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 ( و  0202-0202) خطح إداسج انًخاغش

 (0202/0202) أكادًٚٛح األيٛش انحغٍٛ تٍ ػثذ هللا انصاَٙ نهحًاٚح انًذَٛحانًخاغش فٙ اداسج نعُح / ألكادًٚٛح األيٛش انحغٍٛ تٍ ػثذ هللا انصاَٙ نهحًاٚح انًذَٛح 
 

 :يقذيـــح .2

حذٔشٓا يٍ خال ذحذٚذ انًخاغش انًحرًهح ٔذقذٚش احرًانٛح  إداسج انًخاغش فٙ األكادًٚٛح إنٗ يأعغح إداسج انًخاغش تًا ٚعًٍ َشش انٕػٙ تأًْٛح إداسج انًخاغش ٔانرُثؤ تانًخاغش ٔاألصياخ انًرٕقغذٓذف خطح 

 :ْٙ يذخالخ ػذج ٔانرٙ ذغرُذ انٗ  انًخاغش إداسجذطثٛق يُٓعٛح يٍ خالل   انصاَٙ نهحًاٚح انًذَٛحأكادًٚٛح األيٛش انحغٍٛ تٍ ػثذ هللافٙ ػًهٛح إداسج انًخاغش  ذُفٛزرى ٔٚ ٔشذج حذٔشٓا

 

كادًٚٛح األيٛش انحغٍٛ تٍ ػثذ ألو ٔانًؼذج ٔفقاً نًُٓعٛح اػذاد ٔيشاظؼح انخطح االعرشاذٛعٛح  (0202/0202) نألػٕاو كادًٚٛح األيٛش انحغٍٛ تٍ ػثذ هللا انصاَٙ نهحًاٚح انًذَٛحألانخطح االعرشاذٛعٛح  .2

 .و 0202انخطح انرُفٛزٚح نؼاو  ٔانخطػ انرُفٛزٚح انًُثصقح يُٓانألكادًٚٛح يٍ قثم نعُح اػذاد ٔيشاظؼح انخطح االعرشاذٛعٛح ٔانًحذد يغؤٔنٛح ذُفٛزْا  هللا انصاَٙ نهحًاٚح انًذَٛح

قغى انرخطٛػ قثم يٍ ٔانًحذد يغؤٔنٛح ذُفٛزْا (و 0202/0202)نألكادًٚٛح رقٛٛى نهخطػ انرُفٛزٚح انًُثصقح يٍ انخطح االعرشاذٛعٛح تشَايط انًراتؼح ٔانرقٛٛى ٔانًؼذ ٔفقاً نًُٓعٛح انًراتؼح ٔان .0

 .ٔانرطٕٚش ٔظثػ انعٕدج

 انٗ : ٔانًغرُذج انًذَٛحأكادًٚٛح األيٛش انحغٍٛ تٍ ػثذ هللا انصاَٙ نهحًاٚح قائًح حصش انًخاغش انؼايح ٔانًُفزِ يٍ قثم نعُح اداسج انًخاغش فٙ  .2

 .ISO 31000ٔانًؼٛاس انذٔنٙ إلداسج انًخاغش  (NFPA 1500دنٛم يًاسعاخ اداسج انًخاغش ) -

 ػٍ ٔصاسج ذطٕٚش انقطاع انؼاو. انذنٛم االسشاد٘ إلداسج انًخاغش انصادس -

أكادًٚٛح األيٛش انحغٍٛ ٔانرٙ ذى غهثٓا تًٕظة كراب سئٛظ نعُح اداسج انًخاغش فٙ  انصاَٙ نهحًاٚح انًذَٛح أكادًٚٛح األيٛش انحغٍٛ تٍ ػثذ هللا ٔأقغاو داساخإيخرهف انٕاسدج يٍ حصش ٔذحذٚذ انًخاغش  .4

 و.24/0202/   ذاسٚخ   /   /   سقى  تٍ ػثذ هللا انصاَٙ نهحًاٚح انًذَٛح

  انًغؤٔنٛاخ: .0

 يتبثعخ وتُفُذ ولُبص فعبنُخ انخطخ يٍ خالل نجُخ إدارح انًخبغز فٍ األكبدًَُخ.فٍ األكبدًَُخ، وَتى َمع عبتك تُفُذ خطخ انًخبغز عهً كبفخ انذوائز واأللظبو 
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  (0202-0202ْذاف انخطح االعرشاذٛعٛح نؼاو )أ .3

 

 تىفُز ثُئخ أكبدًَُخ لبدرح عهً رفذ طىق انعًم ثخزَجٍُ يؤههٍُ عهًُبً وعًهُب ًفٍ يجبل انذًبَخ انًذَُخ .1

 نهتًُشرفع كفبءح األداء انًؤطظٍ وصىالً  .2

 اإلطتذايخ وتظىَك األكبدًَُخ يذهُبً وعزثُبً  .3

 اطتذايخ تًُُخ انًىارد انجشزَخ  .4

 انتفبعم يع انًجتًع نتذمُك تًُُخ يجًتعُخ فبعهخ .5

 تعشَش ثمبفخ اإلثذاع واالثتكبر وانزَبدح .6

 اطتذايخ وتطىَز انجُُخ انتذتُخ نألكبدًَُخ .7
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 نعُح إداسج انًخاغش: .4

 انشائذ تكش انشُٛكاخ سئٛظ قغى إداسج انكاسشحتشئاعح  أكادًٚٛح األيٛش انحغٍٛ تٍ ػثذ هللا انصاَٙ نهحًاٚح انًذَٛحذى ذشكٛم نعُح إداسج انًخاغش فٙ 

 :كم يٍ ػعٕٚح ٔ

 انذائشج /انقغى األعى

 سئٛظ قغى ُْذعح انطاقح انًرعذدج انشائذ انذكرٕس انًُٓذط ػَٕٙ حغٍ انخضاػهح

 سئٛظ قغى انرخطٛػ ٔانرطٕٚش ٔظثػ انعٕدج انًُٓذط يُاس يٕعٗ انؼعهَٕٙانشائذ 

 سئٛظ قغى انًانٛح انشائذ يحًذ يخهذ انفٕاػٛش 

 االذصاالخ ٔذكُهٕظٛا انًؼهٕياخ سئٛظ قغى انشائذ انًُٓذط سائذ انحٕٚطاخ

 سئٛظ شؼثح انًخرثشاخ انشائذ انًُٓذط حغاٌ أدٚة انًغاػذج

 األقغاو األكادًٚٛح انشائذ انًُٓذط ْاَٙ ػًش انثطاُٚح 

 األقغاو األكادًٚٛح انُقٛة انذكرٕس ػثذهللا ػثاط انخشاتشح

 األقغاو األكادًٚٛح انُقٛة سائذ حغاو انضػثٙ

 يذٚش إداسج انًٕاسد انثششٚح انُقٛة يحًذ انذأٔد٘
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 :آنٛح انؼًم .5

ٔػهٗ انُحٕ انرانٙ  أكادًٚٛح األيٛش انحغٍٛ تٍ ػثذ هللا انصاَٙ نهحًاٚح انًذَٛحعرخذاو ػذد يٍ انًقاٚٛظ فٙ آنٛح ػًم ٔاػذاد خطح اداسج انًخاغش فٙ ئت تٕظغ تشَايط ٔخطح ػًم صيُٛح نؼًم انهعُح قايد انهعُح

: 

 )االعثٕػٛح أ انشٓشٚح(.حذدخ تًحاظش اظرًاػاخ انهعُح انذٔسٚح ػذد يٍ ظهغاخ انؼصف انزُْٙ ٔانرٙ ػقذ   .2

 ISOٔانًؼٛاس انذٔنٙ إلداسج انًخاغش  (2522NFPAيًاسعاخ اداسج انًخاغش )ٔدنٛم  انذنٛم االسشاد٘ إلداسج انًخاغش انصادس ػٍ ٔصاسج ذطٕٚش انقطاع انؼاوحصش انًخاغش انؼايح تاالعرُاد انٗ  .0

 ٔذحذٚذ يعاالخ انخطش انشئٛغٛح. 31000

أكادًٚٛح األيٛش انحغٍٛ تٍ ػثذ هللا انصاَٙ نهحًاٚح اػذاد ًَٕرض حصش ٔذحذٚذ انًخاغش فٙ انًهك ػثذهللا انصاَٙ نهرًٛض يٍ خالل يؼانعح فشصح انرحغٍٛ انٕاسدج فٙ انرقشٚش انرقًٛٛٙ انٕاسد يٍ يشكض  .2

 .ادًٚٛح األيٛش انحغٍٛ تٍ ػثذ هللا انصاَٙ نهحًاٚح انًذَٛحأك اقغاو تٓذف َشش انصقافح انًؤعغٛح الداسج انًخاغش نًخرهف اداساخ ٔ انًذَٛح

 ٔذٕشٛقٓا ظًٍ يحاظش اظرًاػاخ يٕقؼح ٔيصذقح يٍ انًؼٍُٛٛ فٙ كم ٔحذج. أكادًٚٛح األيٛش انحغٍٛ تٍ ػثذ هللا انصاَٙ نهحًاٚح انًذَٛح ٔاقغاو ػقذ االظرًاػاخ نًخرهف اداساخ .4

 . .......................تًٕظة كراب سئٛظ انهعُح سقى  ٔاقغاو دٔائشترضٔٚذ انهعُح تًخرهف انًخاغش انرٙ قذ ذٕاظّ  غٍٛ تٍ ػثذ هللا انصاَٙ نهحًاٚح انًذَٛحأكادًٚٛح األيٛش انح اقغاواداساخ ٔيخاغثح  .5

 . األيٛش انحغٍٛ تٍ ػثذ هللا انصاَٙ نهحًاٚح انًذَٛحأكادًٚٛح داسج انًخاغش فٙ ٔاقؼٛح ٔحقٛقٛح إلقٛاو انهعُح تاعركًال اظشاءاخ ذطثٛق انًُٓعٛح تًا ٚحقق اٚعاد خطح  .6

ٔاالخز تانرغزٚح انشاظؼح يُٓا الػرًادْا تانشكم انُٓائٙ ٔاصذاسْا  كادًٚٛح األيٛش انحغٍٛ تٍ ػثذ هللا انصاَٙ نهحًاٚح انًذَٛحاأل ػذاد انخطح ترؼًًٛٓا نًخرهف دٔائش ٔاقغاو قٛاو انهعُح تؼذ اعركًال ا .7

 (و.0202/0202) نألػٕاو

 ٔظغ اإلغاس االعرشاذٛعٙ ٔانرُظًٛٙ: 5.2  

حصش ٔذحهٛم انًخاغش  يٍ خالل ٔستطٓا أٚعا يغ انخطح اإلعرشاذٛعٛح كادًٚٛحنألعًٛغ انؼًهٛاخ ٔاألَشطح انشئٛغٛح ٔانًغاَذج انًخاغش ت إداسجستػ ػًهٛح  ٚرى

ُٚؼكظ  انًشاسٚغ فٙ ذحقٛق أحذ  أٔ انقصٕس ٔانُشاغاخ انًُثصقح ػُٓا حٛس أٌ انفشم ألكادًٚٛحا عرشاذٛعٛح ٔتشايط ٔيشاسٚغاألْذاف اإل انرٙ قذ ذرؼشض نٓا

 أحذ انًخاغش انرٙ ٚعة إداسذٓا. عهثاً ػهٗ ذحقٛق انٓذف انًشذثػ تّ رنك انًششٔع ٔ ٚصُف تأَّ

 ذحذٚذ انًخاغش: 5.0

ذحذٚذ ٔفٙ االكادًٚٛح  انذٔائش ٔاالقغاوذساعح انشدٔد انٕاسدج إنٛٓا يٍ ت نهحًاٚح انًذَٛحأكادًٚٛح األيٛش انحغٍٛ تٍ ػثذ هللا انصاَٙ فٙ  نعُح إداسج انًخاغش قايد

 ذٕشٛق انًخاغشيٍ خالل  ألْذافٓاأٔ ذحقٛقٓا  أكادًٚٛح األيٛش انحغٍٛ تٍ ػثذ هللا انصاَٙ نهحًاٚح انًذَٛحم حذٔشٓا ٔانرٙ قذ ذؤشش ػهٗ أداء انًخاغش انًحرً

 .اغش ٔإدساظٓا ػهٗ ععم اداسج انًخاغش، نٛرى تؼذ رنك ذحذٚذ انًخاغش انشئٛغٛح ٔٔظؼٓا ػهٗ ًَٕرض خطح إداسج انًخاغشقائًح انًختاعرخذاو ًَٕرض 
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 نًخاغش:ا ٔذقٛٛىذحهٛم  5.2

 ذحهٛم انًخاغش انرٙ ذى ذحذٚذْا يٍ خالل:ٔتانشظٕع انٗ يُٓعٛح انًخاغش فٙ االكادًٚٛح ترقٛٛى ٔ نعُح إداسج انًخاغش قايد
  حذٔز انخطش )ػانٛح أٔ يرٕعطح أٔ يُخفعح(. احرًانٛحذحذٚذ 

  َٗرٛعح حذٔشّ )ػانٛح أٔ يرٕعطح أٔ يُخفعح(. األكادًٚٛحذحذٚذ ذأشٛش انخطش ػه 

  نٛح:حٛس ٚرى حغاب دسظح انخطش تاعرخذاو انًؼادنح انرا ذأشٛشِذحذٚذ دسظح انخطش )ػانٛح أٔ يرٕعطح أٔ يُخفعح( ػٍ غشٚق ستػ احرًانٛح حذٔز انخطش يغ 

دسظح انخطش
2
= احرًانٛح حذٔز انخطش 

0
X   ذأشٛش انخطش

2
.  

  يصفٕفح ذحهٛم ٔذقٛٛى انًخاغش ٔانرٙ ذثٍٛ يغرٕٖ انخطش ٔأٔنٕٚح انرؼايم يؼّ.تاعرخذاو ٔٚرى رنك 

 
 

 

 
 

 

 ٔ انعذٔل انرانٙ ٚثٍٛ كٛفٛح ذحذٚذ دسظح انخطش.

 يصفٕفح ذحهٛم ٔذقٛٛى انًخاغش
 
 

 
 

 
 

 

 
 

      ذأشٛش انخطش                      

 (2) ػانٙ (0) يرٕعػ (2) يُخفط احرًانٛح حذٔز انخطش

 2 0 2 (2) يُخفط

 6 4 0 (0) يرٕعػ

 9 6 2 (2) ػانٙ

 انٕصف األٔنٕٚح دسظح انخطش

 I ػانٛح
 أٔنٕٚح أٔنٗ الذخار إظشاءاخ ٔقائٛح أٔ يؼانعح انخطش

 II يرٕعطح
 إظشاءاخ ٔقائٛح أٔ يؼانعح انخطشأٔنٕٚح شاَٛح الذخار 

 III يُخفعح
 أٔنٕٚح شانصح الذخار إظشاءاخ ٔقائٛح أٔ يؼانعح انخطش

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

                                                           
 منخفضة. 2أو  1متوسطة،   4أو  3عالية،  9أو  6درجة الخطر:  1
 ( تمثل أقل احتمالية.1( أعلى احتمالية و )3( حيث تمثل )3-1احتمالية حدوث الخطر من ) 2
 ( تمثل أقل شدة تأثير.1( أعلى شدة تأثير و )3( حيث تمثل )3-1شدة تأثير الخطر: من ) 3
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 انًخاغش: انرؼايم يغ 5.4

( يغ ذحذٚذ انًؤششاخ انرٙ ذذل ػهٗ ظشٔسج انثذء ترطثٛق خطح  I ،II ،IIIنًؼانعح انًخاغش راخ األٔنٕٚح )  خطحتٕظغ  نعُح إداسج انًخاغش قايد

 يٍ خالل أحذ انخٛاساخ انرانٛح: انًخاغش إداسج

 .ٔ ذخفٛط احرًانٛح حذٔشّ ذعُة انخطش يٍ خالل ذٕفٛش انثذائم انًُاعثح نرالفٙ ْزا انخطش .2

 انخطش فٙ حال حذٔشّ. آشاسانرقهٛم يٍ  .0

 نهًخاغش أٔ انًشاسكح فٙ ظضء يُٓا. آخشم غشف انخطش يٍ خالل ذحً )َقم( ذحٕٚم .2

 قثٕل انخطش. .4
 

 انًشاقثح ٔانًشاظؼح: 5.5

 

 .األقميشج كم شالشح أشٓش ػهٗ ( تشكم ستؼٙ IIٔ ) ( Iإداسج انًخاغش ٔانرحقق يٍ فؼانٛح يؼانعرٓا نهًخاغش راخ األٔنٕٚح )  خطحيراتؼح يذٖ ذُفٛز ذرى  .2

حٛس  ،( ٔانرأشٛشاخ انُاظًح ػُٓا يشج كم عرح أشٓش ػهٗ األقم IIIًشاظؼح ٔذقٛٛى انؼٕايم انرٙ ذؤشش ػهٗ احرًانٛح انًخاغش راخ األٔنٕٚـــح ) تذقٕو ٔ

ٔذقٛٛى خطح  ٔٚقغ ػاذق يراتؼح، دسظح انخطش ٔأٔنٕٚرّ ذرغٛشٔتانرانٙ  ٔ أششِ احرًانٛح حذٔز انخطشيٍ انًًكٍ أٌ ذرغٛش انؼٕايم انرٙ ذؤشش ػهٗ أَّ 

 .ٔانرطٕٚش ٔظثػ انعٕدجقغى انرخطٛػ  إداسج انًخاغش، ػهٗ

، الذخار انقشاساخ انًُاعثح تخصٕصٓا ٔ أخزْا تؼٍٛ ػًٛذ األكادًٚٛحٚرى سفغ ذقشٚش انًراتؼح نخطح إداسج انًخاغش يرعًُاً انرٕصٛاخ ٔاالقرشاحاخ إنٗ  .0

 .دًٚٛح األيٛش انحغٍٛ تٍ ػثذ هللا انصاَٙ نهحًاٚح انًذَٛحكاألاالػرثاس فٙ إػذاد انخطػ اإلعرشاذٛعٛح ٔ انرُفٛزٚح 

 

 

 

 

 



 (و  0202-0202خطح إداسج انًخاغش )
 

 

8 

 

 

 

 :ٔذؼشٚفٓا  يعاالخ انخطش. 6

 

 ظًٍ انًحأس انشئٛغٛح انرانٛح : ٔذؼشٚفٓا قايد انهعُح ترحذٚذ يعاالخ انخطش 

 

 انرؼشٚف يعال انخطش انرؼشٚف يعال انخطش 

انمىي انجشزَخ  هٍ انًخبغز انتٍ تهذد صذخ وأداء جًُع :انًخبغز انصذُخ

تظتىجت انتذخم  اً زارانعبيهخ ثبألكبدًَُخ ، وتهذك ثهى أظ

 .انصذٍ

 .كبدًَُخوهٍ انًخبغز انًتعهمخ ثبنشؤوٌ انًبنُخ فٍ األ انًخبغز انًبنُخ:

األثُُخ  يخبغز

 وانًزافك

هٍ انًخبغز انًتعهمخ ثبنًجبٍَ وانًُشآد وعًهُبد انذعى 

 .يُهب يٍ خذيبدانهىجظتٍ يٍ كهزثبء ويبء ويب َتفزع 

وهٍ ادتًبل ولىع ظزر او خطز عهً صذخ االَظبٌ  انًخبغز انكًُُبئُخ:

او انًًتهكبد او انجُئخ َتُجخ انًاليظخ يع اٌ يبدح 

 .كًُُبئُخ

هٍ يخبغز انذزَك انتٍ تهذد دُبح انطهجخ وانعبيهٍُ فٍ  :يخبغز انذزَك

غُبة  َتُجخ كبدًَُخوتظجت تهف ثًًتهكبد األ كبدًَُخاأل

وانظاليخ أو عذو تىفز انتجهُشاد انالسيخ  ادتُبغبد األيٍ

 .نإلَذار ويكبفذخ أو افتمبر انعبيهٍُ نهتذرَت انًطهىة

هٍ انًخبغز انُبجًخ عٍ انعىايم انجُئُخ وانتٍ تهذد  انًخبغز انطجُعُخ:

 االفزاد وانًًتهكبد.
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يخبغز انًىارد 

 :انجشزَخ

األكبدًَُخ وهٍ انًخبغز انًتعهمخ ثبنعُصز انجشزٌ فٍ 

 .طىاء كبٌ إدارٌ أوععى هُئخ تذرَض

:انًخبغز انتكُىنىجُخ  

 

هً المخاطر التً تهدد البٌانات والوثائق االلكترونٌة فً 

 .األكادٌمٌة

 :انخطح انرُفٛزٚح إلداسج انًخاغش.  7
 

 

 

 انًخاغش انصحٛح

 : انًخبغز انصذُخ

 تظتىجت انتذخم انصذٍ اً زارانعبيهخ ثبألكبدًَُخ ، وتهذك ثهى أظهٍ انًخبغز انتٍ تهذد صذخ وأداء جًُع انمىي انجشزَخ 

 : وتشًم يب َهٍ

 أوالً: خطز االختُبلبد انتُفظُخ

 يخبغز انصذخ انعبيخ واأليزاض انًشيُخثبَُبً: 

 بً: يخبغز انتظًى انغذائٍثبنث

 وانجذول انتبنٍ َىظخ انًخبغز انصذُخ انًذكىرح أعالِ

 

 تقٌٌم الخطر التنفسٌةخ : خطر االختناتات أوالا 
(1-3) 

 

 درجة الخطر
 اإلحتمالٌة*األثر

 مستوى الخطر

 األثر اإلحتمالٌة بٌانات الموتع الجهة المسإولة  نوع الخطر 

  التفاعالت الكٌمٌائٌة التً لم تجر
 أماكنها المخصصة فً

 عدم إلمام العاملٌن بالمعلومات 
 الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة المسببة لهذه

 االختناتات

 مضرة من أنابٌب  تاتسرب ؼاز
 خاضعة للصٌانة الدورٌة ؼٌر

 مخاطر الحرٌق 

 شعبة المختبرات
 تسم الخدمات

 منخفض 2 2 1 مبنى شعبة المختبرات

 هذة التفاعالت الكٌمٌائٌة الخطرةجراء استخدام المكان المناسب الُمعد إل .1 سٌاسة الوتاٌة من الخطر
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  المسببة لالختناتات العاملٌن بالمختبرات العلمٌة على التعامل مع الموادالحرص على تدرٌب جمٌع  .2
 وصٌانتها شكل دوري مستهلكة،ازات التخلص السرٌع والمنظم من أي أنابٌب ؼ .3

 االبتعاد الفوري عن مصدر انبعاث أو تواجد الؽاز .1 اإلجراءات المتخذة لمعالجة الخطر
  اؼالق انبعاث الؽاز من تبل المسعؾ .2
 (االكسجٌن تٌار هوائً من تبل فرٌق السالمة للمصاب )اذا كان السبب نقص تؤمٌن .3

 مناطق مجاورة ٌجب التعامل مع الحرٌق على وجه السرعة والسٌطرة علٌه ووتؾ امتداده الى .1 سببها انهاء الخطر والتخلص من االضرار التً
 االحتفاظ بالهدوء فً نفس الوتت ٌجب التعامل مع أسطوانات الؽاز التً بها تسرٌب على وجه السرعة مع .2
  بارتداء المعدات الواتٌة ماٌجب العمل على ؼلق صمام هذه األسطوانات دون توتر أو تلق مع االلتز .3
 تجدٌد هواء المختبرعن طرٌق فتح جمٌع شفاطات الهواء وفتح جمٌع النوافذ .4
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 تمُُى انخطز بً: يخبغز انصذخ انعبيخ واأليزاض انًشيُخَُثب

(1-3) 

 

 درجخ انخطز

 اإلدتًبنُخ*األثز

 يظتىي انخطز

 األثر اإلحتمالٌة بٌانات الموتع الجهة المسإولة  نوع الخطر 

  باجسامحدوث جروح للعاملٌن بسبب االحتكاك 
 حادة

   حدوث حروق للعاملٌن بسبب التعرض للنار من
  أي مصدر

   مرض العاملٌن بسبب التعرض لمواد ضارة
 )المرض المهنً(

  سقوط العاملٌن من أماكن مرتفعة اثناء العمل 

 متوسطة 4 2 2 جمٌع مبانً األكادٌمٌة تسم الخدمات

 استخدام العاملٌن للمالبس الخاصة بالعمل وكذلك ارتداء القفازات .1 سٌاسة الوتاٌة من الخطر
 وؼٌرها توافر مستلزمات السالمة العامة من معقمات الجروح والشاش الطبً  .2
  العمل التؤكٌد على المحافظة على النظافة الشخصٌة للموظفٌن ونظافة أماكن  .3
 المناطق المرتفعة التؤكٌد على توخً الحذر واستخدام أدوات السالمة الخاصة بالعمل فً .4

 ٌتم تنظٌؾ الجرح بمادة معقمة وعدم لمسة بالٌد خوفا من تلوثه .1 اإلجراءات المتخذة لمعالجة الخطر
 الجرح ولفة بالشاش لحٌن توتؾ النزٌؾالضؽط على  .2
 مكان الحادثازالة اي اكسسوارات من   .3
 وضع مٌاه باردة على مكان الحرٌق وعدم وضع الثلج  .4
  ٌتم لؾ منطقة الحرق برباط نظٌؾ ومعقم ال ٌحتوي خٌوط مفكوكة .5
 المتخصصٌن وٌتم متابعة الحالةالدفاع المدنً الى المستشفى واتخاذ اإلجراءات الطبٌة الالزمة من  نقل المصاب من خالل .6

  ضرورة توفر وسائل السالمة العامة .1 سببها انهاء الخطر والتخلص من االضرار التً
 ضرورة توفر إرشادات السالمة العامة .2
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 تمُُى انخطز بً: يخبغز انتظًى انغذائٍثبنث

(1-3) 

 

 درجخ انخطز

 اإلدتًبنُخ*األثز

 يظتىي انخطز

 األثر اإلحتمالٌة بٌانات الموتع الجهة المسإولة  نوع الخطر 

 أعراضها خالل فترة زمنٌة  حالة مرضٌة مفاجئة تظهر
تصٌرة على شخص او عدة اشخاص بعد تناولهم ؼذاء 

 ؼٌر سلٌم صحٌا
   اضطرابات تحدث بعد تناول الؽذاء ، او المرض الذي

 ٌحدث عن وجود مادة سامة فً الؽذاء بعد تناوله

 متابعة الكافتٌرٌالجنة 
 تسم الخدمات

 كفتٌرٌا األكادٌمٌة
 النوادي

 منخفض 1 1 1

 مراتبة المطاعم والمطابخ والكافتٌرٌات ،والتؤكد من توافر الشروط الصحٌة فٌها .1 سٌاسة الوتاٌة من الخطر
 وضع نظام مراتبة ذاتٌة لالماكن الخاصة بالتؽذٌة  .2
  التؤكد من توافر النظافة الشخصٌة للعاملٌن فً مجال التؽذٌة  .3
 التؤكد من نظافة المعدات واألوانً الخاصة بالتؽذٌة  .4
 اخذ عٌنات من المواد الؽذائٌة واجراء فحصها وتحلٌلها وذلك من جمٌع مرافق التؽذٌة وبشكل دوري .5
 التؤكد من نظافة مٌاه الشرب باستمرار واجراء عملٌات التعقٌم الالزمة لها   .6
 مكافحة الحشرات والقوارض بشكل مستمر  .7
  تنفٌذ مالحظات عملٌات التفتٌش والتدتٌق الدوري التً ٌتم اجراءها بشكل دوري  .8
 لى حدوثهادراسة حاالت التسمم الؽذائً السابقة واجراء ما ٌلزم لتجنب االسباب التً ادت ا .9

 إجراء االسعافات األولٌة .1 اإلجراءات المتخذة لمعالجة الخطر

 فق التؽذٌة المختلفة )توافر شروط السالمة والنظافة فٌها(االتؤكٌد على التفتٌش والتدتٌق الدوري على مر .1 سببها انهاء الخطر والتخلص من االضرار التً
 التؤكد على النظافة الشخصٌة والسالمة الصحٌة للعاملٌن فً مرافق التؽذٌة  .2
 التؤكد من سالمة العاملٌن الصحٌة وعدم توافر جروح نازفة لدٌهم .3
 التؤكد من نظافة االوانً التً ٌتم اعداد وتقدٌم الطعام بها .4
 تً تم اعدادها منذ فترة ولم ٌتم استخدامهاوالتخلص من االؼذٌة اال التؤكد من عدم ترك االؼذٌة مكشوفة وخارج الثالجة .5
  التخلص من الطعام حال الشعور بوجود رائحة ؼرٌبة فٌة  .6
 بالتؽذٌة والمعدات الخاصة اجراء عملٌات التعقٌم الماكن تقدٌم الؽذاء واالوانً  .7
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 مخاطر األبنية والمرافق

 خ :مخاطر األبنٌة والمرافق

 والمنشآت وعملٌات الدعم اللوجستً من كهرباء وماء وما ٌتفرع منها من خدمات. وتشملخ :هً المخاطر المتعلقة بالمبانً 

 أوالاخ : مخاطر متعلقة بانقطاع التٌار الكهربائً

 ثانٌااخ : مخاطر متعلقة بالصدمة الكهربائٌة

 تمُُى انخطز أوالً: يخبغز يتعهمخ ثبَمطبع انتُبر انكهزثبئٍ

(1-3) 

 

 درجخ انخطز

 اإلدتًبنُخ*األثز

 يظتىي انخطز

 األثر اإلحتمالٌة بٌانات الموتع الجهة المسإولة  نوع الخطر 

  وجود اعطال فً محطات الطاتة، تلؾ فً خطوط
الطاتة او اي جزء من نظام التوزٌع، حدوث تماس 
 كهربائً، ووجود حمل زائد على الشبكة الكهربائٌة

 متوسط 4 2 2 جمٌع مبانً األكادٌمٌة تسم الخدمات

 وضع خطة شاملة لمواجهة حاالت انقطاع التٌار الكهربائً .1 الوتاٌة من الخطر سٌاسة
 تجهٌز وصٌانة المولدات الكهربائٌة االحتٌاطٌة للجامعة .2
 التواصل مع شركة الكهرباء لمعرفة كٌفٌة مواجهة العطل تبل وتوعه .3
  ةاألكادٌمٌترشٌد استهالك الكهرباء داخل  .4
 الطاتة الكهربائٌةالتوعٌة بؤهمٌة ترشٌد استهالك  .5

 االتصال بالمختصٌن لالبالغ عن سبب انقطاع التٌار الكهربائً .1 اإلجراءات المتخذة لمعالجة الخطر
  ةاألكادٌمٌتشؽٌل مولدات الطاتة االحتٌاطٌة لتؽذٌة مبانً  .2
الممرات توضع فً وبطارٌات للعمل لمدة ساعتٌن على االتل على التؤكد من وجود وحدات اضاءة اخرى تحتوى  .3

 والساللم وعند المخارج

 الخدماتمتابعة المشكلة مع المختصٌن فً دائرة  .1 سببها انهاء الخطر والتخلص من االضرار التً
الدراجها ضمن سٌاسة درء الخطر  التؤكد من رفع تقرٌر كامل عن االجراءات التً اتخذت لمعالجة الخطر وازالته .2

 للمرات القادمة.
 بؤسرع وتت ممكن كادٌمٌةالى مبانً األاٌصال التٌار الكهربائً  .3
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 تمُُى انخطز : يخبغز يتعهمخ ثبنصذيخ انكهزثبئُخثبَُبً 

(1-3) 

 

 درجخ انخطز

 اإلدتًبنُخ*األثز

 يظتىي انخطز

 األثر اإلحتمالٌة بٌانات الموتع الجهة المسإولة  نوع الخطر 

 الصدمة الكهربائٌة(  خطر التمدٌدات الكهربائٌة(
 عن التوصٌالت والتمدٌدات الكهربائٌةالناتجة 

 منخفض 2 2 1 جمٌع مبانً األكادٌمٌة تسم الخدمات

 التؤكد من سالمة التوصٌالت الكهربائٌة والكشؾ الدوري على التمدٌدات الكهربائٌة .1 سٌاسة الوتاٌة من الخطر
 توفٌر اشارات السالمة العامة بالنسبة الى استعماالت االجهزة الكهربائٌة .2
 ترك اٌة تمدٌدات كهربائٌة عارٌة أو مكشوفةعدم  .3
  عدم تمدٌد اسالك كهربائٌة عبر االبواب او النوافذ او الفتحات المماثلة او تحت السجاد .4
 وضع اسالك التوصٌالت الكهربائٌة فً مواسٌر معزولة وعدم استخدام التوصٌالت الخارجٌة الظاهرة .5

 الكهربائًفصل التٌار  .1 اإلجراءات المتخذة لمعالجة الخطر
 إجراء االسعافات األولٌة .2

  رفع تقرٌر عن االجراءات التً اتخذت لمعالجة المشكلة وعدم تكرارها .1 سببها انهاء الخطر والتخلص من االضرار التً
 اعادة التٌار الكهربائً بعد التؤكد من جمٌع امور السالمة .2
 صٌانة االجهزة المسببة للصدمة .3
  النظام الحالًتركٌب نظام تؤرٌض او صٌانة  .4
 تركٌب اجهزة حماٌة ضد التسرٌب االرضً فً االماكن ذات العالتة المباشرة مثل المطابخ والمناطق الرطبة .5
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 مخاطر الحريق

 

 :مخاطر الحرٌق
والسالمة أو عدم توفر التجهٌزات الالزمة لإلنذار ومكافحة أو  األمن ؼٌاب احتٌاطات نتٌجة كادٌمٌةوتسبب تلؾ بممتلكات األ كادٌمٌةهً مخاطر الحرٌق التً تهدد حٌاة الطلبة والعاملٌن فً األ

 خ :افتقار العاملٌن للتدرٌب المطلوب وتشمل ما ٌلً

 خطر حرٌق ناتج عن سوء تخزٌن مواد تابلة لالشتعال أوالاخ :

 ثانٌااخ : خطر حرٌق ناتج عن سوء التمدٌدات والتوصٌالت الكهربائٌة 

 مال والعبثثالثااخ : خطر حرٌق ناتج عن اإله

 

 تمُُى انخطز خطزدزَك َبتج عٍ طىء تخشٍَ يىاد لبثهخ نالشتعبل أوالً:

(1-3) 

 

 درجخ انخطز

 اإلدتًبنُخ*األثز

 يظتىي انخطز

 األثر اإلحتمالٌة بٌانات الموتع الجهة المسإولة  نوع الخطر 

 حرم جمٌع المواتع فً  األكادٌمٌة جمٌع الدوائر و األتسام فً فً المبانً سوء تخزٌن المواد القابلة لالشتعال
 األكادٌمٌة

 

 متوسط 4 2 2

 عدم تخزٌن المواد القابلة لالشتعال كلما أمكن وتطبٌق شروط السالمة العامة لها حسب لوائح الدفاع المدنً ووضع االشارات التحذٌرٌة .1 سٌاسة الوتاٌة من الخطر
 ابلة لالشتعالتدرٌب االشخاص المعنٌٌن فً كٌفٌة التعامل مع المواد الق .2
 التخزٌن فً اماكن مخصصة لهذا الؽرض  .3
  مراعاة شروط التخزٌن السلٌمة  .4
 الدفاع المدنً تطبٌق شروط السالمة العامة لتخزٌن المواد سرٌعة االشتعال حسب لوائح .5

ودائرة الخدمات، مسإول السالمة العامة والجهة المتضررة واعداد تقرٌر مشترك لمعالجة المشكلة ومعرفة  تسم اللوازمتشكٌل فرٌق من  .1 اإلجراءات المتخذة لمعالجة الخطر
 االسباب والتوصٌة بعدم تكرارها مستقبالا 

 تحدٌد المسإولٌة ومراجعة السٌاسات واالجراءات لضمان عدم تكرار هذا الخطر .2
  عمل اجراءات وتائٌة لعدم تكرارالمشكلة َمرة اخرى .3
 عمادة األكادٌمٌةابعة معالجة الخطر من الجهة المتضررة واعداد تقرٌر خالل ثالثة اٌام ورفعه الى مت  .4

 حصر االضرار التً سببها الحرٌق .1 سببها انهاء الخطر والتخلص من االضرار التً
 إعادة تؤهٌل الموتع كما كان علٌه تبل حادث الحرٌق  .2
  الطبٌعٌةإعالن زوال الخطر وإعادة الوضع للحالة  .3
 اعداد تقرٌر شامل باألضرار واإلجراءات التً اتخذت لمعالجة المشكلة .4
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 تمُُى انخطز ثانٌااخ : خطر حرٌق ناتج عن سوء التمدٌدات والتوصٌالت الكهربائٌة

(1-3) 

 

 درجخ انخطز

 اإلدتًبنُخ*األثز
 يظتىي انخطز

 األثر اإلحتمالٌة بٌانات الموتع الجهة المسإولة  نوع الخطر 

 سوء التمدٌدات واآلالت وأدوات العمل بالمشاؼل 
 سوء تمدٌدات مختبرات الحاسوب 
  ولوحات الكهرباء الفرعٌة سوء تمدٌدات ؼرؾ الكهرباء 
  سوء تمدٌدات أعمدة اإلنارة 

مبانً األكادٌمٌةجمٌع  تسم الخدمات  
 

 متوسط 4 2 2

 والجهد الكهربائً مناسبالعمل على أن تكون األسالك مناسبة  .1 سٌاسة الوتاٌة من الخطر
 تجنب تمرٌر األسالك تحت السجاد واالثاث .2
 عدم استخدام المدفاة الكهربائٌة التً ال ٌوجد بها مٌزة فصل التٌار الكهربائً عند سقوطها .3
  عدم تحمٌل الدوائر الكهربائٌة بحمل زائد وخاصة األفٌاش متعددة الفتحات .4
 االسالك الكهربائٌةعدم السماح مطلقا بتمرٌر المعدات فوق  .5
 فً حال الشعور بحرارة فً مقباس أو اسالك المعدات عند استخدامهاالخدمات تبلٌػ دائرة  .6
 على الفور عن األجهزة التً تسبب شحنات كهربائٌة عند التعامل معها )تماس كهربائً( الخدماتتبلٌػ دائرة  .7

الخدمات ، مسإول السالمة العامة والجهة المتضررة واعداد تقرٌر مشترك )لمعالجة المشكلة دائرة و تسم اللوازمتشكٌل فرٌق من  .1 اإلجراءات المتخذة لمعالجة الخطر
 مستقبالا( راراهاومعرفة االسباب والتوصٌة بعدم تك

 تحدٌد المسإولٌة ومراجعة السٌاسات واالجراءات لضمان عدم تكرارهذا الخطر .2
 التاكد من سالمة التمدٌدات الكهربائٌة .3
  لمشكلة مرة اخرىراراوتائٌة لعدم تك إجراءاتعمل  .4
 متابعة معالجة الخطر من الجهة المتضررة واعداد تقرٌر خالل ثالثة اٌام، والرفع لصاحب الصالحٌة .5

 حصر االضرار التً سببها الحرٌق .1 سببها انهاء الخطر والتخلص من االضرار التً
 ازالة المخلفات الناتجة عن الحرٌق .2
 إعادة شبكة التمدٌدات الكهربائٌة للموتع كما كان علٌة تبل حادث الحرٌق  .3
  إعالن زوال الخطر وإعادة الوضع للحالة الطبٌعٌة .4
 اعداد تقرٌر شامل باألضرار واإلجراءات التً اتخذت لمعالجة المشكلة .5

 

 

 

 

 

 

 



 (و  0202-0202خطح إداسج انًخاغش )
 

 

17 

 

 تمُُى انخطز اإلهمال والعبثخ : خطر حرٌق ناتج عن لثاا ثا

(1-3) 

 

 انخطزدرجخ 

 اإلدتًبنُخ*األثز
 يظتىي انخطز

 األثر اإلحتمالٌة بٌانات الموتع الجهة المسإولة  نوع الخطر 

  استخدامسوء 
 التدخٌن فً األماكن ؼٌر المخصصة 

جمٌع الدوائر واألتسام فً 
 األكادٌمٌة

مبانً األكادٌمٌةجمٌع   
 

نخفضم 2 2 1  

 وبروشورات توعوٌةتوزٌع ملصقات  .1 سٌاسة الوتاٌة من الخطر
 تخصٌص اماكن للتدخٌن .2

  ومنع انتشاره مكافجة الفرٌق .1 اإلجراءات المتخذة لمعالجة الخطر

 حصر االضرار التً سببها الحرٌق .1 سببها انهاء الخطر والتخلص من االضرار التً
 ازالة المخلفات الناتجة عن الحرٌق .2
  إعالن زوال الخطر وإعادة الوضع للحالة الطبٌعٌة  .3
 اعداد تقرٌر شامل باألضرار واإلجراءات التً اتخذت لمعالجة المشكلة .4
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 مخاطر الموارد البشرية

 

 :مخاطر الموارد البشرٌة

 :وهً المخاطر المتعلقة بالعنصر البشري فً األكادٌمٌة سواء كان إداري أوعضو هٌئة تدرٌس وتشمل ما ٌلً

 أوالاخ : خطرالتسٌب واإلهمال فً العمل

 كادٌمٌةالبشرٌة فً األ فً تنفٌذ بعض أنشطة إدارة الموارد وضوحالثانٌااخ : عدم 

 التسرب الوظٌفً وخاصة لألكادٌمٌٌن ثالثااخ :

 

 تمُُى انخطز خطزانتظُت واإلهًبل فٍ انعًم أوالً:

(1-3) 

 

 درجخ انخطز

 اإلدتًبنُخ*األثز

 يظتىي انخطز

 األثر اإلحتمالٌة بٌانات الموتع الجهة المسإولة  نوع الخطر 

  تصور بعض العاملٌن وعدم اٌالء
 أعمالهم األهمٌة المناسبة.

 .التؤخٌر فً انجاز األعمال 
 ضٌاع بعض المعامالت. 

الدوائر واألتسام فً جمٌع  جمٌع المدراء ورإساء األتسام
 األكادٌمٌة

 

 متوسط 4 2 2

 ة لتنمٌة الشعور بالمسإولٌة.ألكادٌمٌالعمل على نشر رسالة وتٌم ا .1 سٌاسة الوتاٌة من الخطر
 نشر ثقافة االنجاز والرٌادة بٌن العاملٌن.  .2
  حث العاملٌن على االلتزام بمدونة السلوك الوظٌفً واخالتٌات الوظٌفة.  .3
 .ةألكادٌمٌالتقٌٌم المستمر للعاملٌن فً االرتابة و .4
 تفعٌل االرشفة االلكترونٌة .5

 بٌن العاملٌن. األكادٌمٌةوتٌم نشر رسالة  .1 اإلجراءات المتخذة لمعالجة الخطر
  عقد اجتماعات دورٌة وتحدٌد المسإولٌات. .2
 .تشكٌل فرق عمل لمتابعة االعمال .3

 م بهااتٌام جمٌع العاملٌن باالطالع على الحقوق والواجبات وااللتز .1 سببها انهاء الخطر والتخلص من االضرار التً
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 كبدًَُخانجشزَخ فٍ األ فٍ تُفُذ ثعط أَشطخ إدارح انًىارد ىظىحانعذو  بً:ثبَُ
 

 تمُُى انخطز

(1-3) 

 

 درجخ انخطز

 اإلدتًبنُخ*األثز

 يظتىي انخطز

 األثر اإلحتمالٌة بٌانات الموتع الجهة المسإولة  نوع الخطر 

  وظٌفً لبعض األعمال.الوصؾ بال االلتزامعدم 
   خطة لتدرٌب العاملٌن التقٌد بتنفٌذعدم. 

حرم األكادٌمٌةجمٌع المواتع فً  ، ودائرة الموارد البشرٌةعمٌد األكادٌمٌة  
 

1 
1 

2 
2 

  

 .األكادٌمٌةالعمل على اٌجاد توصٌؾ دتٌق لجمٌع الوظائؾ فً  .1 سٌاسة الوتاٌة من الخطر
  العمل على اٌجاد وصؾ دتٌق بالمهام والواجبات لكل موظؾ.  .2
 .الوعً بٌن العاملٌن عن سٌاسات الموارد البشرٌةالعمل على نشر  .3
 متابعة تنفٌذ الخطة التدرٌبٌة. .4

  تشكٌل فرق عمل للتقٌٌم والمتابعة للوظائؾ بصورة مستمرة. .1 اإلجراءات المتخذة لمعالجة الخطر
 .تقٌٌم فعالٌة الخطة التدرٌبٌةالعمل على  .2

 الدتٌق لوصؾ الوظائؾ وتحدٌد المهام التً تم اعتمادها.التحدٌد  .1 سببها انهاء الخطر والتخلص من االضرار التً
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 تمُُى انخطز انتظزة انىظُفٍ وخبصخ نألكبدًٍَُُ :راثعبً 

(1-3) 

 

 درجخ انخطز

 اإلدتًبنُخ*األثز

 يظتىي انخطز

 األثز اإلدتًبنُخ بٌانات الموتع الجهة المسإولة  نوع الخطر 

 .تسرب اعضاء هٌئة التدرٌس المتمٌزون 
  .تقاعد اعضاء هٌئة التدرٌس 
  العوارض الصحٌة التً تمس اعضاء هٌئة 

 .التدرٌس

 عمٌد األكادٌمٌة
 نائب العمٌد للشإون اإلدارٌة 

 والعسكرٌة 
 دائرة الموارد البشرٌة

األكادٌمٌةاالتسام   
 

 متوسط 4 2 2

 تشجٌع أعضاء هٌئة التدرٌس على نشر انتاجهم العلمً. .1 سٌاسة الوتاٌة من الخطر
  سن متقدمة. عمل احصائٌات دورٌة تظهر اعداد األكادٌمٌٌن واإلدارٌٌن فً .2
 .النقص فً أعضاء هٌئة التدرٌس العمل على تحدٌد االحتٌاجات الفعلٌة المستقبلٌة لمواجهة .3

 محاولة التعرؾ على اسباب التسرب الوظٌفً. .1 اإلجراءات المتخذة لمعالجة الخطر
 اٌجاد حلول مناسبة للتسرب الوظٌفً.  .2
  او العارض الصحً. العمل على اٌجاد بدٌل مناسب فً حال ترك العمل او التقاعد  .3
 .االعالن عن الوظائؾ الشاؼرة بصورة مستمرة  .4

 . التعٌٌن المستمر وذلك من خالل سٌاسة االحالل الوظٌفً .1 سببها انهاء الخطر والتخلص من االضرار التً
  .بالحالٌٌن نظام الحوافز الستقطاب األكادٌمٌٌن المتمٌزٌن واالحتفاظتفعٌل  .2
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 المخاطر المالية

 :المخاطر المالٌة

 :وتشمل كادٌمٌةوهً المخاطر المتعلقة بالشإون المالٌة فً األ

 .كادٌمٌةأوالاخ : خطر انخفاض الموارد المالٌة الذاتٌة لأل

 .كادٌمٌةسوء استخدام أصول وموجودات األ ثانٌااخ : خطر

 
 

 

 تمُُى انخطز كبدًَُخأوالً: خطز اَخفبض انًىارد انًبنُخ انذاتُخ نأل

(1-3) 

 

 درجخ انخطز

 اإلدتًبنُخ*األثز

 يظتىي انخطز

 األثز اإلدتًبنُخ بٌانات الموتع الجهة المسإولة  نوع الخطر 

 ألكادٌمٌةتناتص اعداد الطلبة الجدد فً ا 
  ألكادٌمٌةاانتقال بعض الطلبة الحالٌٌن من 
  ًعدم تدرة الطلبة المسجلٌن على دفع بات 

 الرسوم الفصلٌة او المتراكمة

 عمٌد األكادٌمٌة 
 تسم الشإون المالٌة

 دائرة القبول والتسجٌل

القبول والتسجٌل دائرة  
الشإون المالٌة تسم  

األكادٌمٌةاالتسام   
 

 متوسط 4 2 2

 لمنع تناتص او انتقال بعض الطلبة.وضع السٌاسات المناسبة  .1 سٌاسة الوتاٌة من الخطر
  .األكادٌمٌةالمسجلٌن فً  اعتماد الوسائل الفعالة الستقطاب طلبة جدد والحفاظ على الطلبة  .2
 .علٌهم تقدٌم التسهٌالت الالزمة لتمكٌن الطلبة من دفع المبالػ المترتبة  .3

 جذب الطلبة.تطوٌر استراتٌجٌة تسوٌقٌة للجامعة ل .1 اإلجراءات المتخذة لمعالجة الخطر
 سات الجدوى عن استحداث تخصصات جدٌدة.راتفعٌل د  .2
 وضع خطة الستحداث تخصصات تقنٌة مطلوبة لسوق العمل.  .3
 األكادٌمٌة واالدارٌة. تحسٌن آلٌات التواصل وحسن التعامل مع الطلبة من تبل الهٌئتٌن  .4
 .المناسبة العناٌة والحرص لالستماع لمشاكل وتضاٌا الطلبة ووضع الحلول  .5
  بالشكل الصحٌح. الوتوؾ على األسباب الحقٌقة لحاالت تسرب الطلبة لمعالجتها  .6
 .حسن األداء والتعامل الحرص على اختٌار الكادر األكادٌمً واإلداري المناسبٌن من حٌث  .7

 .ذلك التناتص لحٌن انتهاء الخطر أسباباالستمرار فً مراتبة تناتص أعداد الطلبة، والوتوؾ على  .1 سببها انهاء الخطر والتخلص من االضرار التً
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 تمُُى انخطز .كادٌمٌةسوء استخدام أصول وموجودات األ خطربً: ثبَُ

(1-3) 

 

 درجخ انخطز

 اإلدتًبنُخ*األثز

 يظتىي انخطز

 األثر اإلدتًبنُخ بٌانات الموتع الجهة المسإولة  نوع الخطر 

 ،سوء استخدام وتناول األصول )أثاث، أجهزة 
ب بسب معدات، باصات، كتب، مرافق ... الخ(،

لكل مكون  ؼٌاب التخطٌط السلٌم للحاجات الفعلٌة
واإلهمال عند  ، وؼٌاب المتابعة،كادٌمٌةفً األ

الصٌانة الوتائٌة  االستخدام والتقصٌر فً
 .والعالجٌة

 عمٌد األكادٌمٌة 
نائب العمٌد للشإون 
 اإلدارٌة والعسكرٌة 

 تسم الخدمات 
 اللوازمتسم 

 

 الشإون المالٌةدائرة القبول والتسجٌل،  دائرة
األكادٌمٌةواالتسام   

 

1 2   

وموجودات  الضرورٌة إلضافة أصول كادٌمٌةحاجة األ والتؤكد من كادٌمٌةالتوجٌه لالستخدام األمثل لألصول من تبل إدارة األ .1 سٌاسة الوتاٌة من الخطر
 .جدٌدة

  سبب حدوث هذا الخطر. ذيال او القسم الدائرةباالتصال  .1 اإلجراءات المتخذة لمعالجة الخطر
 .االستخدام وضع الحلول المناسبة والتوصٌات لعدم تكرار حدوث سوء  .2

 .عهدة األصول على العاملٌن وتثبٌت كادٌمٌةعمل جرد بشكل دوري ومفاجئ لجمٌع األصول فً األ .1 سببها انهاء الخطر والتخلص من االضرار التً
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 الكيميائيةالمخاطر 

 

 المخاطر الكٌمٌائٌة

  وتشملخ : وهً احتمال وتوع ضرر او خطر على صحة االنسان او الممتلكات او البٌئة نتٌجة المالمسة مع اي مادة كٌمٌائٌة،

 االنسكاب الكٌمٌائً .1

 الحرٌق الناتج عن اشتعال المواد الكٌمٌائٌة .2
 

 

 تمُُى انخطز االنسكاب الكٌمٌائً :أوالً 

(1-3) 

 

 انخطزدرجخ 

 اإلدتًبنُخ*األثز

 يظتىي انخطز

 األثز اإلدتًبنُخ بٌانات الموتع الجهة المسإولة  نوع الخطر 

  خطر االستنشاق/االرتشاق نتٌجة انسكاب المواد
الكٌماوٌة وانبعاث ابخرتها او وصولها لجسم 

 .المستخدم

   2 1  شعبة المختبرات

 الكٌماوٌة واجراءات استخدامها والتعامل معهامعرفة خواص المواد  .1 سٌاسة الوتاٌة من الخطر
 المنقولة الٌه المادة . وضع اسم المادة وعالمة الخطورة الخاصة بها على االوعٌة وخاصة الوعاء  .2
 المحافظة علة نظافة وترتٌب مكان تواجد المواد الكٌماوٌة  .3
  معرفة اجراءات السالمة العامة  .4
 تجهٌز اماكن مناسبة لتخزٌن المواد الكٌماوٌة  .5

 .اشعار االشخاص القرٌبٌن من الحادث بحدوث انسكاب وابعادهم عن الموتع .1 اإلجراءات المتخذة لمعالجة الخطر
 .عزل المنطقة المتضررة بشرٌط الصق او حاجز  .2
استخدام الدوش او مؽاسل العٌن الطبٌة وتقدٌم المساعدة  ٌجب انقاذ المصابٌن ونقلهم الى مكان امن وفً حال وتوع االنسكاب على الجسم  .3

 الطبٌة.
 . توفٌر تهوٌة جٌدة للمنطقة المصابة  .4
 . التعامل مع البقعة الكٌماوٌة حسب طبٌعتها  .5
 انتشارها وامتصاصها بالرمل او الفحم المنشط وسادة ماصة ارتداء ادوات الحماٌة الشخصٌة وحصر البقعة فً مكان ضٌق لضمان عدم  .6

 (.المادة )حسب طبٌعة

 تنظٌؾ البقعة الملوثة وتعقٌمها بحسب ارشادات بطاتة السالمة العامة .1 سببها انهاء الخطر والتخلص من االضرار التً
 جمع خلٌط المادة المنسكبة والمادة الماصة ووضع اسم المادة )نفاٌة ملوثة(  .2
 التخلص من النفاٌات بطرٌقة صحٌحة وعدم رمٌها مع نفاٌات االمانة  .3

 الحقاا  كتابة تقرٌر خاص بحادثة االنسكاب ووضع توصٌات بهدؾ االستفادة منها 
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 تمُُى انخطز الحرٌق الناتج عن اشتعال المواد الكٌمٌائٌة :ثبَُبً 

(1-3) 

 

 درجخ انخطز

 اإلدتًبنُخ*األثز

 يظتىي انخطز

 ألثزا اإلدتًبنُخ بٌانات الموتع الجهة المسإولة  نوع الخطر 

 اكانت ؼازٌة  الكٌماوٌة سواء خطر اشتعال بعض المواد
 .او صلبة او سائلة

   2 1  شعبة المختبرات

 السالمة الكٌمٌائٌة. التعرؾ على خصائص المواد القابلة لالشتعال باالطالع على بطاتة .1 سٌاسة الوتاٌة من الخطر
 .تخزٌن المواد القابلة لالشتعال فً خزانات خاصة مناسبة  .2
 .االرضٌة واالسطح وتنظٌفها مباشرة عدم ترك ؼبار المواد الصلبة القابلة لالشتعال على هٌئة مساحٌق على  .3
 دورٌا. توفٌر طفاٌات الحرٌق المناسبة وبطانٌات الحرٌق فً المختبر وفحصها  .4
 .التدرٌب الدوري على كٌفٌة استخدام الطفاٌات فً حالة الحرٌق  .5
 .ابعاد جمٌع مصادر االشتعال عند التعامل مع المواد القابلة لالشتعال  .6
 . اثناء نقلها وضع المواد القابلة لالشتعال فً حاوٌات مناسبة تمنع فرص انسكابها  .7
 .فصل المواد القابلة لالشتعال عن المواد االخرى  .8

 .التعرؾ على المخارج .1 اإلجراءات المتخذة لمعالجة الخطر
 .تشؽٌل جرس االنذار واستعمال طفاٌة الحرٌق .2
 الطوارئ والذهاب الى نقطة التجمع المكان وسلوك مخرج فً حال عدم القدرة على مكافحة الحرٌق ٌجب ترك  .3
 . مباشرة بالدفاع المدنًاالتصال   .4
 .االبالغ عن اٌة اصابات  .5

 .ازالة مخلفات الحرٌق وتنظٌؾ وتعقٌم المنطقة الملوثة .1 سببها الخطر والتخلص من االضرار التًانهاء 
 . االعالن عن انتهاء الخطر وعودة االمور الى طبٌعتها  .2
 .كتابة تقرٌر خاص بالحادثة ووضع توصٌات بهدؾ االستفادة منها الحقاا   .3
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 المخاطر الطبيعية

 المخاطر الطبٌعٌة

خ :الناجمة عن العوامل البٌئٌة والتً تهدد االفراد والممتلكات. وتشمل ما ٌلًهً المخاطر   

 خطر التعرض لضربات الشمس .1

 خطر العواصؾ والؽبار .2

 خطر األمطار والسٌول .3

 خطر االنجماد .4
 

 تمُُى انخطز خطر التعرض لضربات الشمسأوألً: 

(1-3) 

 

 درجخ انخطز

 اإلدتًبنُخ*األثز

 يظتىي انخطز

 األثز اإلدتًبنُخ بٌانات الموتع الجهة المسإولة  نوع الخطر 

 الخارجٌة الشعة  تعرض الطلبة و/او العاملٌن فً المناطق
 المرتفعة، االمر الذي ٌترتب علٌه الشمس ودرجات الحرارة
 االصابة بضربات شمس

 دائرة شإون الطلبة
 تسم الخدمات

الساحات الخارجٌة فً 
 األكادٌمٌة

 منخفض 1 1 1

 .زٌادة عدد المظالت فً الساحات المكشوفة .1 الوتاٌة من الخطرسٌاسة 
 .بث الوعً بٌن الطلبة التخاذ الحٌطة من ضربات الشمس  .2
الحرارة عن   الخارجٌة اثناء ساعات الظهٌرة فً االٌام التً ترتفع فٌها درجات الخدمات لوتؾ االعمالتسم لتنسٌق مع ا  .3

 درجة مئوٌة.35
 . تزوٌد الموظفٌن بالمٌاه فً االٌام التً ترتفع فٌها درجات الحرارة  .4
 .تزوٌد العاملٌن بالقبعات الواتٌة من اشعة الشمس  .5

 . تقدٌم االسعافات االولٌة للمصابٌن لحٌن وصول االسعاؾ .1 اإلجراءات المتخذة لمعالجة الخطر
 .االتصال بالدفاع المدنً لنقل المصاب .2
 .الظهٌرة التنسٌق المباشر مع دائرة الخدمات العامة لوتؾ االعمال وتت  .3

  نقل المصابٌن للمستشفى ومتابعة حالتهم .1 سببها انهاء الخطر والتخلص من االضرار التً
 التنبٌه بعدم التعرض الشعة الشمس بصورة مباشرة .2
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 تمُُى انخطز خطر العواصؾ والؽبارثبَُؤً: 

(1-3) 

 

 درجخ انخطز

 اإلدتًبنُخ*األثز

 يظتىي انخطز

 األثز اإلدتًبنُخ بٌانات الموتع الجهة المسإولة  نوع الخطر 

 االشخاص، عدم التنفس عند بعض وصعوبة حدوث ازمات ربو، التحسس 
 الثابتة، تطاٌر المواد )ومنها الحادة وضوح الرإٌا، انهٌار بعض االبنٌة ؼٌر

 مرافق االتصال وانقطاع االتصال بٌن كالزجاج(، انقطاع او تؤثر شبكات
 او مع الجهات الخارجٌة كادٌمٌةاأل

 دائرة شإون الطلبة
 تسم الخدمات
 تسم اللوازم

 منخفض 2 1 2 جمٌع مواتع األكادٌمٌة

 متابعة نشرات االحوال الجوٌة .1 سٌاسة الوتاٌة من الخطر
 تثبٌت االجسام القابلة للتطاٌر  .2
  توفر كمامات للوتاٌة من االصابة بالتحسس  .3
 اعداد نشرات توعوٌة لكٌفٌة التعامل مع خطر العواصؾ والؽبار  .4

 .تقدٌم االسعافات االولٌة للمصابٌن لحٌن وصول االسعاؾ .1 اإلجراءات المتخذة لمعالجة الخطر
 .االتصال بالدفاع المدنً لنقل المصاب .2
 .الظهٌرة العامة لوتؾ االعمال وتتالتنسٌق المباشر مع دائرة الخدمات  .3

 .توفٌر طرق اتصال بدٌلة فً حال حدوث العواصؾ والؽبار .1 سببها انهاء الخطر والتخلص من االضرار التً
 المعتاد بعد زوال الخطر. تفقد جمٌع المبانً والمرافق، والتؤكد من سالمتها وامكانٌة عملها بالشكل  .2

 .ازالة االثار المترتبة على ذلك 
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 تمُُى انخطز خطر األمطار والسٌولثبنثبً: 

(1-3) 

 

 درجخ انخطز

 اإلدتًبنُخ*األثز

 يظتىي انخطز

 األثز اإلدتًبنُخ بٌانات الموتع الجهة المسإولة  نوع الخطر 

 ًوانسداد الطرق واحتجازألكادٌمٌة ا التسبب فً تلؾ بعض الممتلكات ف 
احتمالٌة حدوث تماسات كهربائٌة  ، واٌضاكادٌمٌةاالشخاص داخل حرم األ

 االمطار الشدٌدة والسٌول جراء

 منخفض 2 2 1 جمٌع مواتع األكادٌمٌة دائرة شإون الطلبة

 متابعة النشرة الجوٌة .1 سٌاسة الوتاٌة من الخطر
 الصٌانة الدورٌة الوتائٌة للتمدٌدات الكهربائٌة  .2
 صٌانة وتفقد مجاري مٌاه االمطار والسٌول  .3
 االمطار الفحص الدوري للمبانً للتؤكد من عدم وجود خلل ٌسبب تسربات  .4
 فقد شبكات التصرٌؾ وتنظٌفها تبل موسم الشتاءت  .5
  متابعة تنظٌؾ شبكات التصرٌؾ بشكل دوري خالل فصل الشتاء  .6
 توفر اماكن امنة فً حال حدوث فٌضانات  .7

فً حالة هطول االمطار او وجود  حتى زوال الخطر ، االبتعاد عن مجاري السٌولعدم مؽادرة االشخاص  .1 اإلجراءات المتخذة لمعالجة الخطر
 تحذٌرات عن السٌول.

 التٌار الكهربائً لتؤكد من جاهزٌة مولد الطاتة الكهربائٌة االحتٌاطً الحتمال انقطاعا  .2
 األكادٌمٌة ازالة العوائق فً شبكات التصرٌؾ السٌول فً   .3
 والطالب للخطر ازفة كً ال تتعرض حٌاة الموظفٌناتباع الطرق االمنة وعدم المج  .4

 حصر االضرار نتٌجة تعرضها للسٌول .1 سببها انهاء الخطر والتخلص من االضرار التً
  ء التً تد تكون تعرضت للتلؾاصٌانة االجز  .2
 عمل االجراءات التصحٌحٌة فً نظام تصرٌؾ االمطار  .3
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 تمُُى انخطز االنجمادخطر راثعؤً: 

(1-3) 

 

 انخطز درجخ

 اإلدتًبنُخ*األثز

 يظتىي انخطز

 األثز اإلدتًبنُخ بٌانات الموتع الجهة المسإولة  نوع الخطر 

 ،انزالق المركبات ، انفجار االنابٌب انحسار االشخاص نتٌجة تراكم الثلوج 
 االجهزة المٌكانٌكٌة التً تحوي زٌوت و المخصصة للسوائل والمٌاه، تعطل

 المركبات الشوارع امامتعطل الطرتات وسد 

 دائرة شإون الطلبة
 دائرة االمن الجامعً
 دائرة الخدمات العامة

 

 متوسط 4 2 2 جمٌع مواتع األكادٌمٌة

 تؤجٌل الدوام الصباحً لمدة ساعتٌن او اكثر .1 سٌاسة الوتاٌة من الخطر
 تعطٌل الدوام فً حالة تراكم الثلوج  .2
 تؽلٌؾ االنابٌب واالجهزة التً تد تتضرر من االنجماد  .3
 الكشؾ الدوري على االنابٌب واالجهزة والمركبات فً فصل الشتاء  .4

 تعلٌق الدوام فً حال حدوث خطر تراكم الثلوج اثناء الدوام .1 اإلجراءات المتخذة لمعالجة الخطر
  فً حالة تراكم الثلوج فً حال حدوث الخطر خارج اوتات الدوام الرسمً، تعطٌل الدوام  .2
 توفٌر الطعام لطالبات السكن والعاملٌن المناوبٌن .3

  حصر االضرار نتٌجة االنجماد او تراكم الثلوج .1 سببها انهاء الخطر والتخلص من االضرار التً
 للعطل صٌانة االج ازء واالنابٌب واالجهزة التً تد تكون اتلفت او تعرضت .2
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 المخاطر التكنولوجية

التكنولوجٌة المخاطر  

 هً المخاطر التً تهدد البٌانات والوثائق االلكترونٌة فً األكادٌمٌة. وتشمل ماٌلًخ :

 مخاطر تقنٌةخ : االختراق .1

 مخاطر تقنٌةخ : الفٌروسات .2
 مخاطر تقنٌةخ : اعطال األجهزة أو األنظمة الرئٌسٌة .3

 

 

 تمُُى انخطز االختراقخطر أوالً: 

(1-3) 

 

 درجخ انخطز

 اإلدتًبنُخ*األثز

 يظتىي انخطز

 األثز اإلدتًبنُخ بٌانات الموتع الجهة المسإولة  نوع الخطر 

 وتكنلوجٌا المعلوماتتسم االتصاالت  الواتٌة للخوادم واألجهزة الرئٌسٌة كسر الحواجز 
  مركز االنظمة والدعم الفنً

جمٌع الدوائر و األتسام فً 
 األكادٌمٌة

 متوسط 3 3 1

 محتمل او على االتل الحد من تؤثٌره.راق بكة بحٌث تمنع اي اختلشتهٌئة وتصمٌم ا .1 سٌاسة الوتاٌة من الخطر
 االختراتات. ٌة بشكل دوري الختبار مدى الحماٌة منفنعمل اختبارات  .2
  مواكبة التقنٌات الحدٌثة التً تمنع االختراق.  .3
 ، وإصدار تقرٌر دوري بذلكراقمتابعة األداء الفّنً ألنظمة منع االخت  .4
 نسخ احتٌاطٌة على اجهزة منفصلة عن الشبكة والعمل على تحدٌثها باستمراروجود  .5

 ق عن طرٌق عزل األنظمة المتضررة والتؤّكد من حماٌة األنظمة األخرى.ارتتقلٌل تؤثٌر االخ .1 اإلجراءات المتخذة لمعالجة الخطر
 شبكة، أو األنظمة الرئٌسٌة(ق )اختراق فً أنظمة الراالمسإول وتحدٌده حسب نوع االخت الفنًتجهٌز الفرٌق  .2
 ضرر وإٌجاد خطط بدٌلة.لومداه، وتحدٌد مقدار ا راقالبدء بالبحث والتدتٌق لتحدٌد أسباب االخت .3
  .ًمماثل مستقبل راقاخت يالمشاكل وحماٌة النظام من أ لالبدء بح .4
 المستخدمٌن والموظفٌن.لها وتوعٌة حة ٌإرسال تقرٌر عن المشكلة ومدى ضررها وكٌف .5

 إتفال األنظمة المخترتة أو فصلها عن الشبكة حتى ال تتمكن من الوصول إلى ؼٌرها أو التؤثٌر فٌها. .1 سببها ء الخطر والتخلص من االضرار التًانها
 األنظمة. عمل اإلعدادات الالزمة على أجهزة االختراق الشبكٌة وتطبٌق التحدٌثات الالزمة إلٌقاؾ الهجوم ومنع الوصول إلى .2
 .ضعؾللوها من نقاط اخعدم توصٌل األنظمة المتضررة على الشبكة إال بعد اختبارها والتؤكد من  .3
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 تمُُى انخطز الفٌروساتخطر ثبَُبً: 

(1-3) 

 

 درجخ انخطز

 اإلدتًبنُخ*األثز

 يظتىي انخطز

 األثر اإلحتمالٌة بٌانات الموتع الجهة المسإولة  نوع الخطر 

  على اجهزة الخوادم الرئٌسٌة او خطر انتشار الفٌروسات
للبٌانات أو  فقداا أو  تلفاا  تسببوالتً تد  اجهزة المستخدمٌن

 .المعلومات اما بشكل كلً او جزئً

 وتكنلوجٌا المعلوماتتسم االتصاالت 
  مركز االنظمة والدعم الفنً

جمٌع الدوائر و األتسام فً 
 األكادٌمٌة

 متوسط 4 2 2

 صة بالمعلومات.اسالمة واألمن الخلوافر إجراءات ات .1 سٌاسة الوتاٌة من الخطر
 .العالّمٌة وأفضل الممارسات اتخاذ إجراءات، ووضع سٌاسات ألمن المعلومات تخضع للمعاٌٌر .2
 .رئٌسٌةلتهاجم الخوادم واألجهزة ا ضع برامج مضادات الفٌروسات تٌد التشؽٌل لمنع الفٌروسات التًو  .3
 من الفٌروسات.خلوها  إال بعد التؤّكد منألكادٌمٌة ً الالحد من ارتباط أجهزة الطالب وموظف .4
ول واالرتباط بشبكة دخالفٌروسات وٌتخلص منها تبل ال لتؤكد من نظافة األجهزة ؼٌر المرتبطة بالخادم الرئٌس الذي ٌبحث عنا .5

  اإلصابة بالفٌروسات. الجامعة لتفادي
 كادٌمٌة.مرتبط بالشبكة الّرئٌسٌة لأل ألي جهاز ةٌتفعٌل تحدٌث برنامج مضاّد الفٌروسات بطرٌقة أوتوماتٌك .6
 وجود نسخ احتٌاطٌة على اجهزة منفصلة عن الشبكة والعمل على تحدٌثها باستمرار .7

 المسإول عن النظام أو فرٌق أمن المعلومات.تبل تقلٌل تؤثٌر الفٌروس بفصل الّنظام أو عزله من  .1 اإلجراءات المتخذة لمعالجة الخطر
 ل المشكلة.حالخدمة فً أثناء  الستمرارٌةوإمكانٌة إٌجاد بدائل  رار،وتحدٌد األضفحص النظام،  .2
إرسال تقرٌر عن المشكلة  االحتٌاطٌة إن لزم األمر وحماٌة النظام كما ٌجب. بالنسخلته، واالستعانة االفٌروس وإز معالجةالبدء ب  .3

 المستخدمٌن والموظفٌن.ومدى ضررها وكٌفٌة حلها، وتوعٌة 

 .استخدام أجهزة موانع االختراق الشبكٌة إلٌقاؾ الفٌروس وعزلة .1 سببها الخطر والتخلص من االضرار التًانهاء 
 .تنظٌؾ األجهزة المصابة  .2
 . عدم توصٌل األنظمة المتضررة على الشبكة إال بعد اختبارها والتؤكد من خلوها من أي فٌروس .3
 .عناوٌن الفٌروساتتحدٌث األجهزة الواتٌة من الفٌروسات بالنسخة من  .4

 

  



 (و  0202-0202خطح إداسج انًخاغش )
 

 

31 

 

 تمُُى انخطز اعطال األجهزة أو األنظمة الرئٌسٌةخطر ثبنثبً: 

(1-3) 

 

 درجخ انخطز

 اإلدتًبنُخ*األثز

  

 يظتىي انخطز

 األثر اإلحتمالٌة بٌانات الموتع الجهة المسإولة  نوع الخطر 

 ل هذا الخطر فً تعطل األجهزة الرئٌسٌة مثٌت
 مالتً تخدم أه واألنظمة، أو البرامج كادٌمٌةلأل

، مما تد األكادٌمٌةدمها قٌات أو الخدمات التً تلالعم
ٌِّدٌن فً ٌتسبب فً  انقطاع الخدمات عن المستف
 األكادٌمٌة.

تسم االتصاالت و مركز االنظمة والدعم 
 الفنً

   2 2 األكادٌمٌة

 واألنظمة الرئٌسٌة.ٌة لألجهزة رٌات الصٌانة الدولإجراء عم .1 سٌاسة الوتاٌة من الخطر
  عمل عقود صٌانة مع الشركات المتخصصة. .2
 .البرامج عمل جاهزة للطوارئ خاصة باألجهزة أوفرق تخصٌص  .3

 تجهٌز الفرٌق التقنً المسإول عن األنظمة المتعطلة أو األجهزة. .1 اإلجراءات المتخذة لمعالجة الخطر
 .الصٌانة البدء بالبحث والتدتٌق لتحدٌد مشكلة التعطل، واالستعانة بالشركة المسإولة عن تقدٌم الدعم الفنً حسب عقد  .2
  حل المشكلة ومنع تكرار التعطل والعودة إلى البٌانات الصحٌحة. .3
 المستخدمٌن والموظفٌن.لها، ومدى الَضرر الحاصل، وتوعٌة حإرسال تقرٌر عن المشكلة وكٌفٌة  .4

 .إعادة البٌانات إلى ما كانت علٌه تبل التعطل عن طرٌق النسخ االحتٌاطٌة إذا كانت هناك أضرار فً البٌانات .1 سببها انهاء الخطر والتخلص من االضرار التً

 

 

 

 

 

 

 

 


