير إرسال .4

 .والموظفين

 أضرار هناك كانت إذا األمان نسخ طريق عن التعطل قبل عليه كانت ما إلى البيانات إعادة .5

 البيانات في

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 التي تم اتخاذها لعدم تكرارهاو اإلجراءات  المشكلة عن تقرير إرسال (1

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر الحروب أو ، البراكين أو ، الزالزل أو الحرائق أو ، الفيضانات بسبب البيانات فقد خطر . 8

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 أو الحرائق أو ، الفيضانات بسبب البيانات فقد

 الحروب أو ، البراكين أو ، الزالزل

 عمادة: اإلدارة/الكلية

 .المعلومات تقنية

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

مدير إدارة  :الوظيفة

      األمن السيبراني

 0146615166: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:
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 أو الفيضانات بسبب والمعلومات البيانات فقد 

 عن الحروب أو البراكين أو الزالزل أو الحرائق

 المعلومات مركز تدمير أو حرق أو إغراق طريق

 تحتوي التي فيه الموجودة الخادمة واألجهزة

 الجامعة في الموجودة والمعلومات البيانات

 متوسط       عاٍل            

 منخفض
  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 الكوارث تخطي بإجراءات تختص وضع خطة طوارئ 

 .الفيضانات ومنع

 والمعلومات البيانات من متكاملة نسخة عمل 

 الجامعة محيط خارج آمن مكان في ووضعها يوميا

 .العالمية الفنية المواصفات حسب والمنطقة

 والماء للحريق مضادة وأبواب خزائن توافر 

 .والخوادم واألجهزة المعلومات مركز لتحمي

 األجهزة يحتوي بديل معلومات مركز توفير 

 تقنية أعمال لتشغيل اللزمة واألنظمة والبرامج

 مركز تعطل حال في الجامعة في المعلومات

 .الرئيس المعلومات

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

 الحروب أو ، البراكين أو ، الزالزل أو الحرائق أو ، الفيضانات بسبب البيانات فقد خطرإجراءات التعامل مع 

 نوع الخطر:
 أو ، الزالزل أو الحرائق أو ، الفيضانات بسبب البيانات فقد

 الحروب أو ، البراكين

 المعلومات تقنية عمادة الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  المسؤول الشخص
 الخطر(

 . مدير إدارة األمن السيبراني

 0503874050  : جوال  0146615996  : هاتف وسائل االتصال به:
 .التواصل مع المسؤول .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:اإلجراءات التي 

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 بشرية موارد 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 في....(  كهربائي) خطر أي وجود عدم من للتأكد األمن وقسم الصيانة مركز مع التنسيق .1

 .بالدخول وللسماح الكارثة موقع

 وما الضرر، مدى وتحديد المواقع، لمعاينة وتجهيزه واألمني التقني الشبكي الفريق تحديد .2

 .الخدمة إلعادة الفريق إليه يحتاج

 مؤقتة شبكية وأجهزة أنظمة إلى بتوصيليهم المتضررين للمستخدمين بديلة حلول إيجاد .3

 .البديل البيانات ومركز

 والنسخ الشبكية األجهزة تجهيز وكهرباء، تكييف من اللزم تجهيز من الصيانة قسم تأكد بعد .4

 .االحتياطية

 .وتفعل األجهزة تجهز..( وكهرباء تكييف) الشبكية الغرف من االنتهاء من التأكد بعد .5

 .البديل البيانات ومركز األمان نسخ طريق عن البيانات إعادة .6

 . بالمهمة والمختصين التنفيذية اإلدارة إلعلم المهمة تفصيلت عن تقرير إرسال .7

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 تكرارهاو اإلجراءات التي تم اتخاذها لعدم  المشكلة عن تقرير إرسال (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر التخزين وأجهزة الخوادم سرقة خطر . 9

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 التخزين وأجهزة الخوادم سرقة

 عمادة: اإلدارة/الكلية

 .المعلومات تقنية

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

مدير إدارة  :الوظيفة

   األمن السيبراني

 0146615166: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 سرقة حال في والمعلومات البيانات فقد 

 .المعلومات مراكز من الخوادم

 متوسط       عاٍل            

 منخفض

  

 
1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 
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 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 الخاصة األمن و السلمة إجراءات توافر 

 .بالمعلومات

 مراقبة داخلية و خارجية  كاميرات توافر

 .المعلومات لمراكز

 إلى للدخول صارمة وسياسات إجراءات توافر 

 .المعلومات مراكز

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

 التخزين وأجهزة الخوادم خطر سرقة إجراءات التعامل مع

 التخزين وأجهزة الخوادم سرقة نوع الخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 . مدير إدارة األمن السيبراني

 0503874050  : جوال  0146615996  : هاتف وسائل االتصال به:
 .التواصل مع المسؤول .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .والخروج بالدخول الخاصة والسجلت الموجودة، الكاميرات طريق عن الفاعل من التحقق .1

 .المسروق بالجهاز المرتبطة واألجهزة األنظمة جميع إيقاف .2

 .األخرى واألجهزة األنظمة مع االرتباط دائرة من المسروق الجهاز إلغاء .3

 .المسروق الجهاز عن بديل وضع .4

 تعديل حدوث حالة في علية كانت ما إلى البيانات وإعادة عليه، كان ما إلى العمل إعادة .5

 .عليها

 .القانونية الدائرة إلى أوراقه ورفع الفاعل، إيجاد .6

 .  والمختصين التنفيذية اإلدارة إلعلم المهمة تفصيلت عن تقرير إرسال .7

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

1 2 4 5 3 
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 و اإلجراءات التي تم اتخاذها لعدم تكرارها المشكلة عن تقرير إرسال (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر التقنية ألعمال زمةالال والكفاءات راتاالمه نقص خطر . 10

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 التقنية ألعمال زمةالل والكفاءات راتاالمه نقص

 عمادة: اإلدارة/الكلية

 .المعلومات تقنية

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

المشرف على  :الوظيفة

عمادة تقنية 

      المعلومات

 0146614141: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 الكوادر ذات توافر عدم في الخطر هذا يتمثل 

 المعلومات بتقنية الخاصة والمهارات الكفاءات

 .تسربها أو نقصها أو واالتصاالت

 متوسط       عاٍل            

   منخفض

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 الوظيفية للحتياجات تدريبية خطط توافر 

 .واالتصاالت المعلومات لتقنية

 استبقائهم بهدف الموظفين لتحفيز خطط عمل 

 .الخارجية الخبرات ذوي واستقطاب

 المعلومات تقنية لموظفي تدريبية برامج تطبيق 

 .والمهارات الكفاءات رفع على تساعد واالتصاالت

 والتسرب واالستقطاب االستبقاء نسبة مراقبة 

 تقنية لموظفي دورية بصورة ومتابعتها

 .واالتصاالت المعلومات

 للكفاءات الخارجي التوظيف بدائل توافر 

 المتميزة والمهارات

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 التقنية ألعمال زمةالال والكفاءات راتاالمه نقص خطرإجراءات التعامل مع 

  والكفاءات المهارات نقص نوع الخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 . المعلومات تقنية عمادة على المشرف

   : جوال  0146614141  : هاتف وسائل االتصال به:
 .التواصل مع المسؤول .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .النقص لتعويض المعينة المهارة في البديل الموظف إلى اإليعاز .1

 .المطلوبة والمهارات الكفاءات على آخرين أفراد تدريب .2

 .جديدة بدائل إليجاد واالستقطاب التدريب خطة تحديث .3

 جديدة كفاءات أصحاب لتوظيف الموظفين شؤون مع التنسيق .4

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 و اإلجراءات التي تم اتخاذها لعدم تكرارها المشكلة عن تقرير إرسال (1

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر    تقنية بشرية أخطاء خطر . 11

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

   تقنية بشرية أخطاء

 عمادة: اإلدارة/الكلية

 .المعلومات تقنية

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

إدارة مدير : الوظيفة

     األمن السيبراني

 0146615166: هاتف
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  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 غير بشرية أخطاء حدوث في الخطر هذا يتمثل 

 المعلومات تقنية أعمال تأدية أثناء متعمدة

 أجهزة أو األجهزة أداء في يؤثر امم واالتصاالت

 .الشبكية االتصاالت

 متوسط       عاٍل            

 منخفض

  

 
 سياسة درء الخطر:

حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 طلب طريق عن للتعديل متطلبات اي توثيق 

 .أجريت التي التعديلت توثيق ثم ومن تغيير،

  أساليب و إجراءات موحدة و سريعة و استخدام

 .فعالة لمعالجة التغيرات

 التعديلت إجراء بعد األمان نسخ عمل. 

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

  تقنية بشرية أخطاء خطر إجراءات التعامل مع

     تقنية بشرية أخطاء نوع الخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 . مدير إدارة األمن السيبراني

 0503874050  : جوال  0146615996  : هاتف وسائل االتصال به:
 .التواصل مع المسؤول .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

  مرافقمنشآت و 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 .البشري الخطأ فيه وقع الذي النظام أو الجهاز إيقاف .1

 .الرئيسية الشبكة عن النظام أو الجهاز عزل .2

 .والخطأ المشكلة وتحليل الحل إيجاد .3

 .النظام أو الجهاز على وحل خطأ من حصل ما توثيق .4

 .الخطأ وقوع قبل عليه كانت ما إلى الحالة إعادة .5

 .المعلومات تقنية إدارة إلى ورفعة الحل، وكيفية حصل، عما تقرير عمل .6

 . األمان نسخ طريق عن الخطأ وقوع قبل ما حالة إلى البيانات إعادة .7

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 تكرارهاو اإلجراءات التي تم اتخاذها لعدم  المشكلة عن تقرير إرسال (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر سوء االستخدام لألجهزة التقنية خطر . 12

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 التقنية لألجهزة االستخدام سوء

 عمادة: اإلدارة/الكلية

 .المعلومات تقنية

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

مدير إدارة  :الوظيفة

      األمن السيبراني

 0146615166: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 سوء استخدام  حال في والمعلومات البيانات فقد

 األجهزة التقنية.

 متوسط       عاٍل            

   منخفض

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 و مرافق منشآت 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 البيانات تحفظ منهجية بطريقة األمان نسخ عمل 

 .ضياعها عدم وتضمن

 المعلومات لمراكزمراقبة  كاميرات توافر. 

 إلى للدخول صارمة سياسات ووضع إجراءات اتخاذ 

 .المعلومات مراكز

 المعلومات أمن لحفظ عالمية منهجيات استخدام. 

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

 التقنية لألجهزة االستخدام خطر سوءإجراءات التعامل مع 

     تقنية بشرية أخطاء نوع الخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الخطر: مكان

وقوع )لالتصال به عند  الشخص المسؤول
 الخطر(

 . مدير إدارة األمن السيبراني

 0503874050  : جوال  0146615996  : هاتف وسائل االتصال به:
 .التواصل مع المسؤول .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .االستخدام سوء بسبب الخطأ فيه وقع الذي النظام أو الجهاز إيقاف .1

 .والخطأ المشكلة وتحليل الحل إيجاد .2

 .النظام أو الجهاز على وحل خطأ من حصل ما توثيق .3

 .الخطأ وقوع قبل عليه كانت ما إلى الحالة إعادة .4

 .المعلومات تقنية إدارة إلى ورفعة الحل، وكيفية حصل، عما تقرير عمل .5

 األمان نسخ طريق عن الخطأ وقوع قبل ما حالة إلى البيانات إعادة .6

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 و اإلجراءات التي تم اتخاذها لعدم تكرارها المشكلة عن تقرير إرسال (1

1 2 4 5 3 
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 مستويات الخطر البيانات مراكز عن الكهرباء انقطاع خطر . 13

 الشخص المسؤول بيانات الموقع المحتمل:الخطر 

 البيانات مراكز عن الكهرباء انقطاع

 عمادة: اإلدارة/الكلية

 .المعلومات تقنية

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

مدير إدارة : الوظيفة

     األمن السيبراني

 0146615166: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 عن الكهرباء انقطاع في الخطر هذا يتمثل 

 المختلفة األجهزة تعطل ثم ومن البيانات مراكز

 واالتصاالت المعلومات تقنية خدمات تقدم التي

 للمستفيدين

 متوسط       عاٍل            

 منخفض
  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 مراكز في ألعمال الكهربائيةل دورية صيانة عمل 

 .البيانات

 الطاقة المحافظة على استمرارية أجهزة توافر 

 في أوتوماتيكيا تعمل التي (UPS) الكهربائية

 الرئيسي المصدر انقطاع التيار من حال

 .للكهرباء

 الكهربائية األعطال تراقب عمل فرق توافر 

 . حدوثها حال وتصلحها

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 البيانات مراكز عن الكهرباء خطر انقطاع إجراءات التعامل مع

 البيانات مراكز عن الكهرباء انقطاع نوع الخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  المسؤولالشخص 
 الخطر(

 . مدير إدارة األمن السيبراني

 0503874050  : جوال  0146615996  : هاتف وسائل االتصال به:
 .التواصل مع المسؤول .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:اإلجراءات التي 

 المولدات االحتياطية. تشغيل .1

 .العطل تحديد أسباب .2

 .التعطل تكرار ومنع المشكلة حل .3

 المستخدمين وتوعية الحاصل الضرر ومدى ،معالجته وكيفية العطل عن تقرير إرسال .4

 .والموظفين

 أضرار هناك كانت إذا األمان نسخ طريق عن التعطل قبل عليه كانت ما إلى البيانات إعادة .5

 .البيانات في

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 ءات التي تم اتخاذها لعدم تكراره.و اإلجرا العطل عن تقرير إرسال (1

 

 

 

 مستويات الخطر البيانات مراكز عن التكييف انقطاع خطر . 14

 المسؤولالشخص  بيانات الموقع الخطر المحتمل:
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 .البيانات مراكز عن التكييف انقطاع

 عمادة: اإلدارة/الكلية

 .المعلومات تقنية

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

مدير إدارة : الوظيفة

     األمن السيبراني

 0146615166: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 مراكز عن التكييف انقطاع في الخطر هذا يتمثل 

 التي األجهزة تعطل مما يتسبب في البيانات

 واالتصاالت المعلومات تقنية خدمات تقدم

 ارتفاع درجة الحرارة. بسبب للمستفيدين

 متوسط       عاٍل            

 منخفض
  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 مراكز في التكييف ألجهزة دورية صيانة عمل 

 .البيانات

 المصدر توقف حال في بديلة توفير أجهزة تكييف 

 .للتكييف الرئيسي

 أعطال أجهزة التكييف تراقب عمل فرق توافر 

 .حدوثها حال وتصلحها

 بديل. بيانات مركز توافر 

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

 البيانات مراكز عن التكييف انقطاع خطر إجراءات التعامل مع

 البيانات مراكز عن التكييف انقطاع نوع الخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 . مدير إدارة األمن السيبراني

 0503874050 : جوال  0146615996  : هاتف وسائل االتصال به:
 .التواصل مع المسؤول .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 المعلومات تقنية عمادة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .بديل وجود عدم حالة في األجهزة إطفاء أو – وجد إن – البديلة التكييف أجهزة تشغيل .1

 .العطل في أجهزة التكييف لتحديد والتدقيق بالبحث البدء .2

 .هتكرار ومنع معالجة العطل .3

 .والموظفين المستخدمين وتوعية الحاصل الضرر ومدى العطل عن تقرير إرسال .4

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 .و اإلجراءات التي تم اتخاذها لعدم تكرارها المشكلة عن تقرير إرسال (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر البيانات لمركز المائي التسرب خطر . 15

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 البيانات لمركز المائي التسرب

 عمادة: اإلدارة/الكلية

 .المعلومات تقنية

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

مدير إدارة : الوظيفة

    األمن السيبراني

 0146615166: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 من حدوث تسريب للمياه في الخطر هذا يتمثل 

 ما البيانات لمراكز شبكات المياه أو الصرف

 لتقنية الخادمة األجهزة غرق يسبب قد

 أو تعطلها عن العمل. تلفها أو المعلومات

 متوسط       عاٍل            

   منخفض

 1 2 4 5 3 
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 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 بالمياه و على شبكات التغذية  دوريال تفتيشال

 .الصرف الصحي

 تسرب حدوث حالة في األجهزة طرق لحماية وضع 

 .مائي

 فيالستخدامه  مؤقتاحتياطي  بيانات مركز تجهيز 

 .مائي تسرب حدوث حالة

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

 البيانات لمركز المائي التسربخطر  إجراءات التعامل مع

 البيانات لمركز المائي التسرب الخطر:نوع 

 المعلومات تقنية عمادة الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 . مدير إدارة األمن السيبراني

 0503874050  : جوال  0146615996  : هاتف وسائل االتصال به:
 .المسؤولالتواصل مع  .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .األجهزة إلى الماء وصول منع .1

 .المائي التسرب مشكلة لتحديد والتدقيق بالبحث البدء .2

 .التسرب تكار ومنع المشكلة حل .3

 المستخدمين وتوعية الحاصل الضرر ومدى حلها، وكيفية المشكلة عن تقرير إرسال .4

 .والموظفين

 هناك كانت إذا األمان نسخ طريق عن التسرب اكتشاف قبل عليه كانت ما إلى البيانات إعادة .5

 البيانات في أضرار

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 تكرارهاو اإلجراءات التي تم اتخاذها لعدم  المشكلة عن تقرير إرسال (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر المقاول أو المورد من والصيانة الفني الدعم انقطاع خطر . 16

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 أو المورد من والصيانة الفني الدعم انقطاع

 .المقاول

 عمادة: اإلدارة/الكلية

 .المعلومات تقنية

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

مدير إدارة : الوظيفة

     األمن السيبراني

 0146615166: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 لدعمل المفاجئ التوقف في الخطر هذا يتمثل 

 من االتصاالت أنظمة أو لألجهزة والصيانة الفني

 .المقاولين أو الموردين

 متوسط       عاٍل            

 منخفض
  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 والمقاولين الموردين عن الدراسات اللزمة عمل 

 .معهمالعقود  توقيع قبل

  اإلدارة طريق عنمراجعة و توقيع العقود 

 .الجامعةب القانونية

  لمحتوى ثانوية بدائل فيرتوالحرص على 

 .الموردين مع التعاقد

 الموردين أداء اعداد تقارير دورية عن 

 .الموقعة بالعقود ومقارنتها

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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أمن المعلومات المرفقة ضمن خطة إدارة مخاطر و اعتماد مراجعة  تم

 إلدارة المخاطر في جامعة الحدود الشماليةالخطة العامة 
 

 

 المقاول أو المورد من والصيانة الفني الدعم انقطاع خطر إجراءات التعامل مع

 المقاول أو المورد من والصيانة الفني الدعم انقطاع نوع الخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 . مدير إدارة األمن السيبراني

 0503874050  : جوال  0146615996  : هاتف وسائل االتصال به:
 .التواصل مع المسؤول .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 المعلومات تقنية عمادة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

 .المقاول أو المورد غير من الفني للدعم بدائل استخدام .1

  ة.القانوني اإلدارة مع بالتعاون المورد على قضائية دعوى رفع .2

 .الفني للدعم داخلية بدائل توفير .3

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 .و اإلجراءات التي تم اتخاذها لعدم تكرارها المشكلة عن تقرير إرسال (1
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    اسم الجهة :                          

 اسم مسؤول الجهة :                

 التوقيع :                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المخاطر المالية
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  المخاطر المالية:

أو الموارد  الدعم الحكومي انخفاض نتيجة الجامعة إيرادات انخفاض عن الناجمة المخاطر هي

 . للجامعة التشغيلية النفقات في الزيادة عن الناجمة وكذلك ،الذاتية
 

 المحتملةالمخاطر المالية قائمة 

 : المخاطر المالية

 الحكومي الدعم انخفاض خطر 1

 السيولة إدارة مخاطر 2

 ومالية تشغيلية مخاطر 3

 للجامعة الذاتية المالية الموارد انخفاض خطر 4
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 مستويات الخطر الحكومي الدعم انخفاض خطر . 1

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 الميزانية من الشمالية الحدود جامعة نصيب انخفاض

 آخر سبب أو االقتصادي الكساد نتيجة، للدولة العامة

 إدارة : اإلدارة/الكلية

 الجامعة

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

 معالي   : الوظيفة

   الجامعة رئيس

 0146614004: هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 بسبب الحكومي التمويل انخفاض: 

 انخفاض) مالية ألزمة الدولة تعرض 

 (.الدولة إيرادات

 أخرى لقطاعات الصرف توجيه. 

 متوسط       عاٍل            

 منخفض
  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 حكومية غيرأخرى  تمويل مصادر عن البحث. 

 الخريجين من التبرعات جمع. 

 إلى الخاص القطاع وأفراد األعمال رجال دعوة 

 .العلمي للبحث وقفية مؤسسات إنشاء

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 الحكومي الدعم انخفاض خطرإجراءات التعامل مع 

 الحكومي الدعم انخفاض نوع الخطر:

 إدارة الجامعة الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  المسؤولالشخص 
 الخطر(

   الجامعة رئيس معالي

 :  جوال 0146614004  : هاتف وسائل االتصال به:
 الصلحية أصحاب مع الفوري التواصل .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 الجامعة وكالة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 لمعالجة الخطر:اإلجراءات التي تتخذها الجهة 

 .طرحها إجراءات تستكمل التي الجديدة والمشاريع البرامج إيقاف .1

 .التزاماتها تخفيض أو إلغائها وإمكانية القائمة والمشاريع البرامج دراسة .2

 .البحوث إجراء في التوسع عدم .3

 .والتشغيلية اإلدارية المصروفات ترشيد .4

 .العاجلة النفقات لتغطية الذاتية المالية الموارد تنمية .5

 والطالبات الطلب قبول نسب خفض .6

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 ال يوجد

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر السيولة إدارة طراخم . 2

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 .الجامعة في المالية السيولة إدارة في خلل

 إدارة : اإلدارة/الكلية

 الجامعة

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

 معالي   : الوظيفة

   الجامعة رئيس

 0146614004: هاتف
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  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 مما النقدية التدفقات لموازنة آلية وجود عدم 

  أخرى لفترة عجز و لفترة فائض وجود يسبب

 متوسط       عاٍل            

 منخفض
  

 

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 وزارة تعليمات حسب الصرف بأوجه التقيد 

 .المالية

 ومراقبة لمراجعة دقيق محاسبي نظام تطوير 

 .الصرف وضبط

 مالي عام كل بداية صرف خطة وضع . 

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

 السيولة إدارة مخاطر إجراءات التعامل مع

 السيولة إدارة  مخاطر نوع الخطر:

 إدارة الجامعة الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

   الجامعة رئيس معالي

 0146614004  : هاتف وسائل االتصال به:
:  البريد اإللكتروني

myshehri@nbu.edu.sa 

 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:
 إدارة مع ومناقشته المالية بالحالة تقرير إعداد .1

 الجامعة

 الجامعة وكالة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 لمعالجة الخطر:اإلجراءات التي تتخذها الجهة 

 .منها لكل الزمنية والفترة السيولة نقص مشاكل تواجه التي البنود تحديد .1

 .الضرورية االلتزامات لتغطية االعتمادات جدولة .2

 عجز تواجه التي البنود على االلتزام عدم .3

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 ال يوجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الخطر ومالية تشغيلية طراخم . 3

 الشخص المسؤول بيانات الموقع الخطر المحتمل:

 . والتشغيلية اإلدارية العمليات معالجة ضعف

 إدارة : اإلدارة/الكلية

 الجامعة

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

 وكيل    : الوظيفة

 الجامعة

 0146614020  :هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 مما النقدية التدفقات لموازنة آلية وجود عدم 

  .أخرى لفترة عجز و لفترة فائض وجود يسبب

 استعمال وإساءة اإلهمال عن الناتج الهدر 

 .األصول

 واإلجراءات باألنظمة الجهل. 

 متوسط       عاٍل            

 منخفض

  

 
1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 
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 متعددة تقنية برامج استخدام بسبب مالي هدر 

 .فعالة وغير

 لبعض التقني المستوى ضعف بسبب مالي هدر 

 .التقنية مستخدمي

 سياسة درء الخطر:
حال  تأثير الخطر

 حدوثه

 دوري بشكل األنظمة وفحص اختبار. 

 بشكل و الخارجي الداخلي المراجع دور تفعيل 

 .أكبر

 .رفع كفاءة العاملين من خلل التدريب 

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

 ماليةالو تشغيليةالمخاطر ال إجراءات التعامل مع

 السيولة إدارة مخاطر نوع الخطر:

 إدارة الجامعة الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

 الجامعة وكيل

 0146614020  : هاتف وسائل االتصال به:
:  البريد اإللكتروني

Ayed.Alruwaili@nbu.edu.sa 
 الخصوص بهذا الجامعة وكيل مع الفوري التواصل .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 الجامعة وكالة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر:

1 2 4 5 3 



 هـ 1442خطة إدارة المخاطر   جامعة الحدود الشمالية

 

 167/  162 صفحة
 

 

 

 

 

 

 .ونوعه التشغيلي الخطر وقوع يثبت الصلحية صاحب إلى محضر رفع .1

 .المسؤولية وتحديد الخطر هذا في الوقوع عليها ترتب التي األضرار حصر .2

 .للعتماد الصلحية لصاحب المقترحة المعالجة آلية رفع .3

 .وتفعيلها المقترحة اآللية اعتماد .4

 .والمالية اإلدارية األنظمة على للعاملين التدريبية البرامج زيادة .5

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 .المحتملة األخطار لمواجهة آليات تطوير (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انخفاض الموارد المالية الذاتية للجامعةخطر   . 4
 مستويات الخطر

 الشخص المسؤول الموقعبيانات  الخطر المحتمل:

 .للجامعة الذاتية المالية الموارد انخفاض

 إدارة : اإلدارة/الكلية

 الجامعة

 الحدود جامعة: المكان

 الشمالية

 وكيل    : الوظيفة

 الجامعة

 0146614020  :هاتف

  مستوى الخطر الحالي وصف الخطر:

 على كبير بشكل تعتمد الجامعة إيرادات 

 منصات من المنافسة ومخاطر التدريبية البرامج

 .بعد عن التدريب

 األبحاث كراسي تمويل قلة. 

 متوسط       عاٍل            

 منخفض

  

 

حال  تأثير الخطر سياسة درء الخطر:

 حدوثه

1 2 4 5 3 

  مخاطر طبيعية و

 حرائق

 منشآت و مرافق 

 كيميائية 

 صحية و طبية 

 موارد بشرية 

 أمن معلومات 

 مالية 
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 الجامعة استثمارات في التنويع. 

 استثمارية شراكات عقد. 

     متوسط   عاٍل           

 منخفض

 

 للجامعة الذاتية المالية الموارد انخفاض خطر إجراءات التعامل مع

 للجامعة الذاتية المالية الموارد انخفاض خطر نوع الخطر:

 وكالة الجامعة الخطر: مكان

)لالتصال به عند وقوع  الشخص المسؤول
 الخطر(

  الجامعة وكيل

 :  جوال 0146614020  : هاتف وسائل االتصال به:
 .للستثمارات خطة وضع .1 اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

 الجامعة وكالة الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:

 لمعالجة الخطر:اإلجراءات التي تتخذها الجهة 

 ( .المملكة مستوى على)  أكبر شريحة واستهداف المتبعة التدريب أساليب تغيير .1

 .مجزي بعائد التدريبية البرامج إيرادات مبالغ من جزء استثمار .2

 العمل سوق حاجة مع يتناسب بما التدريبية البرامج تنويع .3

 إنهاء الخطر و التخلص من األضرار التي سببها:

 . وقوعه إلى أدت التي الخلل أوجه على والتعرف المتبعة العمل أساليب تقييم (1

 .المحتملة األخطار لمواجهة آليات تطوير (2

1 2 4 5 3 
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المرفقة ضمن الخطة  المخاطر الماليةخطة إدارة و اعتماد مراجعة  تم

 العامة إلدارة المخاطر في جامعة الحدود الشمالية
 

    اسم الجهة :                          

 اسم مسؤول الجهة :                

 التوقيع :                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة

 وتاريخ (412001304) رقم الجامعة رئيس معالي بقرار المكلفة اللجنة قامت

 إدارة لخطة النهائي المقترح إلعداد وتشاورات اجتماعات عدة بعقد( ـه 10/9/1441)
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 الوكاالت و العمادات المساندة و اإلدارات و الكليات كافة مع بالتنسيق المخاطر

 وذلك والمخاطر واألزمات الطوارئ مواجهة في الجامعة قدرة تعزيز بهدف الجامعةب

 الجاهزية ورفع المختلفة الجامعة جهات بين والتنسيق التخطيط خالل من

 .والمخاطر الطوارئ حاالت مع للتعامل واالستعداد

 من كثير جمع خالله تم دؤوب عمل نتيجة هو يديك بين الذي المخاطر إدارة خطة إن

 المخاطر تحديد إلى األول المقام في تهدف التي المخاطر إدارة وإجراءات سياسات

 من والتخفيف -دثت ح ان – الخسائر وتقليل بها والتنبؤ حدوثها المتوقع

 .والمادية البشرية مكوناتها لجميع منةآ بيئة وإيجاد ثارها،آ

 االهداف يحقق وسوف وفاعل متكامل برنامج هو المخاطر إدارة خطة أن نعتقد

 ومنسوبيها الجامعة على والملموسة العملية بالفائدة تعود سوف التي المنشودة

 المنصوص المخاطر درء وسياسات باإلجراءات وتقيدنا تنفيذنا عند وممتلكاتها

 .اليومية االعمال بأداء القيام أثناء خطةاله هذ في عليها

الوكاالت و العمادات المساندة و منسوبي الجامعة من  تقديم الشكر لجميع  ونود

اإلدارات و الكليات الذين ساهموا في معاونة فريق عمل اللجنة إلتمام هذا 

 العمل. 

 ذلك ولي هو إنه بأنواعها المخاطر و الكوارث جامعتنا يجنب ان تعالى هللا ونسأل

 .المستعان و الموفق هللا و عليه القادر و

 العمل فريق

 المخاطر خطة إعداد لجنة

 :بالجامعة المخاطر إدارة لخطة الدائمة التنفيذية اللجنة رئيس /برئاسة

 د. يحيى بن صالح العساف

 :من كل وعضوية

 الدكتور / يوسف بن محمد النصير 

 الدكتور / أحمد بن عبد هللا الشيخي 
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 / شهاب بن أحمد الذايدي الدكتور 

 الدكتور / محمد محسن بن عمار 

 الدكتور / عبد العزيز بن أحمد الذايدي 

 المهندس / محمد بن تركي العنزي 

 الدكتور / حمد بن غازي الرويلي 

 الدكتور / ناصر بن عائض الرشيدي 

 األستاذ / محمد بن عبد العزيز الجربوع 

 األستاذ / علء بن صابر التواتي 

  / الريس السعيد عليالدكتور 

 المهندس / هشام فاروق غراب 

 األستاذ / عواد بن بردان العنزي 

 :الشمالية الحدود بجامعة المخاطر إدارة خطةإعداد  في ساهمت التي الجهات

 .وكالة الجامعة 

 االكاديمية للشؤون الجامعة وكالة. 

 المجتمع وخدمة والجودة للتطوير الجامعة وكالة. 

 العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكالة . 

 األكاديمي واالعتماد الجودة عمادة. 

 المعلومات تقنية عمادة. 

 الطلب شؤون عمادة. 

 الطب كلية. 

 العلوم كلية  

  للصيانة و الخدماتاإلدارة العامة. 
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 : المراجع

 .سعود الملك جامعة من المخاطر إدارة خطة -

 .طيبة جامعة من المخاطر إدارة خطة -

 العربية مصر جمهورية – دمياط جامعة من المخاطر إدارة خطة -

 .العزيز عبد الملك جامعة من والكوارث الطوارئ خطة -

 االردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة من المخاطر إدارة خطة -

 


