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مقدمة

في ظل الوضع الراهن االمتغطرات 
ــوارث  ــك ــداث ال ــ الــمــتــســارعــة اح
على  االمالطة  االصمطة  الطبط طة 
الساحة ال المطة االمملطة اال وابل 
التي تؤثر على بختلف المؤسسات، 
تضاعفت في الفتر  األخطر  الماجة 
إلى اجود طريقة إلدار  المخاطر�

الدمالطة  المداد  جاب ة  المرص 
بن  بقدراتها  على  المفاظ  على 
االمادية،  االمالطة  البدرية  الكوادر 
إعــداد  على  الجاب ة  عمدت  فقد 
إلى  تهدف  المخاطر  إلدار   خطة 
حداثها  المتوقع  المخاطر  تمديد 
إن   – الخسائر  اتقلطل  مها  االتنبؤ 
حصلت- االتخفطف بن أثارها، اإيجاد 
البدرية  بكوناتها  لجمطع  ابنه  بطئة 
االمادية حتى تستمر الجاب ة مأداء 
دارها في ضوء خطتها االستراتطجطة 

ارؤيتها ارسالتها�

ايمكن ت ريف الخطر مانه حداث شيء با يكون له 
ي رقل  أا  الجاب ة  أهــداف  تمقطق  في  سلبي  أثر 
بسطرتها ابن الممكن أن يؤدي إلى خسائر مدرية 
الجاب ة  لزابًا على  أا ب نوية، الذا كان  أا بادية 
اضع خطة استراتطجطة إلدار  المخاطر تتماشى بع 
تصنطف  يتم  افطها  االستراتطجطة  الجاب ة  خطة 
ذلك  حداثها  ااحتمالطة  خطورتها  ممسب  المخاطر 
بن أجل ت زيز الجهود لدفع المخاطر اإدارتها مكفاء  
الفورية  الملول  اإيجاد  اقوعها  قبل  مها  االتنبؤ 

للت افي ازرع الثقة في نفوس بنسوبطها�

 إن تنفطذ بثل هذه الخطة ي تبر بؤشر لقدر  الجاب ة 
بنسوبطها  أرااح  على  االمفاظ  ذاتها،  تطوير  على 
اأصولها المالطة اغطر المالطة، فضاًل عن أنها آلطة ت زز 
الرياد   نـمو  بسطرتها  في  الجاب ة  بوقف  بن 

ال المطة في بجتمع الم رفة�



12
خطة إدارة المخاطر

فصل

سياسة إدارة 
المخاطر

1	  



سطاسة إدار  المخاطر

1415
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إدارة � 01�2نطاق العمل� 01�1 ســيــاســة  تــرتــكــز 
المخاطر بالجامعة على 

ثالثة عناصر أساسية       انطالقًا بن الدار الريادي الذي 
ال ملطة  فــي  الجاب ة  مــه  تقوم 
الت لطمطة ا خدبة المجتمع ا حرصًا 
ا  سالبة  على  المفاظ  على  بنها 
مجمطع  ــا  رااده ا  بنسوبطها  صمة 
أألفرع ا المواقع التام ة لها اض ت 
إلدار   استراتطجطة  خطة  الجاب ة 
المخاطر حتى تتمكن بن االستمرار 
ا  عالطة  مكفاء   ــا  داره أداء  في 
ا  للنظم  افــقــًا  بتطلباتها  توفطر 
ا  المملطة  الــقــوانــطــن  ا  الــلــوائــح 
ال المطة، على أن يتم تقيطم عملطات 
المخاطر  إدار   نظام  إجـــراءات  ا 
بن  االستفاد   ا  بنتظمة  مصفة 
النتائج في عملطة تمديث ا براج ة 

النظام مالجاب ة

ابنع  	1 المخاطر  بن  الوقاية 
حداثها قدر المستطاع�

حال  	1 المخاطر  بع  الت ابل 
حداثها مدكل ناجح اف ال�

الــمــراقــبــة  	1 ــظــام  ن تف طل 
ــذي  الــداخــلــطــة الــفــ ــال ال
مداية  عند  التنبطه  بن  يمكن 
اتــوقــع  خــطــر  أي  ــدــوء  ن

المخاطر قبل حداثها�  

التخططط  بدخل  الدمالطة  المداد  جاب ة  تبنت  قد  ا 
االستراتطجي لصطاغة ا تطبطق استراتطجطة إدار  المخاطر ا 
األخذ م طن االعتبار جمطع التمديات ا المخاطر المتوق ة 

التي قد تواجهها ا سبل الت ابل ب ها ا إدارتها� 
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

األهداف االستراتيجية � 01�3
إلدارة المخاطر

المخاطر  إلدار   الرئطس  الهدف  إن 
المداد  جاب ة  على  المفاظ  هو 
لمزاالة  بستقر   ا  آبنة  الدمالطة 
أندطتها مكفاء  عالطة ااض ة نصب 
عطنطها سالبة ا أبان بنسوبطها، لذا 
االستراتطجطة  األهـــداف  تمديد  تم 

إلدار  المخاطر كما يلي:

ــزام  	1 ــتـ ــى االلـ ــل ــد ع ــط ــأك ــت ال
تجاه  للجاب ة  االستراتطجي 
طالمها ا المستفطدين بنها ا 

المجتمع�

ت زيز تنافسطة الجاب ة افق  	1
ب ايطر  ا  األداء  بــؤشــرات 

ضمان الجود �

ا  	1 الجاب ة  أصـــول  حماية 
بواردها المادية ا لبدرية�

بهام  	1 ا  ببادئ  ا  ألهــداف  شابل  إطار  تقديم 
األخــطــار  ب الجة  كطفطة  ا  المخاطر  إدار  

المتوق ة�

تطوير قواعد للبطانات ا أداات ا أسالطب لتملطل  	1
للتنبؤ مالمخاطر قبل اقوعها ا تقيطمها ا تمديد 

مرابج ا إجراءات الت ابل ب ها�

مالجاب ة افق  	1 تطوير خطط الطوارئ المختلفة 
نتائج عملطات التقيطم�
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

تكون المالة )بنخفض الخطور (

تكون المالة )عال الخطور (     

تكون المالة )بتوسطة الخطور ( 

تكون المالة )شديد  الخطور (

تكون المالة » خطر «

قيمة مستوى الخطر =
x شدة الخطر احتمالية احتمالية الحدوث 

الحدوث

5 مؤكد  5 10 15 20 25
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

1 2 3 4 5
شدة الخطر

إدارة � 01�4 خطة  تبني  منهجية 
المخاطر في الجامعة

تملطلطة  ا  علمطة  دراسة  خالل  بن 
تم حصر أنواع المخاطر ا اصفها ا 
تقدير  ا  حداثها  احتمالطة  تقدير 
آثارها حال حداثها ا تمديد الجهات 
كل  عن  المسؤالطن  األشخاص  ا 
تم  ا  المخاطر،  تلك  أنواع  بن  نوع 
المخاطر  لدرء هذه  اضع سطاسات 
احتمالطة  تقلطل  أا  حداثها  بنع  ا 
اعتماد  تم  ا  تأثطرها،  ا  حداثها 
اإلجــــــراءات الـــواجـــب اتــخــاذهــا 
ا  آثارها  إزالة  ا  المخاطر  لم الجة 
تمجطم أضرارها، ا كطفطة تتبع هذه 
التقارير  رفع  ا  توثطقها  ا  المخاطر 
تقيطم  ا  الم نطة  للجهات  عنها 
عملطات ا إجراءات إدار  المخاطر ا 
في  التقيطم  ذلك  بن  االستفاد  

عملطات التمسطن ا التطوير�

ا لقد تم اعتماد نظام لتقدير كل خطر ي تمد على عابلطن 
ا  المالي،  الخطر  بستوى  يمثل  األال  ال ابل   ، أساسيطن 
ال ابل الثاني يمثل تأثطر الخطر حال حداثه ا تم تقسطم كل 
عابل إلى خمسة أقسام بن رقم )1 إلى 5( تتوزع كالتالي 

)بنخفض جدًا، بنخفض، بتوسط، عاٍل جدًا( على الترتطب�

ا علطه يمكن قطاس بستوى الخطر مال القة التالطة:

 5-1

16-13

9-6

25-17

12-10
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

أنواع المخاطر � 01�5

المخاطر  تصنطف  ا  تمديد  تم  لقد 
الممتمل حداثها في الجاب ة على 

النمو التالي:

ــاطــر الــطــبــطــ ــطــة ا  	1 ــمــخ ال
المرائق�

بخاطر المندآت ا المرافق� 	1

المخاطر الكطمطائطة 	1

المخاطر الصمطة ا الطبطة 	1

بخاطر الموارد البدرية 	1

بخاطر أبن الم لوبات 	1

المخاطر المالطة 	1

ا م د الدراسة تم اضع جدال بفصل
لكل خطر يبطن با يلي:

نوع الخطر الممتمل� 	1

اصف الخطر� 	1

بوقع الخطر� 1	

بستوى الخطر� 		

تأثطر الخطر حال حداثه� 		

سطاسة درء الخطر� 		

الدخص المسؤال� 		

نوع الخطر� 		

إدار   الستراتطجطة  أساسطة  ركطز   الجدال  ي د  ممطث 
المخاطر يتم اعتماده لمراقبة بستوى االلتزام ا التنفطذ ا 
هذا  مأن  علمًا  الجاب ة،  في  المخاطر  إلدار   المتام ة 

الجدال مماجة إلى التطوير ا التمسطن المستمر�
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فصل

المخاطر 
الطبيعية 
والحرائق

1	  



المخاطر الطبط طة االمرائق
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

المخاطر الطبيعية � 02�1
و الحرائق 

قائمة المخاطر الطبيعية � 02�2
و الحرائق المحتملة

الممتملة  الطبط طة  المخاطر  هي 
بثل  الجاب ة  لها  تت رض  قد  التي 
ماقي المندئات ال ابة لذا يجب أن 
يتم أخذ ذلك في عطن االعتبار للتقلطل 
بن آثارها على الجاب ة ، كما ت تبر 
المرائق بن أعلى بستويات األخطار 
حطث تهدد حطا  األفراد ا الممتلكات 
ا ذلك نتطجة عدم اتباع االشتراطات 
عدم  أا  السالبة  ا  ماألبن  الخاصة 
توفر أجهز  إنذار ا بكافمة المريق 
مالمباني أا عدم صطانتها ا بتام تها 
مصفة دار  ا التأكد بن كفاءتها أا 

افتقار ال ابلطن للتدريب علطها� 

األبطار االسطول 	1

ال واصف االغبار 	1

النقل االزحام 	1

ضرمات الدمس 	1

ا  	1 التدجطر  عن  ناتج  حريق 
خدبات النظافة

تخزين  	1 سوء  عن  ناتج  حريق 
بواد قاملة لالشت ال

تطبطق  	1 سوء  عن  ناتج  حريق 
في  السالبة  اشــتــراطــات 

المختبرات

عدم اجود عالبات السالبة اإلرشادية ا التمذيرية 	1

)أنظمة  	1 المريق  بن  المماية  أجهز   اجود  عدم 
اإلطفاء أا اإلنذار أا كلطهما(

الت ديالت داخل المباني ا المرافق غطر المصرح مها 1	

ض ف صطانة ب دات ا أنظمة اإلطفاء ا اإلنذار  		
مالجاب ة

ض ف التدريب على استخدام اسائل السالبة 		

حريق ناتج عن سوء التمديدات الكهرمائطة 		
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الفمص الداري للمباني للتأكد بن سالبتها اإخالء غطر  	
الصالح بنها�

توفطر طائرات إخالء عند حداث أبطار أا سطول� 	

توفطر أباكن آبنة في حال حداث الفطضانات االسطول� 	

الكدف عن بنافذ التصريف مدكل داري� 	

إتباع الت لطمات الوارد  في خطة الطوارئ لمواجهة  	
األحوال الجوية / خطة الدتاء 

التطار  	 انقطاع  عند  االحتطاططة  المولدات  تدغطل  خطة 
الكهرمائي في الجاب ة�

االنهطارات / الفطضانات / ااالحتجاز، نتطجة غزار  األبطار، 
األبر الذي قد يؤدي إلى:  

ال مل  	 الغرق اي طل  إلى  يؤدي  يمكن  المطاه  تجمع 
مالجاب ة�

احتجاز الطالب االمنسوبطن في م ض األباكن 	

عدم توفر المواد الغذائطة  	

حداث انهطار في م ض المباني 	

حداث تماس كهرمي يؤدي إلى انقطاع الكهرماء 	

خطر ناتج عن األبطار االسطول

الوظطفة: بدير إدار  األبن ا السالبة 
هاتف:  0146614841

الكلطة/اإلدار : داخل المباني اخارجها
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

األمطار والسيول 1	

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي سياسة درء الخطر:

وصف الخطر:
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االتصال مرئطس قسم األبن االسالبة 	

االستماع للندر  الجوية� 	

جمطع الجهات ذات ال القة )األبن االسالبة، 
الصطانة ،اإلس اف(

داخل المباني اخارجها

خطر ناتج عن األبطار االسطول

بدير إدار  األبن ا السالبة

هاتف :
مريد إلكتراني :

0146614841
aouth�alenazi@nbu�edu�sa

االستماع للندر  الجوية� 	1

بباني  	1 فــي  الــمــوجــوديــن  على  التنبطه 
حطن  إلى  المباني  بغادر   عدم  الجاب ة 
على  الــتــنــبــطــه  اكــذلــك  ــخــطــر،  ال زاال 
األادية  بجاري  عن  ماالمت اد  الموجودين 
اجود  أا  األبطار،  قرب هطول  حالة  في 

تمذيرات عن سطول�

الكهرمائطة  	1 المولدات  جاهزية  بن  التأكد 
التطار  انــقــطــاع  الحــتــمــال  االحــتــطــاطــطــة 

الكهرمائي�

مالمباني  	1 المطر  تصريف  بسارات  براج ة 
االموقع ال ام�

اتبع المسارات الموصى مها عند استخدام  	1
حطاتك  ت رض  ال  كي  تجازف  اال  الطرق, 

احطا  اآلخرين للخطر�

تفقد جمطع برافق الجاب ة للتأكد بن جاهزيتها� 	1

صطانة األجزاء التي قد تكون أتلفتها السطول� 	1

نظام  	1 القصور في  متالفي  الخاصة  التدابطر  اضع 
تصريف المطر إن اجد�

األمطار والسيول إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:
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توفطر عطادات إس افات أالطة في  	
كل ببنى في الجاب ة� 

توفطر كمابات للوقاية بن اإلصامة  	
مالمساسطة أا الرمو�

للت ابل بع  	 إرشادية  لوحات  اضع 
خطر ال واصف االغبار�

إجراء صطانة دارية لجمطع بباني ا  	
برافق الجاب ة�

التخاذ  	 الطالب  بطن  الوعي  مث   
المططة ا المذر�

حداث أزبات رمو� 	
حداث م ض اإلصامات جراء تطاير القطع الم دنطة�  	
ال واصف  	 مسبب  الجاب ة  بمتلكات  م ض  تمطم 

الدديد �
المماضرات  	 عن  البث  اانقطاع  االتصاالت  شبكات  تأثر 

المنقولة اارش ال مل� 

تندط في بنطقة المداد الدمالطة ال واصف الترابطة االتي 
برتف ة  تكرارها  نسبة  أن  ايالحظ  المخاطر�  بن  الكثطر  تسبب 

اتأثطرها عاٍل على بنسومي الجاب ة اتجهطزاتها�

الوظطفة: بدير إدار  األبن ا السالبة 
هاتف:  0146614841

الكلطة/اإلدار : داخل المباني اخارجها
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

العواصف والغبار واألتربة 1	

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:
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االتصال مرئطس قسم األبن االسالبة 	

االستماع للندر  الجوية� 	

جمطع الجهات ذات ال القة )األبن االسالبة ، الصطانة 
،اإلس اف(

داخل المباني اخارجها

خطر ناتج عن ال واصف االغبار ااألترمة

بدير إدار  األبن ا السالبة

هاتف :
مريد إلكتراني :

0146614841
aouth�alenazi@nbu�edu�sa

االستماع للندر  الجوية لمتام ة المالة الجوية� 	1

لتأبطن  	1 االسالبة  األبــن  ممسؤال  االتصال 
بداخل ابخارج بباني الجاب ة�

االتصال ممسؤال الصطانة لتأبطن بولد الطاقة  	1
التطار  النقطاع  لتمسبًا  االحتطاطي  الكهرمائطة 

الكهرمائي�

التخاذ  	1 مالجاب ة  الموجودين  لجمطع  التنبطه 
المططة االمذر, اعدم الخراج بن المباني إلى 

الساحات اعدم قطاد  السطارات�

بن  	1 االتأكد  االمرافق،  المباني  جمطع  تفقد 
سالبتها اإبكانطة عملها مالصور  المطلومة م د 

زاال ال واصف�

إزالة اآلثار المترتبة على ال واصف ااألترمة� 	1

العواصف والغبار واألتربة إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

3233
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3435

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

توفطر حافالت إضافطة خاصة مفترات االختبارات� 	

شراط  	 بن  االتأكد  للمافالت  الدارية  الصطانة  إجراء 
السالبة فطها�

اضع جهاز لتتبع المافالت برتبط بإدار  المركة� 	

تأخر أا ت طل اسائل النقل الخاصة مالطالبات  	
ــات  أاق فــي  الــتــدريــس  هطئة  عــضــوات  أا 

االختبارات�

أاقــات  	 فــي  الجاب طة  المافالت  ت طل 
السطول ااألبطار اال واصف االغبار� 

بن  علطه  يترتب  ابا  النقل  اجود  إلى  الطالبات  أقسام  حاجة 
بخاطر خالل فتر  نقل الطالبات أا عضوات هطئة التدريس بن 

ت طل حافلة النقل ابا يصاحبها بن أذي �

الوظطفة: بدير إدار  المركة  
هاتف: 0505386660  

الكلطة/اإلدار : داخل المباني اخارجها
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

النقل والزحام 13

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

3435
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

االتصال ممدير إدار  المركة 	

االنتقال الفوري للمسؤالطن لمكان المادث 	

المركة،  )إدار   ال القة  ذات  الجهات  جمطع 
األبن االسالبة(

الطرق الموصلة للجاب ة اببانطها المختلفة

خطر ناتج عن النقل االزحام

بدير إدار  المركة

هاتف :
مريد إلكتراني :

0505386660
aouth�alenazi@nbu�edu�sa

استخدام سائقطن بؤهلطن لنقل الطالب� 	1

اعدم  	1 جطد   ممالة  نقل  اسائل  استخدام 
استخدام سطارات ب يبة�

للسطارات  	1 الصطانة  مرابج  إتمام  بن  التأكد 
قبل البدء منقل الطالب مدكل يوبي�

إسناد أبر نظام التدغطل مكابله لجهة بسؤالة� 	1

المد بن اجود تقارير أسبوعطة اشهرية عن حالة  	1
ذات  السطارات  ااستب اد  االسائقطن  السطارات 

الكفاء  األقل�

الجاب ة  	1 داخــل  السطارات  لمركة  دراســة  تنفطذ 
االسرعات  الــطــوارئ  ســطــارات  علي  اتأثطرها 

المسموح مها�

النقل والزحام إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

3637
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

ــي الــســاحــات  	 اضـــع بــظــالت ف
المكدوفة في الجاب ة� 

توفطر بكطفات تبريد في الممرات  	
ااألراقة في الجاب ة�

 اضع رشاشات باء في الساحات� 	

لتسهطل  	 الــطــوارئ  ــام  أرق توحطد 
الطارئة  للماالت  االتصال  عملطات 

في الجاب ة�

التخاذ  	 الطالب  بطن  الوعي  مث 
المططة ا المذر�

إصامة بنسومي الجاب ة مضرمات الدمس� 	

إلى  	 تؤدي  قد  حر  مضرمات  الجاب ة  بنسومي  إصامة 
بداكل صمطة كبطر � 

نظرًا  لزياد  عدد بباني الجاب ة ااتساع المساحات مها, 
احتمالطة  إلى  يؤدي  ذلك  كل   ، الصطف  أثناء  االتدريس 
إصامة بنسومي الجاب ة مضرمات الدمس التي قد تؤدي 

إلى بداكل صمطة�

الوظيفة: بدير إدار  األبن ا السالبة 
هاتف:  0146614841

الكلطة/اإلدار : داخل المباني اخارجها
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

ضربات الشمس 14

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

3839
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

االتصال ممدير إدار  المركة 	

االنتقال الفوري للمسؤالطن لمكان المادث 	

)األبــن  ال القة  ذات  الجهات  جمطع 
االسالبة ، الصطانة ، اإلس اف(

بمطط الجاب ة االساحات الداخلطة في الجاب ة

خطر ناتج عن ضرمات الدمس

بدير إدار  األبن ا السالبة

هاتف :
مريد إلكتراني :

0146614841
aouth�alenazi@nbu�edu�sa

االتصال ماإلس اف لنقل المصاب� 	1

لمطن  	1 األالطة  اإلس افات  تقديم 
حضور الم الجطن�

غمر جسم المريض في الماء البارد  	1
اقطع الثلج�

للمستدفى  	1 المصابطن  نقل 
اتقديم الرعاية الالزبة�

للدمس  	1 الت رض  م دم  التنبطه 
مصور  بباشر �

ضــــرار  عــمــل بــظــالت لمن  	1
التواجد  عمله  ظراف  تقتضي 
تمت الدمس مصور  بباشر �

ضربات الشمس إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

4041

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



4243

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

إزالة جمطع األشجار الطامسة ا بخلفات المزراعات� 	

إزالة جمطع المخلفات التي بن شأنها تسبب المريق� 	

اجود  	 يمنع  آلي  منظام  الطداي  الري  نظام  استبدال 
أشجار أا إعداب يامسة�

زياد  أعداد ال ابلطن في خدبات الري ا المزراعات ا  	
تدريبهم على ال مل اآلبن�

قاملة  قمابة  ا  بتساقطة  أشجار  أاراق  ا  يامسة  أشجار 
مالجاب ة  الخضراء  المساحات  ا  المدائق  في  لالشت ال 

بما يزيد احتمالطة حداث حريق

حريق ناتج عن األشجار الطامسة ا إهمال النظافة

الوظيفة: بدير إدار  األبن ا السالبة 
هاتف:  0146614841

الكلطة/اإلدار : داخل المباني اخارجها
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

حريق ناتج عن التشجير و خدمات 
النظافة 15

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

4243
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

إخالء األشخاص الم رضطن للخطر المباشر� 	

تدغطل جرس إنذار المريق ا االتصال على هاتف 998  	
ا ذلك إلمالغ الدفاع المدني�

استخدام طفايات المريق الطداية إذا كان الوضع آبنًا،  	
ا في حالة اجود أشخاص بدربطن على استخدابها�

بغادر   	 عند  ــواب  األم بإغالق  ذلك  ا  المريق  احتواء 
الموقع ا تف طل إجراءات خطة اإلخالء�

)األبــن  ال القة  ذات  الجهات  جمطع 
االسالبة ، قسم الخدبات، اإلس اف(

داخل المباني ا خارجها

حريق ناتج عن التدجطر ا خدبات النظافة

بدير إدار  األبن ا السالبة

هاتف :
بريد إلكتروني :

0146614841
aouth�alenazi@nbu�edu�sa

إدار   	1 الصطانة،  )قسم  بن  فريق  تدكطل 
أبالك الجاب ة، قسم األبن ا السالبة، 
قسم الخدبات، الجهة المتضرر ( ا إعداد 
تقرير بدترك )لم الجة المادث ا ب رفة 
ل دم  الــالزبــة  التوصطات  ا  األســبــاب 

تكراره بستقباًل(�

السطاسات  	1 براج ة  ا  المسؤالطة  تمديد 
ا اإلجراءات لم الجة هذا الخطر�

عمل إجراءات اقائطة ل دم تكرار المادث  	1
بر  أخرى�

الجهة  	1 بــن  الــخــطــر  ب الجة  بتام ة 
المتضرر  ا إعداد تقرير خالل ثالثة أيام ا 

الرفع لصاحب الصالحطة�

حصر األضرار ا التلفطات التي سببها المريق� 	1

إزالة المخلفات الناتجة عن المريق� 	1

إعاد  تأهطل الموقع كما كان علطه قبل المادث� 	1

إعالن زاال الخطر ا إعاد  الوضع للمالة الطبط طة� 	1

إعداد تقرير شابل لمصر األضرار ا اإلجراءات التي  	1
تم اتخاذها لم الجة المادث�

حريق ناتج عن التشجير 
و خدمات النظافة

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

4445
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

تخزين المواد القاملة لالشت ال افق اشتراطات األبن  	
ا السالبة ا لوائح الدفاع المدني�

المباني  	 داخل  لالشت ال  القاملة  المواد  تخزين  عدم 
المطوية ا الهابة�

سوء تخزين بواد قاملة لالشت ال داخل المباني ا المرافق 
يزيد بن احتمالطة حداث حريق

حريق ناتج عن تخزين بواد قاملة لالشت ال

الوظيفة: بدير إدار  األبن ا السالبة 
هاتف:  0146614841

الكلية/اإلدارة: داخل المباني اخارجها
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

حريق ناتج عن سوء تخزين مواد 
قابلة لالشتعال 16

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

4647

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

إخالء األشخاص الم رضطن للخطر المباشر� 	

تدغطل جرس إنذار المريق ا االتصال على هاتف 998  	
ا ذلك إلمالغ الدفاع المدني�

استخدام طفايات المريق الطداية إذا كان الوضع آبنًا،  	
ا في حالة اجود أشخاص بدربطن على استخدابها�

بغادر   	 عند  ــواب  األم بإغالق  ذلك  ا  المريق  احتواء 
الموقع ا تف طل إجراءات خطة اإلخالء�

)األبــن  ال القة  ذات  الجهات  جمطع 
االسالبة ، الصطانة ، اإلس اف(

داخل المباني ا خارجها

حريق ناتج عن سوء تخزين بواد قاملة لالشت ال النظافة

بدير إدار  األبن ا السالبة

هاتف :
بريد إلكتروني :

0146614841
aouth�alenazi@nbu�edu�sa

إدار   	1 تدكطل  فريق بن )قسم الصطانة، 
أبالك الجاب ة، قسم األبن ا السالبة، 
ا  المتضرر (  الجهة  الخدبات،  قسم 
إعداد تقرير بدترك )لم الجة المادث ا 
الالزبة  التوصطات  ا  األسباب  ب رفة 

ل دم تكراره بستقباًل(�

السطاسات  	1 تمديد المسؤالطة ا براج ة 
ا اإلجراءات لم الجة هذا الخطر�

عمل إجراءات اقائطة ل دم تكرار المادث  	1
بر  أخرى�

الجهة  	1 بــن  الخطر  ب الجة  بتام ة 
المتضرر  ا إعداد تقرير خالل ثالثة أيام ا 

الرفع لصاحب الصالحطة�

حصر األضرار ا التلفطات التي سببها المريق� 	1

إزالة المخلفات الناتجة عن المريق� 	1

إعاد  تأهطل الموقع كما كان علطه قبل المادث� 	1

إعالن زاال الخطر ا إعاد  الوضع للمالة الطبط طة� 	1

إعداد تقرير شابل لمصر األضرار ا اإلجراءات التي  	1
تم اتخاذها لم الجة المادث�

حريق ناتج عن سوء تخزين مواد 
قابلة لالشتعال

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

4849
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

أجهز   	 ا  اآللطة  اإلطفاء  ب دات  جمطع  توفطر 
اللوحات  كذلك  ا  الغاز  تسرب  ا  المريق  إنذار 
اإلرشادية ا التمذيرية افق الم ايطر القطاسطة�

ا  	 ــن  األب لــدــراط  الدالطة  الم ايطر  تطبطق 
 )COOSH( المختبرات بثل نظام  السالبة في 

الخاص مالمختبرات�

ض ف تطبطق إجراءات ا شراط السالبة في المختبرات، 
ا عدم توفطر أداات ا ب دات الوقاية الدخصطة للطالب 

ا الفنيطن ا أعضاء هطئة التدريس

م ض  في  السالبة  شراط  تطبطق  سوء  عن  ناتج  حريق 
المختبرات

الوظيفة: بدير إدار  األبن ا السالبة 
هاتف:  0146614841

الكلية/اإلدارة: داخل المباني اخارجها
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

حريق ناتج عن سوء تطبيق شروط 
السالمة في بعض المختبرات 17

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

5051

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



5253

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

إخالء األشخاص الم رضطن للخطر المباشر� 	

تدغطل جرس إنذار المريق ا االتصال على هاتف 998  	
ا ذلك إلمالغ الدفاع المدني�

استخدام طفايات المريق الطداية إذا كان الوضع آبنًا،  	
ا في حالة اجود أشخاص بدربطن على استخدابها�

بغادر   	 عند  ــواب  األم بإغالق  ذلك  ا  المريق  احتواء 
الموقع ا تف طل إجراءات خطة اإلخالء�

قسم الصطانة مالجاب ة ا اللجنة الدائمة 
للم ابل مالتنسطق بع الجهة المتضرر 

داخل المباني ا خارجها

حريق ناتج عن سوء تخزين بواد قاملة لالشت ال النظافة

بدير إدار  األبن ا السالبة

هاتف :
بريد إلكتروني :

0146614841
aouth�alenazi@nbu�edu�sa

إدار   	1 الصطانة،  )قسم  بن  فريق  تدكطل 
أبالك الجاب ة، اللجنة الدائمة للم ابل، 
قسم األبن ا السالبة، قسم الخدبات، 
بدترك  تقرير  إعداد  ا  المتضرر (  الجهة 
ا  األسباب  ب رفة  ا  المادث  )لم الجة 
التوصطات الالزبة ل دم تكراره بستقباًل(�

تمديد المسؤالطة ا براج ة السطاسات ا  	1
اإلجراءات لم الجة هذا الخطر�

عمل إجراءات اقائطة ل دم تكرار المادث  	1
بر  أخرى�

الجهة  	1 بــن  الــخــطــر  ب الجة  بتام ة 
المتضرر  ا إعداد تقرير خالل ثالثة أيام ا 

الرفع لصاحب الصالحطة�

حصر األضرار ا التلفطات التي سببها المريق� 	1

إزالة المخلفات الناتجة عن المريق� 	1

إعاد  تأهطل الموقع كما كان علطه قبل المادث� 	1

إعالن زاال الخطر ا إعاد  الوضع للمالة الطبط طة� 	1

إعداد تقرير شابل لمصر األضرار ا اإلجراءات التي  	1
تم اتخاذها لم الجة المادث�

حريق ناتج عن سوء تطبيق 
شروط السالمة في بعض 

المختبرات

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

5253

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



5455

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

في  	 التمذيرية  ا  اإلرشادية  السالبة  عالبات  توفطر 
بباني ا برافق الجاب ة ا كذلك عالبات نقاط التجمع 

داخل ا خارج المباني �

الجم طة  	 لتوصطات  طبقًا  القطاسطة  الم ايطر  اتباع 
�)NFPA( الوطنطة للمماية بن المريق

تأخر عملطات اإلخالء في حالة الطوارئ ا احتمالطة حداث 
الجاب ة  ت رض بنسومي  احتمالطة  يزيد بن  فوضى بما 

للخطر ا زياد  الخسائر المادية

التمذيرية  ا  اإلرشــاديــة  السالبة  عالبات  اجــود  عــدم 
نقطة  عالبة  ا  الطوارئ  حالة  في  الهراب  لمسارات 

التجمع الداخلطة ا الخارجطة 

الوظيفة: بدير إدار  األبن ا السالبة 
هاتف:  0146614841

الكلية/اإلدارة: داخل المباني اخارجها
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

عدم وجود عالمات السالمة 
اإلرشادية و التحذيرية 18

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

5455

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



5657

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

إمالغ بسؤال األبن ا السالبة إلمالغ بسؤال الصطانة  	
التخاذ إجراءات الصطانة الالزبة�

الخطر  	 بوقع  عن  المسؤال  اإلدار   بدير  بخاطبة 
لإلدار  ال ابة للصطانة ا الخدبات�

اسائل  	 توفطر  إجــراءات  إنهاء  حتى  الم ابلة  بتام ة 
السالبة ا إزالة الخطر ا في حال عدم تصمطح الوضع 

تتم بخاطبة صاحب الصالحطة�

جمطع الجهات ذات ال القة )قسم األبن 
االسالبة، قسم الصطانة(

المباني ا المرافق

عدم اجود عالبات السالبة اإلرشادية ا التمذيرية

بدير إدار  األبن ا السالبة

هاتف :
بريد إلكتروني :

0146614841
aouth�alenazi@nbu�edu�sa

الصطانة،  	1 )قسم  بن  فريق  تدكطل 
إدار  أبالك الجاب ة، قسم األبن ا 
إعداد  ا  المتضرر (  الجهة  السالبة، 

تقرير بدترك لم الجة الوضع�

الجهة  	1 بن  الخطر  ب الجة  بتام ة 
ا  الموقع  عن  المسؤالة  اإلداريــة 
إعداد تقرير خالل ثالثة أيام ا الرفع 

لصاحب الصالحطة�

توفطر عالبات السالبة اإلرشادية ا التمذيرية في  	1
بباني ا برافق الجاب ة ا كذلك عالبات نقاط 

التجمع داخل ا خارج المباني مدكل عاجل�

عدم وجود عالمات السالمة 
اإلرشادية و التحذيرية

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

5657

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



5859

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

توفطر أجهز  أنظمة إنذار آلي ا ب دات إطفاء المريق  	
ا كذلك طفايات المريق الطداية مدكل عاجل�

الجم طة  	 لتوصطات  طبقًا  القطاسطة  الم ايطر  اتباع 
�)NFPA( الوطنطة للمماية بن المريق

حريق  	 حداث  حال  البدرية  ا  المادية  الخسائر  زيــاد  
داخل المباني أا المرافق

توفر  	 م دم  تفطد  التي  المباني  على  التفتطش  تقارير 
أجهز  إنذار المريق أا ب دات اإلطفاء

في  المريق  بن  المماية  أجهز   أا  ب دات  اجود  عدم 
م ض بباني ا برافق الجاب ة

الوظيفة: بدير إدار  األبن ا السالبة 
هاتف:  0146614841

الكلية/اإلدارة: داخل المباني اخارجها
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

عدم وجود معدات أو أجهزة 
الحماية من الحريق  19

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

5859

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



6061

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

إمالغ بسؤال األبن ا السالبة إلمالغ بسؤال الصطانة  	
التخاذ إجراءات الصطانة الالزبة�

الخطر  	 بوقع  عن  المسؤال  اإلدار   بدير  بخاطبة 
لإلدار  ال ابة للصطانة ا الخدبات�

اسائل  	 توفطر  إجــراءات  إنهاء  حتى  الم ابلة  بتام ة 
السالبة ا إزالة الخطر ا في حال عدم تصمطح الوضع 

تتم بخاطبة صاحب الصالحطة�

اإلدار  ال ابة للصطانة ا الخدبات

المباني ا المرافق

المريق  بن  المماية  أجهز   أا  ب دات  اجود  عدم 
في م ض بباني ا برافق الجاب ة

بدير إدار  األبن ا السالبة

هاتف :
بريد إلكتروني :

0146614841
aouth�alenazi@nbu�edu�sa

إدار   	1 الصطانة،  )قسم  بن  فريق  تدكطل 
السالبة،  ا  األبن  الجاب ة، قسم  أبالك 
بدترك  تقرير  إعداد  ا  المتضرر (  الجهة 

لم الجة الوضع�

بتام ة ب الجة الخطر بن الجهة اإلدارية  	1
المسؤالة عن الموقع ا إعداد تقرير خالل 

ثالثة أيام ا الرفع لصاحب الصالحطة�

اإلطفاء  	1 ب دات  ا  حريق  ــذار  إن أنظمة  توفطر 
ال ابة  اإلدار   قبل  بن  عاجل  مدكل  الطداي 
ــة  اإلداري الجهة  إش ار  ا  الخدبات  ا  للصطانة 

المسؤالة عن الموقع�

عدم وجود معدات أو أجهزة 
الحماية من الحريق 

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

6061

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



6263

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

إصدار قرار بن صاحب الصالحطة م دم إجراء أي ت ديالت  	
مالمباني دان بوافقة الجهة الفنطة المختصة�

أاضاع  	 ب الجة  ا  السامقة  الت ديالت  جمطع  دراســة 
أنظمة السالبة المتضرر  بن تلك الت ديالت�

الجم طة  	 لتوصطات  طبقًا  القطاسطة  الم ايطر  اتباع 
�)NFPA( الوطنطة للمماية بن المريق

ت ديالت في المكاتب ا القاعات ا الغرف داخل  	
المباني ا المرافق تؤدي إلى خلل في أنظمة 
إنذار ا إطفاء المريق مسبب عدم أخذ تصريح بن 

الجهة المختصة

إلى  	 تــؤدي  المرافق  ا  المباني  في  ت ديالت 
إغالق بخارج الطوارئ�

الت ديالت غطر المصرح مها داخل المباني ا المرافق

الوظيفة: بدير إدار  األبن ا السالبة 
هاتف:  0146614841

الكلية/اإلدارة: داخل المباني اخارجها
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

التعديالت غير المصرح بها داخل 
المباني و المرافق 	1

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

6263

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



6465

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

بسؤال  	 إلمالغ  السالبة  ا  األبن  بسؤال  إمالغ 
الصطانة التخاذ إجراءات الصطانة الالزبة�

تصريح  	 إصدار  يتم  أن  إلى  مالموقع  ال مل  إيقاف 
مال مل بن اإلدار  ال ابة للصطانة ا الخدبات� اإلدار  ال ابة للصطانة ا الخدبات

المباني ا المرافق

الت ديالت داخل المباني ا المرافق غطر المصرح مها

بدير إدار  األبن ا السالبة

هاتف :
بريد إلكتروني :

0146614841
aouth�alenazi@nbu�edu�sa

إدار   	1 الصطانة،  )قسم  بن  فريق  تدكطل 
أبالك الجاب ة، قسم األبن ا السالبة، 
بدترك  تقرير  إعداد  ا  المتضرر (  الجهة 

لم الجة الوضع�

بتام ة ب الجة الخطر بن الجهة اإلدارية  	1
تقرير  إعــداد  ا  الموقع  عن  المسؤالة 
خالل ثالثة أيام ا الرفع لصاحب الصالحطة�

علطه  	1 طان  كما  لمريق  إنــذار  نظام  إعــاد  
سامقًا ا كذلك بخارج الطوارئ بن الجهة 

المتسببة مالخلل�

إعداد تقرير بدترك لمصر الضرر ا اإلجراءات  	1
التي تم اتخاذها لم الجته�

التعديالت غير المصرح بها داخل 
المباني و المرافق

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

6465

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



6667

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

تف طل مرابج الصطانة الدارية ا التدديد علطها� 	

توفطر أجهز  إطفاء يداية� 	

ض ف مرابج صطانة ب دات ا أجهز  إنذار المريق بما  	
ُيض ف أدائها أا يقلل ف الطتها حال حداث حريق�

عدم اجود صطانة دارية لم دات ا أجهز  إنذار المريق  	
ا عدم اجود كرات الصطانة )الطوبطة / الدهرية(�

عدم اجود اختبارات دارية لتلك األجهز � 	

ض ف صطانة ب دات إطفاء المريق ا أنظمة إنذار المريق 
في م ض بباني الجاب ة

الوظيفة: بدير إدار  األبن ا السالبة 
هاتف:  0146614841

الكلية/اإلدارة: داخل المباني اخارجها
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

ضعف صيانة معدات أنظمة إنذار 
الحريق في بعض مباني الجامعة 		

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

6667

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



6869

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

إمالغ بسؤال األبن ا السالبة إلمالغ بسؤال  	
الصطانة التخاذ إجراءات الصطانة الالزبة�

بوقع  	 عن  المسؤال  اإلدار   بدير  بخاطبة 
الخطر لإلدار  ال ابة للصطانة ا الخدبات�

بتام ة الم ابلة حتى إنهاء إجراءات الصطانة ا  	
إزالة الخطر�

قسم الصطانة مالجاب ة مالتنسطق 
بع الجهة المتضرر 

داخل المباني ا المرافق

ض ف صطانة ب دات أنظمة إنذار المريق في م ض 
بباني الجاب ة

بدير إدار  األبن ا السالبة

هاتف :
بريد إلكتروني :

0146614841
aouth�alenazi@nbu�edu�sa

تدكطل فريق بن )قسم الصطانة ، قسم  	1
ا  المتضرر (  الجهة  السالبة،  ا  األبن 
إعداد تقرير بدترك )لم الجة المادث ا 
الالزبة  التوصطات  ا  األسباب  ب رفة 

ل دم تكراره بستقباًل(�

عمل إجراءات اقائطة ل دم تكرار الخطر  	1
بر  أخرى�

الجهة  	1 بــن  الخطر  ب الجة  بتام ة 
المتضرر  ا إعداد تقرير خالل ثالثة أيام 

ا الرفع لصاحب الصالحطة�

إجراء اختبارات دارية )نصف سنوية( لم دات  	1
ا أنظمة إنذار المريق بن قبل قسم الصطانة ا 
الجهة  ا  السالبة  ا  األبــن  قسم  ممضور 

اإلدارية المسؤالة عن الموقع�

ضعف صيانة معدات أنظمة 
إنذار الحريق في بعض مباني 

الجامعة

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

6869
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

عقد دارات تدريبطة لمنسومي الجاب ة ا بسؤالي  	
لطفايات  الصمطح  االستخدام  كطفطة  عن  المباني 

المريق الطداية�

على  	 ببنى  كل  في  الجاب ة   بنسومي  تدريب 
تجارب  إجراء  ا  الطوارئ  حالة  اإلخالء في  خطط 

اإلخالء مصور  دارية�

استخدام  	 مكطفطة  الجاب ة  بنسومي  ب رفة  قلة 
اإلخالء  إجراء خطة  كطفطة  ا  الطداية  المريق  طفايات 
ت رضهم  احتمالطة  بن  يزيد  بما  الطوارئ  حالة  في 

للخطر ا زياد  الخسائر المادية ا البدرية�

المريق  طفايات  استخدام  كطفطة  على  التدريب  عــدم 
الطداية ا خطة اإلخالء في حالة الطوارئ

الوظيفة: بدير إدار  األبن ا السالبة 
هاتف:  0146614841

الكلية/اإلدارة: داخل المباني اخارجها
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

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

		

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

إمالغ بسؤال األبن ا السالبة إلمالغ بسؤال  	
الصطانة التخاذ إجراءات الصطانة الالزبة�

بوقع  	 عن  المسؤال  اإلدار   بدير  بخاطبة 
الخطر إلدار  األبن ا السالبة�

بتام ة الم ابلة بن قبل بدير اإلدار  المسؤال  	
عن الموقع�

اإلدار  ال ابة للصطانة ا الخدبات

المباني ا المرافق

عدم التدريب على كطفطة استخدام طفايات المريق 
الطداية ا خطة اإلخالء في حالة الطوارئ

بدير إدار  األبن ا السالبة

هاتف :
بريد إلكتروني :

0146614841
aouth�alenazi@nbu�edu�sa

تدكطل فريق بن )قسم الصطانة،  	1
الجهة  االسالبة،  األبن  قسم 
المتضرر ( ا إعداد تقرير بدترك 
ب رفة  ا  الــخــطــر  )لم الجة 
الالزبة  التوصطات  ا  األسباب 

ل دم تكراره بستقباًل(�

عمل إجراءات اقائطة ل دم تكرار  	1
الخطر بر  أخرى�

بتام ة ب الجة الخطر بن الجهة  	1
خالل  تقرير  إعــداد  ا  المتضرر  
لصاحب  ــرفــع  ال ا  ــام  أيـ ثــالثــة 

الصالحطة�

ا  	1 اإلخــالء  داريــة لخطط  اختبارات  إجــراء 
طفايات  استخدام  كطفطة  على  التدريب 
لمريق الطداية ا إجراء تجرمة إخالء دارية 
ا  األبــن  قسم  قبل  بن  سنوية(  )نصف 
الجهة  مــمــضــور  مــالــجــابــ ــة  الــســالبــة 
بمضر  إعــداد  ا  الموقع  عن  المسؤالة 
التجرمة ا نقاط  لبطان بدى نجاح  بدترك 

الض ف لم الجتها�

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

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

7273
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

تصمطم األعمال الكهرمائطة افق المواصفات القطاسطة  	
الم تمد �

تفادي برار الوصالت مجوار المواد القاملة لالشت ال� 	

الكهرمائطة  	 الوصالت  ا  الكهرماء  بخارج  تممطل  عدم 
زياد  عن الممل المقنن�

استخدام بخارج كهرماء ب تمد � 	

سوء تمديدات األجهز  ا الم دات الكهرمائطة مالمباني  	
ا المرافق�

األحمال  	 عن  الفرعطة  ا  الرئطسطة  الداائر  أحمال  زياد  
التصمطمطة�

خطأ في تصمطم بقاس بقاطع الكامالت الكهرمائطة� 	
ال طوب المصن طة ا ض ف جود  الوصالت الخارجطة� 	

سوء  أا  المواصفات  بخالفة  نتطجة  المباني  تصدعات 
التصمطم

الوظيفة: بدير إدار  األبن ا السالبة 
هاتف:  0146614841

الكلية/اإلدارة: داخل المباني اخارجها
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

حريق ناتج عن سوء التمديدات 
الكهربائية 	3

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

7475

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



7677

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

بسؤال  	 إلمــالغ  السالبة  ا  األبــن  بسؤال  إمــالغ 
الصطانة التخاذ إجراءات الصطانة الالزبة�

الخطر  	 بوقع  عن  المسؤال  اإلدار   بدير  بخاطبة 
إلدار  األبن ا السالبة�

المسؤال  	 اإلدار   بدير  قبل  بن  الم ابلة  بتام ة 
عن الموقع�

قسم الصطانة مالجاب ة مالتنسطق 
بع الجهة المتضرر 

المباني ا المرافق

حريق ناتج عن سوء التمديدات الكهرمائطة

رئطس قسم األبن االسالبة مالجاب ة

هاتف :
بريد إلكتروني :

0146614841
aouth�alenazi@nbu�edu�sa

تدكطل فريق بن )قسم الصطانة، إدار  أبالك  	1
قسم  السالبة،  ا  ــن  األب قسم   ، الجاب ة 
تقرير  إعــداد  ا  المتضرر (  الجهة  الخدبات، 
بدترك )لم الجة المادث ا ب رفة األسباب ا 

التوصطات الالزبة ل دم تكراره بستقباًل(�

ا  	1 السطاسات  براج ة  ا  المسؤالطة  تمديد 
اإلجراءات لم الجة هذا الخطر�

عمل إجراءات اقائطة ل دم تكرار المادث بر   	1
أخرى�

ا  	1 المتضرر   الجهة  الخطر بن  بتام ة ب الجة 
لصاحب  الرفع  ا  أيام  ثالثة  خالل  تقرير  إعداد 

الصالحطة�

حصر األضرار ا التلفطات التي سببها المريق� 	1

إزالة المخلفات الناتجة عن المريق� 	1

إعاد  تأهطل الموقع كما كان علطه قبل المادث� 	1

إعالن زاال الخطر ا إعاد  الوضع للمالة الطبط طة� 	1

إعداد تقرير شابل لمصر األضرار ا اإلجراءات التي  	1
تم اتخاذها لم الجة المادث�

حريق ناتج عن سوء التمديدات 
الكهربائية

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:
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المخاطر الطبط طة االمرائق

7879

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

تم مراجعة و اعتماد 
األخطار  إدارة  خطة 
الحرائق  و  الطبيعية 
ــرفـــقـــة ضــمــن  الـــمـ
ــة  ــام ــع الـــخـــطـــة ال
في  المخاطر  إلدارة 
ــدود  ــحـ جـــامـــعـــة الـ

الشمالية

اسم الجهة :     

اسم مسؤول الجهة :

التوقيع :



80
خطة إدارة المخاطر

فصل

أخطار 
المنشآت 
والمرافق

13  



أخطار المندآت االمرافق

8283

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

مخاطر المنشآت � 03�1
و المرافق

قائمة مخاطر المنشآت � 03�2
و المرافق المحتملة

تنتج  التي  الممتملة  المخاطر   هي 
إجراءات األبن  عن خلل في تطبطق 
أا  المرفق  إنداء  أثناء  السالبة  ا 
تطبطق الم ايطر الم تمد  لألعمال� 

خطر  تصدعات المباني 	1

خطر  انقطاع التكيطف أا خلل في  	1
بنظوبة التكيطف

التغذية  	1 بطاه شبكة  تسريبات  خطر  
االصرف الصمي ابطاه األبطار



8485

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

اختطار شركات ابؤسسات اإلشراف الهندسطة المؤهلة  	
مالمواصفات  المنفذين  المقاالطن  تقيطد  بن  للتأكد 
المتفق علطها االتأكد بن تطامق المواصفات الم مول 

مها افقا للكود الس ودي�

بتام ة التنفطذ أثناء اإلنداء بع أهمطة تأهطل ال ابلطن  	
الهندسطة لالطالع على كل با هو  القطاعات  مجمطع 
طري  عن  اهندستها  اإلنــدــاءات  بجال  في  جديد 

النداات اارش ال مل انقل الخبرات اخالفه�

المواقع  	 جمطع  على  المجدال  ــداري  الـ الكدف 
امالطرق  ظهورها  فور  االدراخ  التصدعات  اب الجة 

الهندسطة الصمطمة�
بدي  	 براعا   ل دم  الترمة  لهبوط  نتطجة  شراخ  ظهور 

اأعمال  التصمطم  أثناء  في  لالهتزازات  المباني  تممل 
الت ديالت ال دوائطة�

تصدعات المباني نتطجة بخالفة المواصفات 
أا سوء التصمطم

الوظيفة: بدير إدار  األبن ا السالبة
هاتف:  0146615621

الكلية/اإلدارة: المباني 
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

تصدعات المباني 1	

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

تقديم تقرير عن اإلجراءات التي اتخذت  	1
على  للممافظة  الخطر  اكتداف  حال 

سالبة األرااح االممتلكات�

التصدعات  	1 أسباب  عن  تقرير  تقديم 
اكطفطة ال الج�

مم الجة  	1 بتخصص  بــقــاال  تكلطف 
فنطة  مطريقة  الموجود   التصدعات 

احسب أصول الصناعة االنظام�

التي  	1 اإلجــراءات  عن  تقرير كابل  رفع 
اتخذت لم الجة الخطر اإزالته�

لمنع  	1 تــمــذيــريــة  ــوحــات  ل اضـــع 
استخدام المبنى�

تدكطل عاجل للجنة فنطة لفمص  	1
المتضرر  الــمــوقــع  أا  المبنى 
لتمديد سبب التصدعات اأسالطب 

ال الج المناسبة�

زياد  الوعي لمنسومي الجاب ة  	1
مالخطر الممتمل موسائل بختلفة�

ألعمال  	1 تقديرية  بقايسة  عمل 
ال الج اإعاد  التأهطل�

في  	1 بتخصصة  مجهات  االتصال 
لم الجة  المجاالت  هــذه  بثل 

الخطر اإزالته افق النظام�
قسم الصطانة

اإلخالء الجزئي للمبني� 	

اإلخالء الكلي للمبني حسب المالة� 	

هاتف :
إلكتروني: بريد 

0146615621
khalid�alanazi@nbu�edu�sa

بدير إدار  الصطانة

جمطع المباني في الجاب ة

تصدعات بلموظة في المباني

تصدعات المباني إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

بن  	 االتأكد  اإلنداء  أثناء  في  التنفطذ  بتام ة 
بع  اتوافقها  االتبريد  التكيطف  احدات  تصابطم 

كود البناء الس ودي�

اتنفطذ  	 التكيطف  احدات  على  الداري  الكدف 
عملطات الصطانة الدارية الوقائطة�

دائمة  	 مصور   التكيطف  باكطنات  أداء  براقبة 
ااالهتمام متغيطر الفالتر اتنظطف بجاري الهواء�

المرغوب  	 االنقاء  الجود   لدرجة  الهواء  اصول  عدم 
فطها االخلل ممنظوبة تكيطف الهواء�

نتطجة  التكيطف  بنظوبة  في  خلل  أا  التكيطف  انقطاع 
بخالفة المواصفات أا سوء التصمطم�

الوظيفة: بدير إدار  األبن ا السالبة
هاتف:  0146615621

الكلية/اإلدارة: المباني 
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

انقطاع التكييف أو خلل في 
منظومة التكييف 1	

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

بن  	1 االتأكد  التكيطف  ــدات  اح تدغطل  ــاد   إع
على  االبراد   المرار   درجات  اقطاس  ف الطتها 

فترات بتباعد  حتى زاال الخطر�

الوقوف على أسباب تأثر خدبة التكيطف� 	1

االتهوية  	1 التكيطف  بنظوبة  براج ة 
الخاصة مالمبنى�

مالمطاه  	1 االتغذية  الفالتر  عمل  براج ة 
البارد  االمار �

بن  	1 االتأكد  الكهرمائطة  التمديدات  فمص 
سالبتها فطما يخص أعمال التكيطف�

اتخذت  	1 التي  اإلجـــراءات  عن  تقرير  رفــع 
لم الجة المدكلة اعدم تكرار حداثها�

قسم الصطانة

االتصال الفوري على المختصطن مالتكيطف في المبنى� 	

هاتف :
بريد إلكتروني :

0146615621
بدير إدار  األبن ا السالبة

بدير إدار  األبن ا السالبة

جمطع المباني في الجاب ة

انقطاع في التكيطف أا خلل في بنظوبة التكيطف

انقطاع التكييف أو خلل في 
منظومة التكييف

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

بن  	 االتأكد  اإلنداء  أثناء  في  التنفطذ  بتام ة 
الس ودي,  البناء  كود  بع  بتوافقة  التصابطم 
اإتباع المواصفات االم ايطر ال المطة في استالم 
أعمال بنظوبات شبكة التغذية االصرف الصمي، 
في  يؤثر  ال  مما  للصرف  المثلى  الطريقة  ااختطار 

البطئة االصمة ال ابة�

الكدف الداري على عملطات تنفطذ شبكة خطوط  	
حطن  لل الج  الالزبة  ــراءات  اإلجـ ااتخاذ  الصرف 

اكتداف المدكلة�

للتأكد  	 المؤهلة  الهندسطة  اإلشراف  جهات  اختطار 
المتفق  مالمواصفات  المنفذ   الجهات  تقطد  بن 
لدي  مها  الم مول  للمواصفات  االمطامقة  علطها 

الكود الس ودي�

في  	 للرطومة  ال ازلة  الطبقات  جود   بن  التأكد 
المباني أثناء التنفطذ�

الصمي ابطاه  	 االصرف  التغذية  بطاه شبكة  تسريبات 
األبطار الناتج عن عدم إتباع األسلوب األبثل االصمطح 
في خطوات التصمطم الالزبة لمماية المندأ , ايجب 
ال مل على إصالح التسريبات عن طريق الكدف على 

خطوط الصرف مطريقة هندسطة بناسبة�

خطر تسريبات بطاه شبكة التغذية االصرف الصمي ابطاه 
األبطار نتطجة بخالفة المواصفات أا سوء التصمطم

الوظيفة: بدير إدار  األبن ا السالبة
هاتف:  0146615621

الكلية/اإلدارة: شبكات المطاه االصرف الصمي  
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

تسريبات مياه شبكة التغذية 
والصرف الصحي ومياه األمطار 13

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

يجب إصالح الكسر أا ال طب� 	1

في  	1 اضخها  الخط  بن  المتسرمة  المطاه  سمب 
أقرب غرفة تصريف )بنهول(�

تربطم المنطقة اإعاد  الوضع إلى با كان علطه  	1
ال مل  إنهاء  بع  الفنطة  األصول  حسب  ردم  بن 

على الوجه األكمل�

يجب إصالح الكسر أا ال طب� 	1

في  	1 اضخها  الخط  بن  المتسرمة  المطاه  سمب 
أقرب غرفة تصريف )بنهول(�

تكلطف شركة الصطانة بإصالح الخط� 	1

فمص ااختبار اإلصالحات التي تمت ااالطمئنان  	1
على سالبتها�

تربطم المنطقة اإعاد  الوضع إلى با كان علطه  	1
ال مل  إنهاء  بع  الفنطة  األصول  حسب  ردم  بن 

على الوجه األكمل�

اتخذت  	1 التي  ــراءات  اإلجـ عن  كابل  تقرير  رفــع 
لم الجة الخطر اإزالته� قسم الصطانة

إغالق  	 م د  الخطر  لسبب  الفور   الم الجة 
اقرب بمبس �

الم الجة الفورية لألضرار الناتجة عن الخطر� 	

هاتف :
بريد إلكتروني :

0146615621
aouth�alenazi@nbu�edu�sa

بدير إدار  األبن ا السالبة

شبكات المطاه االصرف الصمي في الجاب ة

الصمي  االصرف  التغذية  شبكة  بطاه  تسريبات 
ابطاه األبطار

تسريبات مياه شبكة التغذية 
والصرف الصحي ومياه األمطار

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:
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أخطار المندآت االمرافق
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

إدارة  خطة  اعتماد  و  مراجعة  تــم 
المرفقة  المرافق  و  المنشآت  مخاطر 
المخاطر  إلدارة  العامة  الخطة  ضمن 

الحدود الشمالية في جامعة 

اسم الجهة :     

اسم مسؤول الجهة :

التوقيع :



98
خطة إدارة المخاطر

فصل

المخاطر 
الكيميائية

14  



المخاطر الكطمطائطة
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

المخاطر � 04�1
الكيميائية

قائمة المخاطر � 04�2
الكيميائية المحتملة

نتطجة  الممتملة  المخاطر   هي 
ا  الكطمطائطة  المواد  بع  الت ابل 
إلــى حــداث إضــرار  ــؤدي  ت التي 
خــســائــر  أا  ــراد  ــ ــألف ــ ل ــة  ــط صــم

للممتلكات أا تلوث بطئي� 

نفايات كطمطائطة  	1 إلقاء  خطر 
اأحــواض  البلدية  مماايات 

الصرف الصمي

ــواد  	1 ــمـ ــار الـ ــجـ ــفـ خـــطـــر انـ
الكطمطائطة المتفجر 

خطر  االنسكاب الكطمطائي 	1

خطر حريق ناتج عن اشت ال بواد كطمطائطة 	1

اسطوانه  	1 انفجار  أا  اتسرب  خطر سقوط 
غاز بضغوط

بتوافقة  	1 غطر  كطمطائطة  بواد  خلط  خطر 
ص أثناء النقل االتداال االتخزين االتخلُّ
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الكطمطائطة  	 النفايات  إلقاء  ممخاطر  التوعطة 
مالماايات البلدية�

النفايات  	 بن  أيٍّ  إلقاء  عدم  إلى  الدعو  
فات الكطمطائطة مالماايات البلدية� االمخلَّ

لم دات  	 النظافة  ال  عمَّ ارتـــداء  ــرار   ض
الوقاية الدخصطة�

لتجمطع  	 ابناسبة  خاصة  حاايات  اضــع 
المخلفات الكطمااية�

إبكانطة حداث حرائق ا انفجار نتطجة حداث تفاعالت بطن النفايات  	
الكطمطائطة غطر المتوافقة�

حداث إصامات االتهامات بباشر  مالجسم )األيدي – الجلد – ال طون(  	
ل مال النظافة نتطجة التالبس بع النفايات اقت تفريغ الماايات�

اإلضرار مجود  الهواء االمطاه الجوفطة االبطئة الممططة� 	

اإلصامة ماألزبات الصدرية عند استنداق تسريبات األمخر  االغازات  	
الممكن تصاعدها بن النفايات الكطمطائطة�

البلدية  مالماايات  كطمطائطة  نفايات  إلقاء 
اأحواض الصرف الصمي

الوظيفة: بدير إدار  كلطة ال لوم  
هاتف:  0146614092

الكلية/اإلدارة: بكان تواجد الماايات ا أحواض الصرف الصمي 
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

إلقاء نفايات كيميائية 
بحاويات البلدية وأحواض 

الصرف الصحي
1	

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

اإلعالن عن انتهاء الخطر اعود  األبور  	1
إلى طبط تها�

ااضع  	1 مالمادثة،  الخاص  التقرير  كتامة 
بنها،  االستفاد   مهدف  التوصطات 
ابراج ة  بنها،  الــِ ــبــر  ااســتــنــبــاط 

السطاسات الخاصة مدرء الخطر

عند بالحظة اجود بواّد انفايات كطمطائّطة اسط  	1
المختّصة  الجهات  إمالغ  يجب  البلدّية،  الماايات 

للّت ابل اآلبن بع هذه النفايات�

الكطمطائّطة  	1 النفايات  أا شّم  تذّاق  أا  لمس  عدم 
ف علطها� للت رُّ

كطمطائطة  	1 غطر  الّنفاية  عن  افصلها  الّنفاية  تجمطع 
عن طريق المخَتّص�

فرز الّنفاية اتصنطفها ممسب خطورتها االتوافق  	1
الكطمطائّي�

ص  	1 نقل الّنفاية إلى بستوَدع الّنفايات لمطن الّتخلُّ
النهائّي بنها�

الّصرف  	1 أحــواض  في  الّنفاية  ربــي  حــدث  إذا 
الخطر   الــمــاّد   تدّفق  ــف  اْق فطجب  الصمّي 

اب الجتها إْن أبكن�

الّصرف  	1 ب الجة  قسم  إلى  المادث  عن  اإلمــالغ 
الصمّي في الجاب ة�

عْزل الماّد  الخطر _ إْن أبكن اإمطال خطرها� 	1

الكلطة / المركز / الوحد  التي يتبع لها بكان حداث 
الخطر / إدار  السالبة االصمة المهنطة االبطئطة

الجاب ي االمسؤال  	 السالبة ااألبن  بإدار   االتصال 
عن المختبر أا الموقع�

هاتف :
البريد اإللكتروني:

0146614092
naif�alenazy@nbu�edu�sa

بدير إدار  كلطة ال لوم 

استخدام  فطها  يتم  التي  األخــرى  األباكن   ، المختبرات 
المواد الكطمااية ، أباكن تخزين المواد الكطمااية

خطر كطمطائي

إلقاء نفايات كيميائية 
بحاويات البلدية وأحواض 

الصرف الصحي

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الكطمطائطة  	 المواد  صفات  إلى  الت رف  ضــرار  
المتفجر  عند تداالها�

اتجنب  	 شديد،  ممذر  المواد  هــذه  بع  الت ابل 
أا  الكهرمائطة  االدرارات  االصدبات  االحتكاك 

المرار ، عند الت ابل ب ها�

تخزين المواد المتفجر  في الداالب الخاص مها� 	

المواد  	 م ض  توافق  اعدم  توافق  بدى  براعا  
االنفجارات  حداث  إلى  تفاعلها  يؤدي  قد  التي 

عند تخزينها انقلها�

ضرار  توفر خطط للطوارئ ااإلخالء� 	

	  – )النظارات  الدخصطة  الوقاية  ُب ّدات  ــداء  ارت
القناع – القفازات(�

حداث إصامات خططر  أا افطات بطن المتضررين� 	

الخاصة  	 أا  ال ابة  للممتلكات  بادية  تلفطات  حداث 
الممططة ممكان االنفجار�

خطر انفجار المواد الكطمطائطة المتفجر 

الوظيفة: بدير إدار  كلطة ال لوم  
هاتف:  0146614092

التي  الوحدات  ا  الكلطات  جمطع  ا  ال لوم  الكلية/اإلدارة: 
تستخدم المواد الكطمطائطة�     المكان: جاب ة المداد الدمالطة

انفجار المواد الكيميائية 
المتفجرة 1	

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

األبور  	1 الخطر اعود   انتهاء  اإلعالن عن 
إلى طبط تها�

ااْضع  	1 مالمادثة،  الخاص  الّتقرير  كتامة 
بنها،  االســتــفــاد   مهدف  الّتوصطات 
ــر بــنــهــا، ابــراجــ ــة  ــب ــِ  ــنــبــاط ال ااســت

السطاسات الخاّصة مدرء الخطر�

إش ار اآلخرين افصل الكهرماء ا إغالق  	1
األمواب اتْرك المكان فورًا�

ضرار  تطبطق ُخَطط الطوارئ ااإلخالء  	1
على  للممافظة  االنفجار  بكان  في 

األرااح االممتلكات� 

عند  	1 المدنّي  الّدفاع  مقّوات  االّتصال 
حداث االنفجار�

الكلطة / المركز / الوحد  التي يتبع لها بكان حداث 
الخطر / إدار  السالبة االصمة المهنطة االبطئطة

الجاب ي  	 ااألبـــن  السالبة  ــإدار   بـ االتــصــال 
اإلخــالء  الموقع،  أا  المختبر  عن  االمسؤال 

الكلي للمبني حسب المالة�

هاتف :
البريد اإللكتروني:

0146614092
naif�alenazy@nbu�edu�sa

بدير إدار  كلطة ال لوم 

استخدام  فطها  يتم  التي  األخــرى  األباكن   ، المختبرات 
المواد الكطمااية ، أباكن تخزين المواد الكطمااية

خطر كطمطائي

انفجار المواد 
الكيميائية المتفجرة

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

في  	 ب ها  الُمت ابل  للمواد  السالبة  مطاقة  على  لع  اطَّ
المختبر اقراءتها متمّ ن�

استخدابها  	 اإجــراءات  الكطمااية  المواد  خــواص  ب رفة 
االت ابل ب ها�

الممافظة على نظافة اترتطب بكان ال مل� 	

ضع اسم الماد  اعالبات الخطور  الخاصة مها على الوعاء  	
الثانوي المنقولة إلطه�

براج ة إجراءات ابتطلبات السالبة في المختبر قبل إجراء  	
أي تجرمة جديد �

تجهطز أباكن بناسبة لتخزين المواد الكطمااية� 	

أا  	 باد  سابة  أا  غاز  تصاعد  االنسكاب  عن هذا  ينتج 
خطر  عــن  عــبــار   الخطر  يكون  ا  لالشت ال،  قاملة 
االستنداق نتطجة انسكاب المواد الكطمااية اانب اث 

أمخرتها / أا اصولها لجسم الدخص المستخدم

حداث انسكاب لماد  كطمطائطة على األرض

الوظيفة: بدير إدار  كلطة ال لوم  
هاتف:  0146614092

التي  الوحدات  ا  الكلطات  جمطع  ا  ال لوم  الكلية/اإلدارة: 
تستخدم المواد الكطمطائطة�     المكان: جاب ة المداد الدمالطة

حدوث انسكاب لمادة 
كيميائية على األرض 13

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

بّما  	1 ات قطمها  الملّوثة  المنطقة  تنظطف 
تبّقى بن الماّد  المنَسِكبة ممسب إرشادات 

مطاقة الّسالبة�

جمع خلطط الماّد  المنَسِكبة االماّد  الماّصة  	1
الماّد   اسم  علطه  اُيكَتب  ص  الّتخلُّ اعاء  في 

)نفاية بلّوثة(�

الّصمطمة  	1 الطرائق  عبر  النفاية  بن  ص  الّتخلُّ
اعدم ربطها بع نفاية البلدّية�

إلى  	1 األبور  الخطر اعود   انتهاء  عن  اإلعالن 
طبط تها�

كتامة الّتقرير الخاّص ممادثة االنسكاب ااْضع  	1
ااستنباط  بنها  االستفاد   مهدف  الّتوصطات 

الِ َبر بنها�

ا )كمطة قلطلة( يستططع فني  	1 إذا كان االنسكاب ثانويًّ
المختبر الت ابل بع المادث بن خالل اإلجراءات أدناه،  
االست انة  فطلزم  )كبطر(  رئطًسا  االنسكاب  كان  إذا  أّبا 

ماإلدار  المسؤالة�

انسكاب  	1 المادث ممداث  القريبطن بن  إش ار اآلخرين 
المتضرر   المنطقة  اعزل  ا  الموقع،  عن  اإم ادهم 

مدريط الصق أا حواجز�

، افي حال  	1 آبن  إلى بكان  المصابطن انقلهم  إنقاذ 
أا  )الداش(  استخدم  الجسم  على  االنسكاب  اقوع 
بغاسل ال طن اقّدم المساعد  الطبطة، ا  توفطر تهوية 

جطد  في المنطقة الملوثة�

الت ابل بع البق ة الملوثة ممسب طبط تها الكطمطائطة  	1
)توجد أداات جاهز  للت ابل بع الماد  المنسكبة(�

تمديد خطوات الم الجة ابن َثّم لبس أداات المماية  	1
في  ممصرها  اذلك  البق ة  بع  االّت ابل  الدخصّطة، 
اابتصاصها  انتدارها،  عــدم  لضمان  ضّطق  بكان 
الماّصة  االـــمـــواّد  الــوســائــد  أا  ــل  ــّرب ال مــواســطــة 
أا  حمضًا  كانت  إْن  الماّد   طبط ة  األخرى)حسب 

ا أا غطره( قاعد  أا ُبذيًبا عضويًّ

الكلطة / المركز / الوحد  التي يتبع لها بكان حداث 
الخطر / إدار  السالبة االصمة المهنطة االبطئطة

الجاب ي  	 ااألبن  السالبة  بــإدار   االتصال 
اإلخالء  الموقع،  أا  المختبر  عن  االمسؤال 

الكلي للمبني حسب المالة�

هاتف :
البريد اإللكتروني:

0146614092
naif�alenazy@nbu�edu�sa

بدير إدار  كلطة ال لوم 

المختبرات، المستودعات الكطمطائطة، بمرات 
نقل المواد الكطمااية�

خطر كطمطائي

حدوث انسكاب لمادة 
كيميائية على األرض

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

على  	 ماالطالع  لالشت ال  القاملة  المواد  خواص  إلى  ت ّرف 
مطاقة السالبة الكطمطائطة�

خّزن المواد القاملة لالشت ال في خّزانات بناسبة، ا ال تخّزن  	
أكثر بن 4 لتر خارج الخزانة�

هطئة  	 على  لالشت ال  القاملة  الصلبة  المواد  غبار  ترك  عدم 
بساحطق على األرضطة ااألسطح اتنظطفها في المال�

توفطر طفايات المريق المناسبة امطانطات المريق ا  جرادل  	
ربل في المختبر� 

في  	 الطداية  الطفاية  استخدام  كطفطة  على  بسبقًا  تدرب 
حـالة المريق�

المواد  	 بع  الت ابل  أا  التخزين  أثناء  الجطد   التهوية  توفطر 
القاملة لالشت ال�

أم د جمطع بصادر االشت ال عند الت ابل بع المواد القاملة  	
لالشت ال، ايمنع بن ًا ماتًا استخدام بواقد اللهب المباشر�

ضع  المواد القاملة لالشت ال في حاايات بناسبة تمنع فرص  	
انسكامها أثناء نقل كمطات بنها�

افصل المواد القاملة لالشت ال عن المواد األخرى عن طريق  	
المواجز أا في غرف بنفصلة خاصة إذا كانت كمطاتها كبطر �

استبدل المذيبات األكثر خطور  مأخرى أقل خطور � 	

لالشت ال،  	 مقاملطتها  الكطمطائطة  المواد  بن  كثطر  تمتاز 
امالتالي فهي بصدر خطر دائم�

حريق ناتج عن اشت ال بواد كطمطائطة

الوظيفة: بدير إدار  كلطة ال لوم  
هاتف:  0146614092

التي  الوحدات  ا  الكلطات  جمطع  ا  ال لوم  الكلية/اإلدارة: 
تستخدم المواد الكطمطائطة�     المكان: جاب ة المداد الدمالطة

حريق ناتج عن اشتعال 
مواد كيميائية 14

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

تنظطف ات قطم المنطقة الملوثة� 	1

اإلعالن عن انتهاء الخطر اعود  األبور  	1
إلى طبط تها�

ااضع  	1 مالمادث  الخاص  التقرير  كتامة 
بنها  االســتــفــاد   مهدف  التوصطات 

ااستنباط الِ بر بنها�

ت رف إلى المخارج� 	1

الطداية  	1 المريق  ااست مل طفاية  اإلنذار،  شّغل جرس 
بع المرص على حماية نفسك�

اترك  	1 المريق،  بكافمة  على  ــادرًا  ق لست  كنت  إذا 
الطوارئ  بخرج  ااسلك  األمـــواب  ااغلق  الموقع 

ااذهب إلى نقطة التجمع�

ملغ عن أي إصامات، اساعد في إس اف المصابطن إذا  	1
كانت لديك دراية�

اّجه رجال اإلطفاء لموقع المريق� 	1

الكلطة / المركز / الوحد  التي يتبع لها بكان حداث 
الخطر / إدار  السالبة االصمة المهنطة االبطئطة

الجاب ي  	 ااألبـــن  الــســالبــة  ــإدار   ــ ب ــصــال  االت
االمسؤال عن المختبر أا الموقع، اإلخالء الكلي 

للمبني حسب المالة�

هاتف :
البريد اإللكتروني:

0146614092
naif�alenazy@nbu�edu�sa

بدير إدار  كلطة ال لوم 

استخدام  فطها  يتم  التي  األخــرى  األباكن   ، المختبرات 
المواد الكطمااية ، أباكن تخزين المواد الكطمااية

خطر كطمطائي

حريق ناتج عن اشتعال 
مواد كيميائية

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

ب رفة خواص الغازات اإجراءات استخدابها االت ابل ب ها� 	

اضع اتخزين أسطوانات الغاز موض طات اأباكن بناسبة م طدًا عن الممرات  	
اأباكن خراج الطوارئ ممنطقة جطد  التهوية، ام طًدا عن األبالح ااألمخر �

استخدام بنظمات هواء بناسبة على األسطوانات� 	

اضع األسطوانات في أباكن م طد  عن بصادر االشت ال� 	

ُترمط األسطوانات مسلسلة أا حزام بناسب، اتثّبت مالجدار أا بكان بناسب� 	

م للهواء لم رفة ب ّدل الضغط، ايجب إغالق  	 عند االستخدام يستخدم بنظِّ
التدّرب  يجب  كما  االستخدام،  عدم  حالة  في  المنظم  افصل  األسطوانة 

على كطفطة استخدام الُمنّظم�

ال تخّزن كمطات كبطر  بن األسطوانات في المختبر، كما يجب األخذ م طن  	
التخزين  عند  األسطوانات  لممتوى  الكطمطائي  التوافق  عدم  ببدأ  االعتبار 
)تخزين الغازات ذات التدامه في المخاطر الكطمطائطة مجوار م ضها م ًضا(�

ال تفرغ الغاز بن األسطوانة كلّطة ادائما أترك جزء بن الغاز داخل األسطوانة  	
لضمان أن يكون الضغط داخل األسطوانة أكبر بن خارجها ممطث ال يدخل 

الهواء لألسطوانة�

يفضل استخدام أقل حجم بن أسطوانات الغاز المضغوط 	

استخدم عرمات خاصة لنقل األسطوانات بن بكان آلخر� 	

الكطمطائطة  	 السالبة  مطاقة  ابراج ة  المضغوط  الغاز  طبط ة  على  ت رف 
قبل االستخدام�

عن  	 النظر  مغض  خطًرا  أسطوانة  في  المضغوط  الغاز  يمثل 
طبط ة الغاز الموجود،  فسقوط األسطوانة أا تسرب الغاز 

بنها يمثل خطًرا دائًما للمت ابلطن بع هذه األسطوانات�

سقوط اتسرب اانفجار أسطوانة غاز بضغوط

الوظيفة: بدير إدار  كلطة ال لوم  
هاتف:  0146614092

التي  الوحدات  ا  الكلطات  جمطع  ا  ال لوم  الكلية/اإلدارة: 
تستخدم المواد الكطمطائطة�     المكان: جاب ة المداد الدمالطة

سقوط وتسرب أو انفجار 
اسطوانه غاز مضغوط 15

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

األبور  	1 اعــود   الخطر  انتهاء  عن  اإلعــالن 
إلى طبط تها�

ااْضــع  	1 مالمادثة،  الخاّص  الّتقرير  كتامة 
ااستنباط  االستفاد   مهدف  الّتوصطات 
الخاّصة  السطاسات  ابراج ة  بنها،  الِ َبر 

مدرء الخطر�

هذه  	1 بثل  في  الخطر  درء  سطاسة  إتباع  المهّم  بن 
عن  ب ه  الّت ابل  يجب  المادث  اقع  فإذا  الماالت، 

طريق الّدفاع المدنّي�

ب،  	1 تسرُّ ممداث  المادث  بن  القريبطن  اآلخرين  إش ار 
اإم ادهم عن الموقع) أّبا في حالة حداث حريق أا 
انفجار فطجب الّت ابل ب ه عن طريق الّدفاع المدنّي(�

ر  مدريط الصق أا حواجز� 	1 عْزل المنطقة المتضرِّ

اتقديم  	1 آبــن  بكان  إلــى  انقْلهم  المصاِبطن  إنقاذ 
ة لهم� المساعد  الطبطَّ

توفطر تهوية جّطد  في المنطقة الملّوثة� 	1

الكلطة / المركز / الوحد  التي يتبع لها بكان حداث 
الخطر / إدار  السالبة االصمة المهنطة االبطئطة

الجاب ي  	 ــن  ااألبـ الــســالبــة  ــإدار   ــ ب ــصــال  االت
االمسؤال عن المختبر أا الموقع، أإلخالء الكلي 

للمبني حسب المالة�

هاتف :
البريد اإللكتروني:

0146614092
naif�alenazy@nbu�edu�sa

بدير إدار  كلطة ال لوم 

استخدام  فطها  يتم  التي  األخــرى  األباكن   ، المختبرات 
أسطوانات الغاز المضغوط

خطر كطمطائي

سقوط وتسرب أو انفجار 
اسطوانه غاز مضغوط

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

120121

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

يوّضح  	 كدف  ااضع  الكطمطائطة  المواد  جمطع  حصر 
اسمها اكمطتها اطبط تها�

المختبر،  	 في  المواد  لجمطع  السالبة  مطاقة  توفطر 
ااض ها في بلف يسهل الوصول إلطه�

االطالع على مطاقة السالبة للمواد المت ابل ب ها  	
في المختبر اتمديد المواد غطر المتوافقة� للماد  التي 

تت ابل ب ها�

مجوار م ضها  	 موجود بواد بتوافقة  أال تسمح  المرص 
أثناء النقل االتخزين�

حرص  	 تستخدبها,  التي  للمواد  رجطع  اجود  حالة  في 
عدم  لمبدأ  طبقًا  خاصة  عبوات  في  تجمط ها  على 

التوافق الكطمطائي�
م ض  	 اجــود  يــؤدي  أن  األحطان  م ض  في  يمدث 

المواد مجوار م ضها م ًضا إلى أن يمدث خلط يؤدي 
أا  اشت ال  عنه  ينتج  كطمطائي  تفاعل  حداث  إلى 
أا  ضار   أا  ساّبة  غازات  تصاعد  أا  انفجار  أا  حرار  
خطور   هناك  يكون  مالتالي  ا  لالشت ال�  قاملة 

استنداق األمخر �

النقل  أثناء  بتوافقة  غطر  كطمطائطة  بــواد  خلط 
ص� االتداال االتخزين االتخلُّ

الوظيفة: بدير إدار  كلطة ال لوم  
هاتف:  0146614092

التي  الوحدات  ا  الكلطات  جمطع  ا  ال لوم  الكلية/اإلدارة: 
تستخدم المواد الكطمطائطة�     المكان: جاب ة المداد الدمالطة

خلط مواد كيميائية غير 
متوافقة أثناء النقل والتداول 

ص والتخزين والتخلُّ
16

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

122123
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

تنظطف المنطقة ات قطمها� 	1

ص بن النفاية عبر الطرق الصمطمة� 	1 التخلُّ

األبور  	1 اعود   الخطر  انتهاء  عن  اإلعالن 
إلى طبط تها�

االنسكاب  	1 ممادثة  الخاص  التقرير  كتامة 
بنها  االستفاد   مهدف  التوصطات  ااضع 

ااستنباط الِ بر بنها�

المادث  	1 بــن  القريبطن  اآلخــريــن  إشــ ــار 
اإم ادهم عن الموقع�

المناسبة  	1 االطريقة  الخطر  ــوع  ن حــدد 
للت ابل ب ه�

إنقاذ المصابطن انقلهم إلى بكان آبن� 	1

توفطر تهوية جطد  في المنطقة الملوثة� 	1

كما  	1 طبط ته،  ممسب  المادث  بع  ت ابل 
هو بوضح سامقًا إن كان حريقًا أا تسرب 

غاز أا انسكاًما�

الكلطة / المركز / الوحد  التي يتبع لها بكان حداث 
الخطر / إدار  السالبة االصمة المهنطة االبطئطة

الجاب ي  	 ااألبــن  السالبة  بـــإدار   االتــصــال 
أإلخالء  الموقع،  أا  المختبر  عن  االمسؤال 

الكلي للمبني حسب المالة�

هاتف :
البريد اإللكتروني:

0146614092
naif�alenazy@nbu�edu�sa

بدير إدار  كلطة ال لوم 

استخدام  فطها  يتم  التي  األخــرى  األباكن  المختبرات، 
المواد الكطمااية ، أباكن تخزين المواد الكطمااية

خطر كطمطائي

خلط مواد كيميائية غير 
متوافقة أثناء النقل والتداول 

ص والتخزين والتخلُّ

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:
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المخاطر الكطمطائطة
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

تم مراجعة و اعتماد 
األخطار  إدارة  خطة 
المرفقة  الكيميائية 
العامة  الخطة  ضمن 
في  المخاطر  إلدارة 
ــدود  ــحـ جـــامـــعـــة الـ

الشمالية

اسم الجهة :     

اسم مسؤول الجهة :

التوقيع :



128
خطة إدارة المخاطر

فصل

األخطار 
الصحية 

و الطبية

15  



األخطار الصمطة االطبطة

130131

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

المخاطر الصحية � 05�1
و الطبية

قائمة المخاطر الصحية � 05�2
و الطبية المحتملة

صمة  تهدد  التي  المخاطر  هــي 
اأداء بنسومي الجاب ة نتطجة بطئة 
ال مل الممططة مهم، ا قد تسبب 
التدخل  لهم أضرار صمطة تستوجب 

الطبي المباشر�  

خطر فقدان الوعي 	1

خطر االختناقات التنفسطة 	1

خطر التدنجات 	1

خطر المراق 	1

خطر الجراح ا الكسور 	1

خطر الص ق الكهرمائي 	1

ــواد   	1 ــم ــاب ال ــســك خــطــر ان
الكطمطائطة الخطر 

خطر ت رض ال طن لرذاذ المواد الكطمطائطة 	1

خطر تلوث الجلد االمالمس مالمواد الكطمطائطة 	1

االنفايات  1	 اال طنات  األامئة  بن  ال داى  خطر 
المطوية االطبطة

خطر التسمم الغذائي 		

خطر المضاعفات ال الجطة ااألخطاء الداائطة 		

ــداى  		 ــ  )ال الصمطة  الــمــنــدــآت  ــداي  عـ خــطــر 
المكتسبة(
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

التثقطف الطبي احث أصماب األبراض المزبنة على  	
بطن  الــوعــي  ندر  اكــذلــك  الطبطب  إرشـــادات  اتــبــاع 
بنسومي الجاب ة مكطفطة إس اف حالت فقد الوعى 

اكطفطة التواصل بع فريق الطوارئ الطبي�

فقدان الوعى بن المخاطر الصمطة المت دد  األسباب  	
الجاب ة  يمكن حداثها ألي بن بنسومي  قد  االتي 
أا ضغط  السكرى  لمرض  في أي اقت كمضاعفات 
قد  كما  النفسي  الضغط  أا  الدديد  لإلرهاق  أا  الدم 

يمدث للطالب مقاعات االختبارات

خطر فقدان الوعي

الوظيفة: طبطب ماطنطة
هاتف:  0146614268

الكلية/اإلدارة: جمطع بواقع الجاب ة
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

فقدان الوعي 1	

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

التوجه إلي األشخاص المصابطن 	1

اضع الدخص فاقد الوعى على ظهر  بع تمريك  	1
رأسه إلى الجانب األيسر االتأكد بن قدرته على 
لمطن  ب ه  االبقاء  ايسر  مسهولة  النفس  أخذ 

اصول المس فطن

طلب المساعد  الطبطة في حال الضرار  	1

تم  	1 ابا  أسبامها  بوضما  الوق ة  عن  تقرير  أعداد 
بع  الت ابل  في  القصور  اجوانب  إجراءات  بن 

المالة إن اجدت لتفادى حداثها بستقبال�

تبلطغ بسؤال الطوارئ� 	

المركز الصمي مالجاب ة

         014661426
hyiam�al-yossaf@nbu�edu�sa

طبطب الباطنطة مالمركز الصمي: د� هطام الطوسف

جمطع بواقع الجاب ة

خطر  صمي

فقدان الوعي إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

التثقطف الطبي احث أصماب األبراض المزبنة على  	
بطن  الــوعــي  ندر  اكــذلــك  الطبطب  إرشـــادات  اتــبــاع 
االختناق  حالت  إس اف  مكطفطة  الجاب ة  بنسومي 

اكطفطة التواصل بع فريق الطوارئ الطبي

ل دد  	 المناسبة  مالمساحات  التدريس  قاعات  إعــداد 
الطالب بع ضمان جود  التهوية الجطد  االتكيطف�

التفاعالت  	 طبط ة  بع  يتناسب  مما  المختبرات  إعداد 
التهوية  اانظمه  مها  تجرى  سوف  التي  الكطمطائطة 
االدفط بع الصطانة الدارية لخطوط اأنابطب الغازات�

اا  	 الدديد  الزحام  عن  التنفسطة  االختناقات  تنتج  قد 
م ض  اا  الــغــازات  تسريب  أا  اهلل(  قــدر  )ال  المرائق 
القاعات  في  تجرى  لم  التي  الكطمطائطة  التفاعالت 
عن  تمدث  قد  كما  الغازات  شفط  منظام  المخصصة 

م ض األبراض التنفسطة كالرمو�

االختناقات التنفسطة

الوظيفة: طبطب ماطنطة
هاتف:  0146614268

الكلية/اإلدارة: جمطع بواقع الجاب ة
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

االختناقات التنفسية 1	

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

 إغالق بصدر انب اث الغاز إن أبكن، بع براعا   	1
النوافذ  زجــاج  اكسر  الزحف،  مطريقة  التمرك 

لدخول الهواء�

نقل المصاب لمنطقة آبنة أا هواء طلق إذا كان  	1
الزائد ،  المالمس  السبب نقص األكسجطن اإزالة 

افك األزرار حول ال نق االصدر�

المصاب  	1 ش ر  إذا  أكسجطن  أسطوانة  استخدام 
مضطق في التنفس�

في حال فقدان الوعي، يضع المس ف المصاب  	1
المصاب  التنفس لدى  على ظهره ايتامع عملطة 

بع تقطمها

في حال توقف التنفس يبدأ المس ف في عمل  	1
التنفس االصطناعي على الفور�

المستدفى  	1 إلى  أسرع اقت  المصاب في  نقل 
الخاصة  السالبة  مبطاقة  بصمومًا  ال طاد   أا 

مالماد  التي ت رض لها

تم  	1 ابا  أسبامها  بوضما  الوق ة  عن  تقرير  إعداد 
بع  الت ابل  في  القصور  اجوانب  إجراءات  بن 

المالة إن اجدت لتفادى حداثها بستقبال�

تبلطغ بسؤال الطوارئ� 	

المركز الصمي مالجاب ة

         014661426
hyiam�al-yossaf@nbu�edu�sa

طبطب الباطنطة مالمركز الصمي: د� هطام الطوسف

بختبرات اقاعات الجاب ة

خطر  صمي

االختناقات التنفسية إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

التدنجات  	 أنواع  على  الطبي  الطوارئ  فريق  تدريب 
لدى  الوعى  رفــع  اكذلك  ب ها  الت ابل  اكطفطة 
بنسومي الجاب ة لكطفطة الت ابل بع التدنجات كجزء 
األثر  عظطم  بن  لذلك  لما  الطبي  التثقطف  مرابج  بن 

إلنقاذ حطا  برضى الصرع

المصاب  	 الدخص  في  خططر  أصامات  إلى  تؤدى  قد 
اإلجــراءات  التزام  عدم  حالة  في  ممطاته  تــودى  اقد 

السلطمة أا طول فتر  التدنج �

التدنجات

الوظيفة: طبطب بقطم
هاتف:  0146614227

الكلية/اإلدارة: جمطع بواقع الجاب ة
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

التشنجات 13

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

140141
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

 إلس افات األالطة للتدنجات )كالتي تمدث في  	1
نومات الصرع الكبرى(: 

في هذا النوع بن النومات، قد يصرخ المصاب، أا  	1
يسقط أرًضا، أا يهتز، ايصبح غطر بدرك لما يمدث 

حوله؛ فطجب بساعدته مالتالي: 

تمديد المصاب على األرض�أ 
ااحــد؛ ب  جانب  على  ملطف  المصاب  اضــع 

لمساعدته على التنفس�
تأبطن المنطقة الممططة مه�ت 
بثل: ث  المصاب،  رأس  تمت  ناعم  شيء  اضع 

ستر ، أا غطرها�
إزالة النظارات بن اجهه، افك أزرار القمطص، ج 

ارمطة ال نق�
ضرار  االتصال مالطوارئ، إذا استمرت النومة ح 

أكثر بن خمس دقائق�

تجنبها:  أمور يجب 

بماالة إيقاف حركات المصاب في أثناء النومة� 	

اضع أي جسم في فم المصاب؛ حطث يمكن ذلك أن  	

يجرح فكه، أا يصطب أسنانه�

الرئوي؛ ألن المصاب  	  - القلبي  بماالة عمل اإلن اش 
سيبدأ مالتنفس ممفرده م د النومة�

تقديم الط ام، أا الماء، حتى التأكد بن تمام اإلفاقة� 	

التشنج  نوبات  من  نــوع  ألي  األولــيــة  اإلسعافات 
)كالتي في نوبات الصرع الصغرى(: 

البقاء بع المصاب حتى انتهاء النومة� 	

في  	 الجلوس  على  المصاب  ساعد  النومة،  انتهاء  م د 
بكان آبن�

مما  	 أخبره  التواصل،  على  قادًرا  المصاب  يصبح  عندبا 
حدث مطريقة مسططة�

تم  	1 ابا  أسبامها  بوضما  الوق ة  عن  تقرير  إعداد 
بع  الت ابل  في  القصور  اجوانب  إجراءات  بن 

المالة إن اجدت لتفادى حداثها بستقبال�

تبلطغ بسؤال الطوارئ� 	

المركز الصمي مالجاب ة

                0146614227
samar�ali@nbu�edu�sa

طبطب بقطم أطفال: د� سمر عبد ال اطي

أي بكان مالجاب ة

خطر  صمي

التشنجات إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:
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تقلطل استخدام المواد المدت لة ااستبدالها ممواد أكثر أبنا� 	

الواقطة  	 االنظارات  المناسبة  الواقطة  المالمس  استخدم 
اغطاء الوجه االقفازات�

داخل  	 المناسبة  أباكنها  في  الكطمطائطة  الــمــواد  اضــع 
الماايات المناسبة ااضع األكواد المناسبة لدرجة الخطور 

اضع إرشادات األبن االسالبة مأباكن ااضمة مالمختبرات  	
مال مل  البدء  قبل  االطالب  ال ابلطن  تدريب  ضــرار   بع 

مالمختبر

بن  	 لالشت ال  القاملة  للمواد  المخصصة  الثالجات  تكون 
األصناف األبنة الممصنة ضد االنفجارات بع اجود بلصقات 

توضح خصائصها�

اجود طفايات المريق ااسائل اإلنذار في أباكنها ع المرص  	
أفراد  قبل  بن  االتدريب  الدارية  االصطانة  الفمص  على 

الدفاع المدني

يلزم إلس اف  	 توفطر صناديق أإلس افات األالطة اتوفطر با 
حاالت المراق

أا  	 اهلل(  قدر  )ال  المرائق  عن  الجلد  حــراق  تنتج  قد 
قد  كما  الساخنة  السوائل  أا  الم ادن  بع  الت ابل 
األكالة  )الــمــؤكــســد (  للمواد  الت رض  عــن  تنتج 

كاألحماض االقلويات �

المراق

الوظيفة: بدير المركز الصمي
هاتف:  0146614288

الكلية/اإلدارة: جمطع بواقع الجاب ة
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

الحروق 14

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:
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هاتف :
بريد إلكتروني :

التوجه إلى األشخاص المصابطن 	1

يت لق  	1 فطما  األالطة  أإلس افات  إجــراءات  اتباع 
مالمراق 

طلب المساعد  الطبطة في حال الضرار : 	1

إذا كان المرق يدمل الوجه، الطدين، األصامع، أ 
األعضاء التناسلطة، أا القدبطن�

بنه، ب  مالقرب  أا  على بفصل،  المرق  إذا كان 
بثل: بفصل الركبة، الكتف، الفخذ�

الجسم، بثل: ت  المرق يطوق جزًءا بن  إذا كان 
الذراع، الساق، القدم، الصدر، اإلصبع�

إذا كان المرق كبطًرا، يزيد على 7 سم، أا كان ث 
المرق عمطًقا�

إذا كان ال مر أقل بن 5 سنوات، أا أكثر بن ج 
70 سنة�

بثل: ح  الجلدية،  لل داى  عالبات  اجود  عند 
إفـــــرازات تدبه  ــم،  ــ األل ــرار،  ــمـ ــاد  االحـ ــ زي
المرار   درجة  ارتفاع  عند  أا  القطح)الصديد(، 

إلى أكثر بن 38 درجة بئوية� 

المريق  	1 ااحتواء  لتمجطم  الالزبة  اإلجراءات  اتخاذ 
الدفاع  أا  االسالبة  ــن  األب ت لطمان  ممسب 

المدني إذ لزم األبر )ال قدر اهلل(

تقدير الخسائر االوقوف على األسباب 	1

تم  	1 ابا  أسبامها  بوضما  الوق ة  عن  تقرير  إعداد 
بن إجراءات اكطفطة تفادى تكرارها بستقبال� 

تبلطغ بسؤال األبن االسالبة ابسؤال الطوارئ � 	

إدار  األبن االسالبة ا المركز الصمي مالجاب ة

         014661426
hyiam�al-yossaf@nbu�edu�sa

بدير المركز الصمي: د� ندى بت ب المجالد

أي بكان مالجاب ة

خطر  صمي

الحروق إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:
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أا  	 المكسور   الزجاجطة  ــمــواد  ال بــن  التخلص 
مقايا  إزالــة  يجب  كما  سلطم  مدكل  الم طومة 

اشظايا الزجاج المكسور�

استخدم المالمس الواقطة المناسبة االقفازات�  	

أباكنها  	 في  الزجاجطة  االم دات  المواد  اضع 
المناسبة�

ااضمة  	 مأباكن  االسالبة  األبن  إرشــادات  اضع 
االطالب  ال ابلطن  تدريب  ضرار   بع  مالمختبرات 

قبل البدء مال مل مالمختبر أا بواقع التدريب�

اضع عالبات تمذيرية عند تنظطف األسطح الملساء� 	
بالبسة  	 عند  مالجلد  اإصامات  مال ظام  اكسور  جراح 

الزجاج المكسور أا نتطجة لإلصامات الناتجة عن السقوط 
على األسطح الملساء أا الدرج أا االستخدام غطر األبن 

لآلالت ا الم دات أا مداخل الصاالت الرياضطة �

الجراح ا الكسور

الوظيفة: طبطب بقطم
هاتف:  0146614220

الكلية/اإلدارة: جمطع بواقع الجاب ة
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

الجروح و الكسور 15

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:
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هاتف :
بريد إلكتروني :

التوجه إلى األشخاص المصابطن� 	1

ااضــع  	1 الملوثات  ــه  ــ اإزال جــطــدا  الــجــرح  غسل 
الضمادات المناسبة اتوجطه المصاب لإلمالغ عن 

أي عالبات لل داي مالجرح للطبطب الم الج�

تقيطم الكسور إن اجدت االت ابل ب ها مدكل  	1
بسؤال  مم رفة  المصابطن  نقل  أثناء  سلطم 
الطوارئ اخصوصا في إصامات ال مود الفقري 

االموض�

طلب المساعد  الطبطة في حال الضرار � 	1

اتخاذ اإلجراءات الالزبة للتخلص بن مقايا اشظايا  	1
المواد الزجاجي�

تم  	1 ابا  أسبامها  بوضما  الوق ة  عن  تقرير  إعداد 
بن إجراءات اكطفطة تفادى تكرارها بستقبال

تبلطغ بسؤال الطوارئ أا المسؤال عن المختبر  	
أا الموقع أا الصالة الرياضطة �

إدار  األبن االسالبة ا المركز الصمي مالجاب ة

                  0146614220
eelsaid@nbu�edu�sa

طبطب بقطم: د� حمدي السطد

جمطع بواقع الجاب ة

خطر  صمي

الجروح و الكسور إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:
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ألي  	 بكدوفة  الكهرمائطة  االتوصطالت  األسالك  ترك  عدم 
سبب بن األسباب�

اأماريز  	 بفاتطح  على  مالستطكطة  أغططة  أا  ســدادات  اضع 
المستمر   االمراقبة  األطفال  أيدي  بن  القريبة  الكهرماء 

لهم�

االنتهاء  	 م د  ماألماريز  الكهرمائطة بوصولة  األجهز   ترك  عدم 
بن است مالها ااستخدام القوامس الثالثطة

المرار  الن ذلك قد  	 مالقرب بن بصادر  تمرير األسالك  عدم 
يؤدي إلى تلفها نتطجة المرار  ال الطة�

إجراء الصطانة الدارية لكافة األجهز  االتمديدات الكهرمائطة  	
اب الجة األعطال الكهرمائطة بن قبل فني بختص في هذا 
المجال بهما كانت مسططة بن األبور المهمة التي تجنب 

األشخاص اقوع هذا النوع بن الموادث�

إجراء أية أعمال صطانة تستوجب  	 التطار الكهرمائي عند  فصل 
سكب الماء كونه بوصاًل جطدًا للكهرماء�

الص ق الكهرمائي برار تطار كهرمائي عبر جسم اإلنسان  	
اقد يؤدي إلى الوفا �

الص ق الكهرمائي

الوظيفة: طبطب بقطم
هاتف:  0146614220

الكلية/اإلدارة: جمطع بواقع الجاب ة
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

الصعق الكهربائي 16

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

152153

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



154155

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

التوجه إلى األشخاص المصابطن 	1

ض  	1 ت رَّ الذي  الطبطب مفمص الدخص  نبغي أن يقوم 
لإلصامة نتطجة بالبسة الكهرماء�

بالبًسا  	1 يزال  ال  كان  إذا  المصاب  الدخص  تلمس  ال 
للتطار الكهرمائي�

كان  	1 إذا  لديك  المملطة  الطوارئ  خدبة  مرقم  اتصل 
بصدر المرق سلًكا ذا جهد عاٍل أا مرق� ال تقترب بن 
أسالك الجهد ال الي حتى يتم إيقاف تدغطل الطاقة� 
ب زالة�  غطر  ال لوية  الطاقة  أسالك  تكون  با  عادً  
قف م طًدا على بسافة 20 قدًبا )حوالي 6 أبتار( إذا 

كانت األسالك تنبثق بنها شرار  اش لة شرر�

ك شخًصا مه إصامة كهرمائطة إال إذا كان في خطر  	1 ال تمرِّ
داهم�

اتصل مرقم الطوارئ المملي فوًرا إذا ت رض الدخص  	1
المصاب إلى:

المراق الدديد أ 
التدوشب 
ص ومة في التنفست 
بدكالت نظم القلب )اضطراب نظم القلب(ث 
توقف القلبج 
األلم ال ضلي االتقلصاتح 
النومات الـَمَرضطةخ 
فقدان الوعيد 

انتظار  	1 أثناء  الفور  على  اإلجـــراءات  هــذه  اتخذ 
المساعد  الطبطة:

أغلق بصدر الكهرماء، إذا أبكن ذلك� إذا ت ذر ذلك، أ 
فأمِ د المصدر عنك اعن الدخص ماستخدام جسم 
الورق  بن  بصنوع  للكهرماء،  ل  بوصِّ غطر  جــاف، 

المقوى أا البالستطك أا الخدب�
افي حال عدم التنفس أا الس ال أا المركة علطك ب 

البدء ماإلن اش القلبي الرئوي�
ابنع الدخص المصاب بن الت رض للبرد�ت 
المراق مضماد  ث  ضع ضماد � قم متغططة بناطق 

أا قط ة  بتاحة،  إذا كانت  الم قم،  الداش  بن 
قماش نظطفة� ال تستخدم مطانطة أا بندفة؛ ألنه 

بن الممكن أن تلتصق األلطاف السائبة مالمراق

لمكان  	1 اآلخرين  اصــول  ابنع  السبب  ب رفة 
الخطر االت ابل ب ه بن قبل المختصطن�

تم  	1 ابا  أسبامها  بوضما  الوق ة  عن  تقرير  إعداد 
بن أجراءات اكطفطة تفادى تكرارها بستقبال� 

تبلطغ بسؤال الطوارئ ا األبن االسالبة � 	

إدار  األبن االسالبة االمركز الصمي مالجاب ة

                           0146614220
eelsaid@nbu�edu�sa

طبطب بقطم: د� حمدي السطد

أي بكان مالجاب ة

خطر  صمي

الصعق الكهربائي إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:
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تقلطل استخدام المواد الخطر  ااستبدالها ممواد أكثر أبنا� 	

الواقطة  	 االنظارات  المناسبة  الواقطة  المالمس  استخدم 
اال طنطن  الجلد  ت رض  لتقلطل  االقفازات  الوجه  اغطاء 

اأغدطة األنف 

داخل  	 المناسبة  أباكنها  في  الكطمطائطة  الــمــواد  اضــع 
الماايات المناسبة ااضع األكواد المناسبة لدرجة الخطور 

اضع إرشادات األبن االسالبة مأباكن ااضمة مالمختبرات  	
مال مل  البدء  قبل  االطالب  ال ابلطن  تدريب  ضــرار   بع 

مالمختبر�

بن  	 لالشت ال  القاملة  للمواد  المخصصة  الثالجات  تكون 
األصناف األبنة الممصنة ضد االنفجارات بع اجود بلصقات 

توضح خصائصها�

التخلص األبن بن النفايات الخطر  مطريقة سلطمة� 	

السابة  	 الغازات  شفط  غرف  بثل  األساسطة  البنطة  توافر 
الغلق  اأنظمة  الواقطة  ــدراع  االـ للتهوية  جطد  انظام 

المركزي�

اتباع ب ايطر  )OSHA(فطما يت لق مت ريف الماد  الكطمطائطة  	
الخطر �

عن  	 تنتج  قد  االتي  لألفراد  ال ابة  الصمة  على  التأثطر 
إثار  األغدطة المبطنة لألنف االجهاز التنفسي اكذلك 
حريق الجلد اخطور  ت رض ال طن لهذه المواد اكذلك 
بخاطر مل ها اكذلك فقد ينتج عن الت رض لب ض هذه 

المواد لفترات طويلة أبراض سرطانطة �

انسكاب المواد  الكطمطائطة الخطر  على األرض 
في المختبرات أا بواقع التدريب

الوظيفة: بماضر    هاتف:  0556517510
الوظيفة: طبطب بقطم    هاتف:  0146614284

الكلية/اإلدارة: جمطع بواقع الجاب ة
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

خطر انسكاب المواد 
الكيميائية الخطرة 17

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

156157

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



158159

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

هاتف :
بريد إلكتروني :

التوجه إلى األشخاص المصابطن� 	1

طلب المساعد  الطبطة في حال الضرار � 	1

ااحتواء  	1 لتمجطم  الــالزبــة  ــراءات  اإلجـ اتخاذ 
الماد  المسكومة�

خطور   	1 تمثل  لن  ــراءات  اإلج هذه  أن  التأكد 
على سالبتك مالجرح أا التلوث أا المراق�

التخلص بن المواد الملوثة مصور  سلطمة� 	1

أخطار ماقي ال ابلطن مالمختبر� 	1

إعداد تقرير عن الوق ة بوضما أسبامها ابا تم  	1
بن إجراءات اكطفطة تفادى تكرارها بستقبال� 

تبلطغ  بسؤال المختبر أا الموقع � 	 إدار  األبن االسالبة االمركز الصمي مالجاب ة

                           0556517510
Ranya�magzoub@gmail�com

                           0146614284
hc@nbu�edu�sa

مسؤول المختبر : د� رانطا بممد المجذاب

مسؤول المركز الصحي: د� بممود عبد الوهاب عزت المختبرات

خطر  صمي

خطر انسكاب المواد 
الكيميائية الخطرة

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

158159

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



160161

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

تقلطل استخدام المواد الخطر  ااستبدالها ممواد أكثر  	
أبنا�

استخدم المالمس الواقطة المناسبة االنظارات الواقطة  	
اغطاء الوجه 

اتباع األسالطب الصمطمة عند خلط المواد الكطمطائطة  	

ااضمة  	 مأباكن  االسالبة  ــن  األب إرشـــادات  اضــع 
قبل  االطالب  ال ابلطن  تدريب  بع ضرار   مالمختبرات 

البدء مال مل مالمختبر�

التخلص األبن بن النفايات الخطر  مطريقة سلطمة� 	

توافر البنطة األساسطة بثل غرف شفط الغازات السابة  	
الغلق  اأنظمة  الواقطة  االدراع  للتهوية  جطد  انظام 

المركزي�

التأثطر على ال طن اقد تؤثر على اإلمصار � 	

ت رض ال طن لرذاذ المواد الكطمطائطة

الوظيفة: بماضر    هاتف:  0556517510
الوظيفة: أخصائطة ال طون   هاتف:  0146615839

الكلية/اإلدارة: جمطع بواقع الجاب ة
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

تعرض العين لرذاذ 
المواد الكيميائية 18

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

160161

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



162163

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

هاتف :
بريد إلكتروني :

التوجه إلى األشخاص المصابطن� 	1

بنخفض  	1 بتدفق  بائي  بصدر  بن  ال طنطن  غسل 
حال  في  دقطقة   15 عن  تقل  ال  لمد   الضغط 
المصاب  اضع  أا  ال طون  غسل  احــدات  توافر 
على ظهر  اسكب الماء م ناية في ال طن لمد  
ل طنة  المصاب  تمريك  ضــرار   بع  دقطقة   15
ألعلى اأفل اعلى الجوانب لضمان تدفق الماء 

في جمطع أجزاء ال طن�

بع  	1 الضرار   حال  في  الطبطة  المساعد   طلب 
الكطمطائطة  الــمــاد   عــن  بطانات  ارقــة  إرســـال 

المتطاير  مال طن�

تم  	1 ابا  أسبامها  بوضما  الوق ة  عن  تقرير  إعداد 
بن إجراءات اكطفطة تفادى تكرارها بستقبال�

تبلطغ  بسؤال المختبر أا الموقع � 	

إدار  األبن االسالبة ا المركز الصمي 

         0556517510
Ranya�magzoub@gmail�com

         0146615839
maha�abdulatef@gmail�com

بسؤال المختبر أا الموقع: د� رانطا بممد المجذاب ،
 د� بها عبد اللططف

المختبرات

خطر  صمي

تعرض العين لرذاذ المواد 
الكيميائية

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

162163

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



164165

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

استخدم المالمس الواقطة المناسبة االنظارات الواقطة  	
اغطاء الوجه� 

التجارب الكطمااية  	 إجراء  اتباع األسالطب الصمطمة عند 
اتوفطر بساحات بناسبة دخل المختبرات تتناسب بع 

عدد المستخدبطن�

ااضمة  	 مأباكن  االسالبة  ــن  األب إرشـــادات  اضــع 
قبل  االطالب  ال ابلطن  تدريب  بع ضرار   مالمختبرات 

البدء مال مل مالمختبر�

التأثطر على الجلد بثل المريق أا المساسطة� 	

تلوث الجلد االمالمس مالمواد الكطمطائطة

الوظيفة: بماضر    هاتف:  0556517510
الوظيفة: بدير المركز الصمي هاتف:  0146614288

الكلية/اإلدارة: جمطع بواقع الجاب ة
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

تلوث الجلد والمالبس 
بالمواد الكيميائية 19

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

164165

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

هاتف :
بريد إلكتروني :

التوجه إلى األشخاص المصابطن� 	1

الجلد  	1 غسل  الجلد:  على  االنسكامات  حالة  في 
إزالــة  بع  دقطقة   15 عن  تقل  ال  لمد   مالماء 
بمكن  قدر  أكبر  إلزالة  المالمس  أا  المجوهرات 
فلى  اإلصامة  تقيطم  ثم  الكطمطائطة  المواد  بن 
حالة اجود حراق اطلب االستدار  الطبطة بن 

فريق الطوارئ�

في حالة االنسكامات على المالمس: يجب على  	1
ثم  أاال  الواقطة  المالمس  لبس  الطوارئ  أفراد 
إزالة المالمس االمجوهرات االمت لقات الملوثة 
ال  لمد   اغسلها  الجلد  على  انتدارها  كم  للمد 

تقل عن 15 دقطقة�

تم  	1 ابا  أسبامها  بوضما  الوق ة  عن  تقرير  أعداد 
بستقبال  تكرارها  تفادى  اكطفطة  إجــراءات  بن 
الت ابل  يتم  األرض  على  انسكامات  حالة  افى 

ب ها كما هو بوضح في خطر االنسكامات�

تبلطغ بسؤال األبن االسالبة عن المختبر أا الموقع� 	

إدار  األبن االسالبة االمركز الصمي مالجاب ة

         0556517510
Ranya�magzoub@gmail�com

         0146614288
nada�almiglad@nbu�edu�sa

بسؤال المختبر ا بسؤال المركز الصمي: د� رانطا بممد 
المجذاب ، د� ندى بت ب المجالد

المختبرات

خطر  صمي

تلوث الجلد والمالبس 
بالمواد الكيميائية

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

166167

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوجه  	 اغطاء  االنظارات  الواقطة  المالمس  استخدام 
االكمابات االقفازات مدكل سلطم�

الخطور   	 بستوى  بع  يتناسب  مما  المختبرات  تجهطز 
للكائنات الدقطقة التي سطتم إجراء التجارب االفموصات 
الهواء  اشفط  التهوية  أنطمه  ذلك  في  مما  علطها 

ااستخدام األجهز  الم دات المناسبة�

مالمختبرات  	 الخاصة  المطوية  النفايات  بن  التخلص 
ااستخدام  الفرز  نظام  اتطبطق  سلطم  مدكل  الموية 
انقلها  المطوية  المخلفات  لنوع  المناسبة  األكطاس 

م رمات داخل الممرات�

لل ابلطن  	 ابتام تها  السنوية  مالتط طمات  االهتمام 
في المختبرات لمطوية مدكل داري�

المختبرات  	 في  ااضــح  مدكل  األبــان  توجطهات  ضع 
ااالهتمام مالتثقطف االتدريب لل ابلطن االطالب قبل 

مدء عملهم مالمختبر�

يخطئ  	 لكل بن  لوائح صاربة اعقومات صاربة  اضع 
ففي الت ابل بع النفايات الطبطة�

قد يؤدى الوخز ماإلمر ابالبسة ال طنات المطوية إلى ال ديد  	
 ، المصامة  التجارب  حطوانات  بخالطة  اكذلك  األبراض  بن 
ماإلضافة إلى أن النفايات المطوية تقع تمت تصنطف الخطر  
األبــراض  بن  ال ديد  إلــى  تــؤدي  قد  االتي  الم دية  أا 

الم دية�

ال داى بن األامئة اال طنات االنفايات المطوية االطبطة�

الوظيفة: بماضر    هاتف:  0556517510
الوظيفة: أخصائطة ال طون    هاتف:  0146615839

الكلية/اإلدارة: جمطع بواقع الجاب ة
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

العدوى من األوبئة والعينات 
والنفايات الحيوية والطبية 	1

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

168169

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



170171

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

هاتف :
بريد إلكتروني :

التوجه إلى األشخاص المصابطن� 	1

الذي  	1 الدخص  مفمص  الطبطب  يقوم  أن  نبغي 
المترددين  األفراد  ماقي  افمص  لإلصامة  ض  ت رَّ
على نفس المكان االممتمل ت رضهم للخطر� 

المطوية  	1 ال طنات  أا  الدم  انسكامات  بع  الت ابل 
األخرى بن قبل الفريق المسؤال�

تم  	1 ابا  أسبامها  بوضما  الوق ة  عن  تقرير  إعداد 
بن إجراءات اكطفطة تفادى تكرارها بستقبال�

تبلطغ فريق بكافمة ال داى  ابسؤال المختبر � 	
مالجاب ة  الصمي  مالمركز  ال داى  بكافمة  فريق 

اإدار  األبن االسالبة

         0556517510
Ranya�magzoub@gmail�com

          0146615839
maha�abdulatef@nbu�edu�sa

الــطــوارئ  مــســؤول  أو  ــعــدوى  ال مكافحة  فــريــق 
ومسؤول المختبر و مسؤول المركز الصحي

د� رانطا بممد المجذاب ، د� بها عبد اللططف

المسار  مكلطات  المطوية  االمختبرات  الصمي  المركز 
الصمي ابختبرات قسم األحطاء مكلطة  ال لوم

خطر صمي ا طبي

العدوى من األوبئة والعينات 
والنفايات الحيوية والطبية

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

الجهة المسؤولة 
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:عن معالجة الخطر:

170171

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



172173

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

لكل  	 االــداري  الت يطن  قبل  األالى  الصمي  الفمص 
الجاب ة  ــل  داخ الغذائطة  الــمــواد  بــع  المت ابلطن 
اتقديم  إعداد  الصمطة في  األسالطب  التباع  اتدريبهم 

الط ام�

حفظ  	 اثــالجــات  الطهي  ألداات  الـــداري  الفمص 
األغذية اجود  المواد الغذائطة المستخدبة في إعداد 

الط ام�

التفتطش الداري على المطامخ االمطاعم االمقاصف  	
داخل الجاب ة ااضع آلطة للتفتطش الذاتي الداري�

تناال  	 عن  ناتجة  برضطة  حالة  هو  الغذائي  التسمم 
الطفطلطات  الفطراسات،  مالبكتطريا،  الملوثة  األغذية 
في  الموجود   السموم  أا  الفاسد ،  األغذية  في 
األعراض في  اتظهر  السام   كالفطر  األغذية  م ض 
المداركطن  بطن  مالبطن  اأالم  اقيء  إسهال  صور  

لنفس الط ام�

التسمم الغذائي

الوظيفة: بماضر    هاتف:  0556517510
الوظيفة: طبطب بقطم    هاتف:  0146614286

الكلية/اإلدارة: جمطع بواقع الجاب ة
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

التسمم الغذائي 		

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

172173

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



174175

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف:
إلكتروني: بريد 

هاتف:
إلكتروني: بريد 

التوجه إلى األشخاص المصابطن� 	1

الذين  	1 مفمص األشخاص  الطبطب  يقوم  أن  نبغي 
اكذلك  الغذائي  التسمم  أعراض  علطهم  ظهرت 

المداركطن لنفس الط ام�

التوقف الفوري عن تناال األط مة بمل الدك  	1
اأخد عطنات بنها للم ابل المطوية�

عمل استقصاء لم رفة سبب التسمم� 	1

لمكان  	1 األحرين  اصــول  ابنع  السبب  ب رفة 
الخطر االت ابل ب ه بن قبل المختصطن�

تم  	1 ابا  أسبامها  بوضما  الوق ة  عن  تقرير  إعداد 
بن إجراءات اكطفطة تفادى تكرارها بستقبال �

إبداد  	1 بع  الواق ة  في  رسمي  تمقطق  مداية 
جهات التمقطق مالم لوبات المطلومة�

تبلطغ  بسؤال الطوارئ ابسؤال المدينة الجاب طة � 	
المركز الصمي مالجاب ة اإدار  األبن االسالبة

         0556517510
Ranya�magzoub@gmail�com

           0146614286
hyiam�al-yossaf@nbu�edu�sa

الطوارئ:  مسؤول 
د� رانطا بممد المجذاب ، د� هطام الطوسف

المطامخ االمطاعم االمقاصف

خطر صمي ا طبي

التسمم الغذائي إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

الجهة المسؤولة 
اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:عن معالجة الخطر:

174175

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



176177

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

التثقطف الطبي احث أصماب األبراض المزبنة على  	
بطن  الــوعــي  ندر  اكــذلــك  الطبطب  إرشـــادات  اتــبــاع 

بنسومي الجاب ة �

ااتباع  	 لألطباء  المستمر  الطبي  مالت لطم  االهتمام 
السطاسات الطبطة الم تبر  في اصف الدااء ابتام ة 

المرضى�

المضاعفات  	 بع  للت ابل  الطبطة  الكادر  كفاءات  رفع 
الطبطة الممتملة�

المضاعفات ال الجطة هي تطور غطر برغوب فطها لمر� المرض  	
قد يسوء أا تزيد أعراضها اتمدث فطه تغطرات برضطة، أا قد 
تأثطره على أعضائه�  يصبح أكثر انتدارًا في الجسم أا يزداد 
في م ض األحطان، قد يندأ برض جديد نتطجة للمرض السامق� 
ااألداية، قد تكون سببًا لل ديد بن األعراض الجانبطة أا قد 
تكون  قــد  الــمــالــة  ــذه  ه ــي  اف صمطة،  بداكل  تسبب 

المضاعفات عالجطة المندأ�

المضاعفات ال الجطة ااألخطاء الداائطة�

الوظيفة: بدير المركز الصمي
هاتف:  0146614288

الكلية/اإلدارة: جمطع بواقع الجاب ة
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

المضاعفات العالجية 
واألخطاء الدوائية 		

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

176177

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



178179

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف:
إلكتروني: بريد 

األسباب  	1 على  االت رف  المالة  تقيطم 
المؤدية لمداث المضاعفات�

أتباع السطاسطة الطبطة الم تبر  للت ابل  	1
بع المضاعفات�

تمويل  	1 أا  ماالستداريطن  االست انة 
أعلى  لمستوى  األبر  لزم  إذا  الماالت 

بن الرعاية الطبطة�

ت بئة نموذج التبلطغ عن المضاعفات� 	1

تلقاها  	1 التي  الرعاية  نوعطة  براج ة 
المريض ارفع تقرير للجنة المسؤالة عن 

المضاعفات الصمطة�

الوق ة بوضما أسبامها ابا  	1 إعداد تقرير عن 
تم بن إجراءات اجوانب القصور في الت ابل 
تجنب  يمكن  ال  انــه  احــطــث  الــمــالــة�  بــع 
إنهاء  يمكن  ال  فانه  مالكلطة  المضاعفات 
تفاديه  ابماالة  دراسته  يتم  الكن  الخطر 

االتقلطل بن حداثة بستقبال�

إمالغ الطبطب الم الج � 	

المركز الصمي مالجاب ة 

            0146614288
nada�almiglad@nbu�edu�sa

الصحي:  المركز  مدير 
د� ندى بت ب المجالد  

المركز الصمي مالجاب ة

خطر طبي 

المضاعفات العالجية 
واألخطاء الدوائية

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

178179

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



180181

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

تجنب تكدس المرضى اتمديد بوعد بسبق للمراج طن� 	

حسن استخدام المضادات المطوية�  	

تناسب التصمطمات الم مارية اكفاء  المرافق الصمطة  	
المرضي االغبار اأعمال  توفر بطاه ممجرات  بثل عدم 

الصطانة االبناء� 

بن  	 للتخلص  االصمطمة  المنظمة  القواعد  اتــبــاع 
الفضالت مالطريقة السلطمة� 

أسس  	 اتباع  اعــدم  ااألداات  اآلالت  تلوث  ت قطم 
الت قطم السلطم� 

ال داى اكطفطة  	 الصمي عن  للفريق  الكافي  الوعى 
انتقالها اأسالطب التمكم فطها�

عداى المستدفطات هي عداى يكتسبها المريض م د  	
دخوله إلى أباكن الخدبة الصمطة ، أي أن الدخص لم 
إال  تظهر  اال  المستدفى  دخوله  عند  مها  بصامًا  يكن 

م د 72 ساعة أا أكثر بن دخوله إلطه �

عداي المندآت الصمطة )ال داى المكتسبة(�

الوظيفة: بدير المركز الصمي
هاتف:  0146614288

الكلية/اإلدارة: جمطع بواقع الجاب ة
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

عدوي المنشآت الصحية 
)العدوى المكتسبة( 	3

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

180181

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف:
إلكتروني: بريد 

المؤدية  	1 األسباب  على  االت رف  المالة  تقيطم 
لمداث ال داي�

فرز المرضى المصابطن مأبراض ب دية اعزلهم� 	1

تجهطزات المماية الدخصطة� 	1

تم  	1 ابا  أسبامها  بوضما  الوق ة  عن  تقرير  إعداد 
بن إجراءات اجوانب القصور� احطث انه ال يمكن 
مالكلطة فانه ال يمكن  المكتسبة  ال داى  تجنب 
تفاديه  ابماالة  دراسته  يتم  الكن  الخطر  إنهاء 

االتقلطل بن حداثة بستقبال�

إمالغ الطبطب الم الج � 	

فريق بكافمة ال داى مالمركز الصمي مالجاب ة

               0146614288
nada�almiglad@nbu�edu�s

الصحي:  المركز  مدير 
د� ندى بت ب المجالد  

المركز الصمي مالجاب ة

خطر طبي 

عدوي المنشآت الصحية 
)العدوى المكتسبة(

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

182183

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



األخطار الصمطة االطبطة

184185

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

اعتماد  و  مراجعة  تم 
األخطار  إدارة  خطة 
الطبية  و  الصحية 
ــة ضــمــن  ــقـ ــرفـ ــمـ الـ
الخطة العامة إلدارة 
جامعة  في  المخاطر 

الشمالية الحدود 

اسم الجهة :     

اسم مسؤول الجهة :

التوقيع :



186
خطة إدارة المخاطر

فصل

أخطار 
الموارد 
البشرية

16  



أخطار الموارد البدرية

188189

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

مخاطر الموارد � 06�1
البشرية

قائمة مخاطر الموارد � 06�2
البشرية المحتملة

عن سطاسات  الناجمة  المخاطر  هي 
الموارد البدرية في الجاب ة عندبا 
يوضح  للمهام  دقطق  توصطف  تفتقر 
كذلك  االمسؤالطات،  الصالحطات 
تلك الناجمة عن ض ف جود  ال مل 
افق  الموظفطن  توزيع  عدم  نتطجة 
تخصصاتهم ا خبراتهم احسب حاجة 
ال مل  الطهم�  اإلدارات  ا  الكلطات 
بما ينتج عنه قصور في اإلنجاز اعدم 

تمقطق أهداف الجاب ة� 

خطر التسرب الوظطفي 	1

خطر التوظطف غطر المدراس  	1
مالنسبة إلى المستقطبطن

هطئة  	1 أعضاء  اندغال  خطر 
التدريس مأعمال خارجطة

سطاسات  	1 اضوح  عدم  خطر 
ــة في  ــدــري ــب ال ــوارد  ــ ــم ــ ال

الجاب ة

ال مل  	1 عــن  االبتناع  خطر 
احداث  األعمال  ات ططل 

أعمال عنف

التدريس  	1 هطئة  أعضاء  إهمال  خطر 
ابن في حكمهم

خطر التوظطف غطر المدراس 	1

الموارد  	1 سطاسات  اضوح  عدم  خطر 
البدرية في الجاب ة

ات ططل  	1 ال مل  عن  االبتناع  خطر 
األعمال احداث أعمال عنف

خطر اإلهمال 1	



190191

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: عمطد شؤان أعضاء هطئة التدريس االموظفطن 
مالجاب ة   هاتف:  0146614330

الكلية/اإلدارة: جمطع الكلطات اال مادات ااإلدارات�
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

في  	 جهودهم  اندر  التدريس  هطئة  أعضاء  تدجطع 
بوقع الجاب ة اتوافر طاقم بساند�

مناء نظام حوافز لتدجطع أعضاء هطئة التدريس� 	

تتسم  	 اب لنة  ااضــمــة  سطاسة  هناك  يكون  ْن 
على  التي  اللجان  ألعضاء  الترشح  عند  مال دالة 
مناء على  الكلطة ايكون ذلك  أا  الجاب ة  بستوى 
م طن  آخذ   الكلطة  اعمطد  القسم  رئطس  ترشطمات 

االهتمام خبرات عضو هطئة التدريس�

ت ديل رااتب المت اقدين المتمطزين لتصبح األفضل  	
على المستوى اإلقلطمي�

التدريس  	 هطئة  أعضاء  حركة  لتقلطل  القوانطن  اضع 
الذين لديهم أعباء تدريسطة داخل اخارج الجاب ة�

أعضاء هطئة  	 البدالء بن  توافر  على  الكلطات  تمرص 
التدريس في بختلف التخصصات�

تسرب أعضاء هطئة التدريس المتمطزان أا تقاعدهم  	
نتطجة ل دم تقديرهم باديًا اب نويًا�

طلب المت اقد إنهاء عقده� 	

أثناء  	 المواد  بن  التدريس  هطئة  أعضاء  انسماب 
الفصل الدراسي�

بخاطر الموارد البدرية مالنسبة إلى أعضاء هطئة التدريس: 
التسرب الوظطفي: يؤثر تسرب أعضاء هطئة التدريس في 
يكون ش ورهم  قد  اسببه  اإنتاجها،  المنظمة  بستوى 
الراتب  بقدار  بن  أكثر  يستمق  اعطاءهم  جهدهم  مأن 
التقدير  يلقى  أن جهدهم ال  أا  لهم،  المخصص  الدهري 
بن  أفضل  ممغريات  عمل  عراض  تأتطهم  قد  أا  االدكر، 

الوظطفة التي ي ملون  فطها�

التسرب الوظيفي 1	

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

190191

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



192193

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

عمله  	1 إنهاء  في  الراغب  الموظف  بع  االجتماع 
افهم الخلل الذي أدى إلى الرغبة في التسرب�

دعته لذلك إذا كان  	1 بماالة عالج األسباب التي 
ذلك بمكنًا�

توفطر عضو مديل عنه لضمان عدم توقف ال مل� 	1

اإلعالن عن اظطفة شاغر  مالوسائل الرسمطة� 	1

ت يطن البدالء مأسرع اقت بمكن� 	1

لدراسة  	1 الجاب ة  بستوى  على  لجنة  تدكطل 
إلى  ارف ها  الملول  ااقتراح  التسرب،  أسباب 

إدار  الجاب ة�

مناء نظام حوافز لتدجطع أعضاء هطئة التدريس� 	1

تدجطع أعضاء هطئة التدريس اندر جهودهم في  	1
بوقع الجاب ة اتوفطر طاقم بساعد�

لتصبح  	1 المتمطزين  المت اقدين  ــب  راات ت ديل 
األفضل على المستوى اإلقلطمي�

اضع القوانطن لتقلطل حركة أعضاء هطئة التدريس  	1
الذين لديهم أعباء تدريسطة داخل اخارج الجاب ة 

أثناء الفصل الدراسي

االجتماع بع الموظف الراغب في إنهاء عمله افهم  	
الخلل الذي أدى إلى الرغبة في التسرب �

عماد  شؤان أعضاء هطئة التدريس االموظفطن

         0146614330
Mufadhi�alsharari@nbu�edu�sa

عمطد شؤان أعضاء هطئة التدريس االموظفطن

جمطع الكلطات اال مادات ااإلدارات مالجاب ة�

 : التدريس  هطئة  ألعضاء  مالنسبة  مدرية  بوارد  بخاطر 
التسرب الوظطفي

التسرب الوظيفي إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

192193

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



194195

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: عمطد شؤان أعضاء هطئة التدريس االموظفطن 
مالجاب ة   هاتف:  0146614330

الكلية/اإلدارة: جمطع الكلطات اال مادات ااإلدارات�
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

اتوزي هم  	 االباحثطن  ال لماء  الموظفطن  عدد  تمديد 
حسب تخصصاتهم في اإلدارات المناسبة�

الباحثطن  	 ألعــداد  الف لي  االحتطاج  لتمديد  لجنة  ضع 
بختلف  بن  أعضاؤها  يكون  المستقطبطن،  اال لماء 

التخصصات في الجاب ة�

االحتطاجات  	 تمديد  بهمتها  قسم  لكل  لجنة  إنداء 
الوظطفطة للوحد �

ض ف جود  ال مل نتطجة ل دم توزيع المستقطبطن  	
افق تخصصاتهم احسب حاجة األقسام إلطهم�

ااضح  	 هــدف  اجــود  دان  الباحثطن  استقطاب 
ابمدد لذلك�

بقارنة  	 ااحـــد  قسم  فــي  االســتــقــطــاب  كــثــر  
ماألقسام األخرى�

بخاطر الموارد البدرية مالنسبة إلى أعضاء هطئة التدريس:  التوظطف 
تقوم  المنظمات  بن  كثطر  المستقطبطن:  إلى  مالنسبة  المدراس  غطر 
مأعمال  إلى تكلطفهم  ماإلضافة  التوظطف مدكل غطر بدراس  م ملطة 
إلى  يؤدي  المدراس  غطر  الباحثطن  ااستقطاب  تخصصاتهم  غطر  في 
زياد  المصرافات في المطزانطة قطاسًا على حجم اإلنتاجطة, بن المهم 
بن  التأكد  م د  إال  تندأ  ال  الوظطفة  أن  ضرار   ماالهتمام  األخذ  جدًا 
التي  االواجبات  االمسؤالطات  المهام  جمطع  ااضع  إلطها  الماجة 
عملطة  افق  الوظطفة  هذه  أجر  ايتمدد  المستقطب  هذا  مها  يقوم 
على  اال ائد  مالسوق,  الوظطفة  هذه  أجر  بتوسط  س ر  بطن  بوازنة 
بن  أكثر  يكون  أن  يجب  األخطر  إن  حطث  الوظطفة  المنظمة بن هذه 

األجر الممدد�

التوظيف غير المدروس 
بالنسبة إلى المستقطبين 1	

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

194195

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



196197

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

براقبة أداء جمطع المستقطبطن سنويًا� 	1

الذين  	1 االباحثطن  ال لماء  بع  الت اقد  تجديد  عدم 
ا مالجود  المطلومة� لم يقدبوا إنتاجًا علمطًّ

على  	1 )الباحثطن(  المستقطبطن  تدريب  بماالة 
األعمال الموكلة لديهم�

تدريبطة  	1 ارش  ا  دارات  إلى  المستقطبطن  إرسال 
في بجال تخصصهم�

تمديد عدد الموظفطن ال لماء االباحثطن  	1
في  تخصصاتهم  حسب  اتوزي هم 

اإلدارات المناسبة�

الف لي  	1 االحتطاج  لتمديد  لجنة  اضع 
ألعداد الباحثطن اال لماء المستقطبطن، 
التخصصات  أعضائها بن بختلف  يكون 

في الجاب ة�

تمديد  	1 بهمتها  قسم  لكل  لجنة  إنداء 
االحتطاجات الوظطفطة للوحد �

لم  	 الذين  االباحثطن  ال لماء  بع  الت اقد  تجديد  عدم 
يقدبوا إنتاجًا علمطًا مالجود  المطلومة�

عماد  شؤان أعضاء هطئة التدريس االموظفطن

         0146614330
Mufadhi�alsharari@nbu�edu�sa

عمطد شؤان أعضاء هطئة التدريس االموظفطن مالجاب ة

جمطع الكلطات اال مادات ااإلدارات مالجاب ة

بخاطر بوارد مدرية 

التوظيف غير المدروس 
بالنسبة إلى المستقطبين

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

196197

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



198199

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: عمطد الجهة الم نطة مالجاب ة
هاتف:  االتصال مالجهة الم نطة

الكلية/اإلدارة: جمطع الكلطات اال مادات ااإلدارات�
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

تمديد عدد الّساعات التي يقضطها القطادي في إدارته  	
يوبطا أا أسبوعطا�

تقنطن األعمال التي بن المسموح ل ضو هطئة التدريس  	
القطام مها خارج الجاب ة أا الكلطة، اتكون تمت إشراف 

الرئطس المباشر�

هطئة  	 أعضاء  اجود  لضمان  تنظطمطة  سطاسات  اضع 
التدريس في بكاتبهم أثناء الساعات المكتبطة�

ض ف إنتاجطة القطاديطن في بواق هم القطادية� 	

المجال  	 في  التدريس  هطئة  أعضاء  إنتاجطة  ض ف 
األكاديمي نتطجة الندغالهم�

اعدم  	 الطالب،  بع  التدريس  هطئة  أعضاء  تواصل  قلة 
تذبر  يسبب  با  المكتبطة  الساعات  في  اجــودهــم 

الطالب�

بخاطر الموارد البدرية مالنسبة إلى أعضاء هطئة التدريس: 
قد  خارجطة:  أعمال  في  التدريس  هطئة  أعضاء  اندغال 
يكلف كثطر بن القطاديطن ا أعضاء هطئة التدريس مأعمال 
خارجطة، فالقطاديون قد يكلفون مال مل خارج الجاب ة با 
يؤثر في عملهم في اإلدارات التام ة لهم، اكذلك أعضاء 
تتطلب  ممته  إداريــة  مأعمال  يكلفون  قد  التدريس  هطئة 
الكثطر  لديهم  بطنما  قرارات  ااتخاذ  اجتماعات  عقد  بنهم 
بن األعمال التدريسطة المؤجلة، اقد تكون لديهم أعمال 
خارج الجاب ة بما يؤثر في جود  التدريس اتذبر الطالب�

انشغال أعضاء هيئة التدريس 
بأعمال خارجية 13

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

198199

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



200201

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

اضع السطاسات اتنظطم عمل أعضاء هطئة  	1
التدريس خارج الجاب ة�

التدريس  	1 هطئة  ألعضاء  بساعدين  إيجاد 
ايكونون ذا كفاء  عالطة�

يدغلون  	1 للذين  التدريسي  ال بء  تخفطف 
بناصب إدارية

القطادي في  	1 يقضطها  التي  الساعات  تمديد عدد 
إدارته يوبطًا أا أسبوعطًا�

هطئة  	1 ل ضو  المسموح  بن  التي  األعمال  تقنطن 
التدريس القطام مها خارج الجاب ة أا الكلطة�

ج ل بسؤالطة األعمال اإلدارية على الموظفطن�� 	1

التدريس  	 هطئة  أعضاء  عمل  اتنظطم  السطاسات  اضع 
خارج الجاب ة �

اإلدار  ال لطا للجاب ة�

حسب المسؤالطة )دلطل الهاتف(
حسب المسؤالطة )دلطل الهاتف(

عمطد الجهة الم نطة�

جمطع الكلطات اال مادات ااإلدارات مالجاب ة�

بخاطر بوارد مدرية 

انشغال أعضاء هيئة التدريس 
بأعمال خارجية

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

200201

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



202203

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: عمطد الجهة الم نطة مالجاب ة
هاتف:  االتصال مالجهة الم نطة

الكلية/اإلدارة: جمطع الكلطات اال مادات ااإلدارات�
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

اإلدارات  	 لجمطع  االــصــالحــطــات  الــمــهــام  توصطف 
اال مادات المساند  ابنسومي الجاب ة�

تدكطل لجنة لمصر جمطع اإلجراءات اضمان عدم تداخل  	
المسؤالطات داخل الجاب ة�

المت اقِدين  	 لت يطن  بوحد   الوائح  سطاسة  اضــع 
اتمديد الدراط اإعالنها لالستقطاب�

عدم اضوح الصالحطات االمسؤالطات لجمطع القطاديطن� 	

اجود تداخل في بهام ال مادات المساند  ااإلدارات� 	

غطر  	 للمت اقِدين  بوحد  رااتـــب  سلم  اجــود  عــدم 
عن  التدريس  هطئة  أعضاء  رااتب  )تختلف  الس وديطن 

المستقطبطن(�

يتخللها  الجاب ة  في  البدرية  الموارد  سطاسات  إن 
للمهام  دقطق  توصطف  يوجد  فال  االقصور  الجمود 
سطاسة  توجد  اال  االمسؤالطات،  الصالحطات  يوضح 

خاصة لالختطار االت يطن�

عدم وضوح سياسات الموارد 
البشرية في الجامعة 14

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

202203

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



204205

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

أنظمة  	1 م ض  على  ت ديالت  ــراء  إج
اسطاسات الجاب ة�

تدكطل لجنة لتوحطد نظام المكافئات  	1
االبدالت االلجان ااألعباء التدريسطة 

لجمطع احدات الجاب ة�

ــب  	1 راات سلم  على  ت ديالت  إجـــراء 
المت اقدين�

المهام  	1 لــتــوصــطــف  لجنة  تدكطل 
إدارات  لــجــمــطــع  االـــصـــالحـــطـــات 

ابنسومي الجاب ة�

يخالف  	1 لمن  الرادعة  ال قومات  سن 
أنظمة اسطاسات الجاب ة

االصالحطات  	1 المهام  لتوصطف  دلطل  اضع 
لجمطع إدارات ابنسومي الجاب ة�

المكافئات  	1 نــظــام  يــوضــح  ــطــل  دل اضـــع 
االبدالت االلجان ااألعباء التدريسطة لجمطع 

اإلدارات االكلطات�

للموظفطن  	1 االت يطن  لالختطار  لجنة  اضع 
اأعضاء التدريس�

المدكلة  	 أسباب  لــدراســة  لجنة  تدكطل 
ااضع حلول عاجلة لها �

عماد  شؤان أعضاء هطئة التدريس االموظفطن�

حسب المسؤالطة )دلطل الهاتف(
حسب المسؤالطة )دلطل الهاتف(

عمطد الجهة الم نطة�

جمطع الكلطات اال مادات ااإلدارات مالجاب ة�

بخاطر بوارد مدرية 

عدم وضوح سياسات الموارد 
البشرية في الجامعة

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

204205

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



206207

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

عمداء الكلطات الم نطة، اعمطد شؤان أعضاء  الوظيفة: 
هطئة التدريس االموظفطن مالجاب ة

هاتف:  0146614330

الكلية/اإلدارة: جمطع الكلطات اال مادات ااإلدارات�
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

التدريسي  	 ال بء  احتساب األعمال اإلدارية بن ضمن 
أا تمديد المكافئات المالطة لها�

قطاس بدى رضا أعضاء هطئة التدريس عن ال مل في  	
الكلطة في كل فصل دراسي� 

توفطر بدرسطن مدالء للمواد ذاي كفاءات عالطة� 	

بجاالت  	 جمطع  اتدمل  ابتنوعة  عادلة  حوافز  تقديم 
التمطز لجمطع أعضاء هطئة التدريس�

توفطر بسؤالي أبن في كل ببنى� 	

تمديد بسؤال في كل ببنى إلدار  هذا الخطر� 	
ت ططل أعضاء هطئة التدريس لألعمال اإلدارية االلجان  	

الموكلة إلطهم�
ت طل الدراسة في الكلطة التي حدث فطها ابتناع عن  	

ال مل بن قبل أعضاء هطئة التدريس�
بطالبة أعضاء هطئة التدريس مزياد  الموافز� 	
حداث أعمال عنف� 	

هطئة  أعضاء  إلى  مالنسبة  البدرية  الموارد  بخاطر 
ا  األعمال  ت ططل  ا  ال مل  عن  االبتناع  التدريس: 
ال مل  عن  التوقف  مه  يقصد  عنف:  أعمال  حــداث 
على  الضغط  اهدفه  اجماعطة  بقصود   مصور  
أعضاء  يمتنع  فقد  احتطاجاتهم،  لتلبطة  المباشر  الرئطس 
في  تدني  أا  تأخر  مسبب  ال مل  عن  التدريس  هطئة 

الرااتب أا لصدار قرارات ت سفطة  في حقهم�

االمتناع عن العمل وتعطيل 
األعمال وحدوث أعمال عنف 15

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

206207

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



208209

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

بماالة ب رفة سبب االبتناع عن ال مل� 	1

االستماع لدكوى عضو هطئة التدريس ابماالة  	1
تهدئة انف االته� 

بن  	1 كان  إذا  التدريس  هطئة  أعضاء  بداكل  حل 
الممكن حلها�

إنصاف أعضاء هطئة التدريس اإعطائهم حقوقهم  	1
كابلة�

إعاد  ال مل في اإلدار  أا الكلطة� 	1

اإلجــراءات  	1 ل مل  القانونطة  اإلدار   بع  التداار 
المترتبة على المدث�

بسائلة المخطئطن االمقصرين� 	1

كتامة تقرير عن المدث يرفع إلى إدار  الجاب ة� 	1

اقتراح الملول المناسبة لضمان عدم تكراره� 	1

بهارات  	1 على  الجاب ة  في  القطاديطن  تدريب 
التفااض احل النزاعات�

التدريس داريا بن  	1 أعضاء هطئة  رضا  قطاس بدى 
ا  الض ف  نــقــاط  تمديد  ا  المسؤالطن  قبل 

ب الجتها�

توجه المسؤال عن الخطر إلى بكان اقوع المدث � 	

إدار  الكلطات اال مادات اعماد  شؤان أعضاء هطئة 
التدريس االموظفطن �

0146614330
Mufadhi�alsharari@nbu�edu�sa

التدريس  هطئة  أعضاء  شــؤان  اعمطد  الكلطات  عمداء 
االموظفطن �

جمطع الكلطات اال مادات ااإلدارات مالجاب ة �

بخاطر بوارد مدرية 

االمتناع عن العمل وتعطيل 
األعمال وحدوث أعمال عنف

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

208209

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



210211

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

عمداء الكلطات الم نطة، اعمطد شؤان أعضاء  الوظيفة: 
هطئة التدريس االموظفطن مالجاب ة

هاتف:  0146614330

الكلية/اإلدارة: جمطع الكلطات اال مادات ااإلدارات�
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

التمتطة  	 االبنطة  المدراعات  لمتام ة  لجان  تدكطل 
ابدى التقدم في اإلنجاز�

حالة  	 في  اتمفطزهم  التدريس  هطئة  أعضاء  تدجطع 
اإلجاد  في عملهم�

مث راح المنافسة الدريفة بطن القطاديطن احثهم على  	
التفكطر ااإلمداع�

الد ور  	 لتنمطة  الجاب ة اأهدافها اِقطمها  ندر رسالة 
مالمسؤالطة�

اضع نظام بساءلة، افرض عقومات على عضو هطئة  	
التدريس المهِمل�

الممدد  	 الوقت  في  الجاب ة  بدراعات  إنجاز  عدم 
مالجود  المطلومة�

ضطاع الم ابالت ات ططل األعمال� 	
حداث تلفطات في البنطة التمتطة للجاب ة � 	

بخاطر الموارد البدرية مالنسبة إلى أعضاء هطئة التدريس: 
يوجد  حكمهم:  في  ابن  التدريس  هطئة  أعضاء  إهمال 
م ض أعضاء هطئة تدريس اقطادِيون بهملون في عملهم 
عنه  ينتج  با  األعمال،  إنجاز  في  امططئون  بتكاسلون  أا 

قصور في اإلنجاز اعدم تمقطق أهداف الجاب ة�

إهمال أعضاء هيئة التدريس 
ومن في حكمهم 16

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

210211

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



212213

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

حضور المسؤال عن الخطر لمكان المدث� 	1

با  	1 أا  حريق  ــداث  ح حــال  فــي  المكان  ــالء  إخ
يستدعي ذلك�

استدعاء بسؤالي األبن االسالبة في المبنى  	1
في حال الماجة لذلك�

في  	1 األالطة  اإلس افات  إلجــراء  المصابطن  نقل 
حال الماجة لذلك

المدث  	1 لدراسة  المختصة  للجنة  اجتماع  ي قد 
اتمديد المسؤال عن المدث�

هطئة  	1 عضو  بع  المختصة  للجنة  اجتماع  ي قد 
التدريس المهمل اأخذ برئطاته�

فرض عقومات على عضو هطئة التدريس في حال  	1
حداث اإلهمال�

النتائج اال قومات التي  	1 اإلعالن في اإلدار  عن 
توصلت لها اللجنة المختصة لضمان عدم تكرارها�

التمطة  	1 االبنطة  المداريع  لمتام ة  لجنان  تدكطل 
ابدى التقدم في اإلنجاز�

تدجطع أعضاء هطئة التدريس اتمفطزهم في حالة  	1
اإلجاد  في عملهم�

هطئة  	1 أعضاء  بطن  الدريفة  المنافسة  راح  مث 
التدريس احثهم على التفكطر ااإلمداع�

ندر رسالة اأهداف اقطم الجاب ة لتنمطة الد ور  	1
مالمسؤالطة��

توجه المسؤال عن الخطر إلى بكان اقوع المدث � 	

إدار  الكلطات اال مادات ااإلدارات �

0146614330
Mufadhi�alsharari@nbu�edu�sa

التدريس  هطئة  أعضاء  شــؤان  اعمطد  الكلطات  عمداء 
االموظفطن �

جمطع الكلطات اال مادات ااإلدارات مالجاب ة �

بخاطر بوارد مدرية 

إهمال أعضاء هيئة التدريس 
ومن في حكمهم

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

212213

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



214215

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

التدريس  هطئة  أعــضــاء  ــؤان  شـ عمطد  الــوظــيــفــة: 
االموظفطن مالجاب ة

هاتف:  0146614330

الكلية/اإلدارة: جمطع الكلطات اال مادات ااإلدارات�
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

تخصصاتهم  	 حسب  اتوزي هم  الموظفطن  عدد  تمديد 
في اإلدارات المناسبة�

الباحثطن  	 ألعداد  الف لي  االحتطاج  لتمديد  لجنة  اضع 
بختلف  بن  أعضاؤها  يكون  المستقطبطن  اال لماء 

التخصصات في الجاب ة�

االحتطاجات  	 تمديد  بهمتها  قسم  لكل  لجنة  إنداء 
الوظطفطة للوحد �

ض ف جود  ال مل نتطجة عدم توزيع الموظفطن افق  	
تخصصاتهم احسب حاجة اإلدارات إلطهم�

استقطاب الباحثطن دان اجود هدف ااضح ابمدد� 	

األعمال  	 اقلة  اإلدارات  م ض  في  التوظطف  كثر  
الموكلة الطهم �

الموظفطن:  إلى  مالنسبة  البدرية  الموارد  بخاطر 
التوظطف غطر المدراس �

التوظيف غير المدروس 17

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1
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5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



216217

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

براقبة أداء جمطع الموظفطن سنويًا� 	1

لم  	1 الذين  الموظفطن  بع  الت اقد  تجديد  عــدم 
مالجود   إلطهم  الموكلة  ــمــال  األع يــقــدبــوا 

المطلومة�

بماالة تدريب الموظفطن على األعمال الموكلة  	1
لديهم�

إرسال الموظفطن إلى دارات اارش تدريبطة في  	1
بجال تخصصهم�

حسب  	1 اتــوزيــ ــهــم  الموظفطن  عـــدد  تــمــديــد 
تخصصاتهم في اإلدارات المناسبة�

ألعــداد  	1 الف لي  االحتطاج  لتمديد  لجنة  اضــع 
بختلف  ــن  ب ــضــاؤهــا  أع ــكــون  ي الــمــوظــفــطــن 

التخصصات في الجاب ة�

إنداء لجنة لكل قسم بهمتها تمديد االحتطاجات  	1
الوظطفطة للوحد 

يقدبوا  	 لم  الذين  الموظفطن  بع  الت اقد  تجديد  عدم 
األعمال الموكلة إلطهم مالجود  المطلومة �

عماد  شؤان أعضاء هطئة التدريس االموظفطن

0146614330
Mufadhi�alsharari@nbu�edu�sa

عمطد شؤان أعضاء هطئة التدريس االموظفطن

جمطع الكلطات اال مادات ااإلدارات مالجاب ة

بخاطر بوارد مدرية 

التوظيف غير المدروس إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

216217

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



218219

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

التدريس  هطئة  أعــضــاء  ــؤان  شـ عمطد  الــوظــيــفــة: 
االموظفطن مالجاب ة

هاتف:  0146614330

الكلية/اإلدارة: جمطع الكلطات اال مادات ااإلدارات�
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

إدارات  	 لجمطع  االمسؤالطات  الصالحطات  توصطف 
ابنسومي الجاب ة�

اضع اصف دقطق لمهام كل بوظف لطتمكن بن أداء  	
عمله دان ازدااجطة�

اضع لجنة لتمديد رااتب المت اقدين حسب بؤهالتهم  	
�

عدم اضوح الصالحطات االمسؤالطات� 	

عدم اجود اصف دقطق لمهام الموظفطن تمكنهم بن  	
أداء عملهم دان تداخل في المسؤالطات�

غطر  	 للمت اقِدين  بوحد  رااتـــب  سلم  اجــود  عــدم 
الس وديطن�

عدم  الموظفطن:  إلى  مالنسبة  البدرية  الموارد  بخاطر 
إن  الجاب ة:  في  البدرية  الــمــوارد  سطاسات  اضــوح 
الجمود  يتخللها  الجاب ة  في  البدرية  الموارد  سطاسات 
يوضح  للمهام  دقــطــق  توصطف  يــوجــد  فــال  االــقــصــور 
الصالحطات االمسؤالطات، اال توجد سطاسة خاصة لالختطار 
في  الموظفطن  لتدريب  خطة  توجد  ال  كما  االت يطن, 

أباكن عملهم�

عدم وضوح سياسات الموارد 
البشرية في الجامعة 18

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1
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3
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4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

218219

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



220221

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

أنظمة  	1 م ض  على  تــ ــديــالت  ــراء  إجـ
اسطاسات الجاب ة�

المكافئات  	1 نظام  لتوحطد  لجنة  تدكطل 
االبدالت االلجان�

تــدــكــطــل لــجــنــة لــتــوصــطــف الــمــهــام  	1
ابنسومي  إدارات  لجمطع  االصالحطات 

الجاب ة�

يخالف  	1 لمن  الــرادعــة  ال قومات  سن 
أنظمة اسطاسات الجاب ة�

لجمطع  	1 المهام االصالحطات  لتوصطف  دلطل  اضع 
إدارات ابنسومي الجاب ة�

االبدالت  	1 المكافئات  نظام  يوضح  دلطل  اضع 
االلجان لجمطع اإلدارات اال مادات االكلطات�

اضع لجنة لالختطار االت يطن للموظفطن� 	1

ااضع  	 المدكلة  أسباب  لدراسة  لجنة  تدكطل 
حلول عاجلة لها �

عماد  شؤان أعضاء هطئة التدريس االموظفطن

0146614330
Mufadhi�alsharari@nbu�edu�sa

عمطد شؤان أعضاء هطئة التدريس االموظفطن

جمطع الكلطات اال مادات ااإلدارات مالجاب ة

بخاطر بوارد مدرية 

عدم وضوح سياسات الموارد 
البشرية في الجامعة

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

220221

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



222223

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

شؤان  اعمطد  اال مادات،  الكلطات  عمداء  الوظيفة: 
أعضاء هطئة التدريس االموظفطن مالجاب ة

هاتف:  هاتف الجهة الم نطة

الكلية/اإلدارة: جمطع الكلطات اال مادات ااالدارات�
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

االستماع لدكوى الموظف ابماالة تهدئة انف االته� 	

داريًا بن قبل بسؤالي  	 الموظفطن  رضا  قطاس بدى 
اإلدارات اتمديد نقاط الض ف اب الجتها�

ت يطن بسؤالي أبن في كل ببنى� 	

ت يطن بسؤال في كل ببنى إلدار  هذا الخطر� 	

حداث توقف عن ال مل في م ض إدارات الجاب ة� 	

حداث تذبر ااعتراضات جماعطة بن الموظفطن مسبب  	
لل مل  المناسبة  البطئة  توفر  اعدم  حوافز  اجود  عدم 

ال دم اجود الدفافطة االموار�

حداث أعمال عنف � 	

عدم  الموظفطن:  إلى  مالنسبة  البدرية  الموارد  بخاطر 
إن  الجاب ة:  في  البدرية  الــمــوارد  سطاسات  اضــوح 
الجمود  يتخللها  الجاب ة  في  البدرية  الموارد  سطاسات 
يوضح  للمهام  دقــطــق  توصطف  يــوجــد  فــال  االــقــصــور 
الصالحطات االمسؤالطات، اال توجد سطاسة خاصة لالختطار 
في  الموظفطن  لتدريب  خطة  توجد  ال  كما  االت يطن, 

أباكن عملهم�

االمتناع عن العمل وتعطيل 
األعمال وحدوث أعمال عنف 19

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

عن  	1 االبتناع  سبب  ب رفة  بماالة 
ال مل�

االستماع لدكوى الموظف ابماالة  	1
تهدئة انف االته� 

بن  	1 كان  إذا  الموظفطن  بداكل  حل 
الممكن حلها�

إنـــصـــاف الــمــوظــفــطــن اإعــطــائــهــم  	1
حقوقهم كابلة�

إعاد  ال مل في اإلدار  أا الكلطة� 	1

اإلجــراءات  	1 ل مل  القانونطة  اإلدار   بع  التداار 
المترتبة على المدث�

بسائلة المخطئطن االمقصرين� 	1

كتامة تقرير عن المدث يرفع إلى إدار  الجاب ة� 	1

اقتراح الملول المناسبة لضمان عدم تكراره� 	1

بهارات  	1 على  الجاب ة  في  القطاديطن  تدريب 
التفااض احل النزاعات�

قطاس بدى الموظفطن داريا بن قبل المسؤالطن  	1
ا تمديد نقاط الض ف ا ب الجتها�

توجه المسؤال عن الخطر إلى بكان اقوع المدث � 	

إدار  الكلطات اال مادات اعماد  شؤان أعضاء هطئة 
التدريس االموظفطن �

0146614330
Mufadhi�alsharari@nbu�edu�sa

هطئة  أعضاء  شؤان  اعمطد  اال مادات  الكلطات  عمداء 
التدريس االموظفطن �

جمطع الكلطات اال مادات ااإلدارات مالجاب ة

بخاطر بوارد مدرية 

االمتناع عن العمل وتعطيل 
األعمال وحدوث أعمال عنف

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: عمطد الجهة الم نطة ، بدير اإلدار  الم نطة
هاتف:  هاتف الجهة الم نطة

الكلية/اإلدارة: جمطع الكلطات اال مادات ااإلدارات�
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

تدكطل لجان لمتام ة المدراعات االبنطة التمتطة  	
ابدى التقدم في اإلنجاز�

اإلجاد   	 حالة  في  اتمفطزهم  الموظفطن  تدجطع 
في عملهم�

مث راح المنافسة الدريفة بطن الموظفطن احثهم  	
على التفكطر ااإلمداع�

لتنمطة  	 اِقطمها  اأهدافها  الجاب ة  رسالة  ندر 
الد ور مالمسؤالطة�

على  	 عقومات  افـــرض  بــســاءلــة،  نــظــام  اضــع 
الموظف المهِمل��

الممدد  	 الوقت  في  الجاب ة  بدراعات  إنجاز  عدم 
االجود  المطلومة�

ضطاع الم ابالت ات ططل األعمال� 	

حداث تلفطات في البنطة التمتطة للجاب ة 	

بخاطر الموارد البدرية مالنسبة إلى الموظفطن: اإلهمال: 
أا  عملهم  فــي  المهملطن  الموظفطن  م ض  يــوجــد 
عنه  ينتج  با  األعمال،  إنجاز  في  االبططئطن  المتكاسلطن 

قصور في اإلنجاز اعدم تمقطق أهداف الجاب ة�

اإلهمال 	1

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:
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هاتف :
بريد إلكتروني :

حضور المسؤال عن الخطر لمكان المدث� 	1

إخالء المكان في حال حداث حريق أا با  	1
يستدعي ذلك�

في  	1 االسالبة  األبن  بسؤالي  استدعاء 
المبنى في حال الماجة لذلك�

األالطة  	1 اإلس افات  إلجراء  المصابطن  نقل 
في حال الماجة لذلك��

ي قد اجتماع للجنة المختصة لدراسة المدث  	1
اتمديد المسؤال عن المدث�

الموظف  	1 بع  المختصة  للجنة  اجتماع  ي قد 
المهمل اأخذ برئطاته�

حال  	1 فــي  الموظف  على  عقومات  فــرض 
حداث اإلهمال�

اال قومات  	1 النتائج  عن  اإلدار   في  اإلعالن 
لضمان  المختصة  اللجنة  لها  توصلت  التي 

عدم تكرارها�

االبنطة  	1 المداريع  لمتام ة  لجنان  تدكطل 
التمطة ابدى التقدم في اإلنجاز�

حالة  	1 في  اتمفطزهم  الموظفطن  تدجطع 
اإلجاد  في عملهم�

الموظفطن  	1 بطن  الدريفة  المنافسة  راح  مث 
احثهم على التفكطر ااإلمداع�

لتنمطة  	1 الجاب ة  اقطم  اأهــداف  رسالة  ندر 
الد ور مالمسؤالطة�

توجه المسؤال عن الخطر إلى بكان اقوع المدث � 	

إدار  الكلطات اال مادات ااإلدارات �

حسب المسؤالطة )دلطل الهاتف(
حسب المسؤالطة )دلطل الهاتف(

عمطد الجهة الم نطة ، بدير اإلدار  الم نطة�

جمطع الكلطات اال مادات ااإلدارات مالجاب ة

بخاطر بوارد مدرية 

اإلهمال إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

تم مراجعة و اعتماد 
مخاطر  إدارة  خطة 
ــوارد الــبــشــريــة  ــمـ الـ
ــرفـــقـــة ضــمــن  الـــمـ
ــة  ــام ــع الـــخـــطـــة ال
في  المخاطر  إلدارة 
ــدود  ــحـ جـــامـــعـــة الـ

الشمالية

اسم الجهة :     

اسم مسؤول الجهة :

التوقيع :



232
خطة إدارة المخاطر

فصل

مخاطر أمن 
المعلومات

17  



بخاطر أبن الم لوبات
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

مخاطر أمن � 07�1
المعلومات

قائمة مخاطر الموارد � 07�2
البشرية المحتملة

تهدد  التي  الممتملة  المخاطر  هي 
اإللكترانطة  الــوثــائــق  ا  البطانات 
خطأ  عن  تنتج  قد  التي  ا  مالجاب ة 

مدري أا تقني� 
ــراق األنــظــمــة  	1 ــتـ خــطــر اخـ

اإللكترانطة 

خــطــر فــطــراســات الــبــرابــج  	1
ااألجهز 

ح مه  	1 خطر الّدخول غطر الُمصرَّ
للمواقع اإللكترانطة 

غطر  	1 سخ  النُّ استخدام  خطر 
األصـــلـــطـــة بـــن الــبــرابــج 

اإللكترانطة

خطر الت ديل غطر المصرح مه  	1
للبطانات أا الم لوبات

خـــطـــر دقـــــة الــبــطــانــات  	1
االم لوبات اتوافقها بع 

م ضها الب ض

أا  	1 األجــهــز   أعــطــال  خطر 
البرابج

أا  	1  ، الفطضانات  مسبب  البطانات  فقد  خطر 
المرائق أا الزالزل ، أا البراكطن ، أا المراب

خطر سرقة الخوادم اأجهز  التخزين 	1

الالزبة  1	 االكفاءات  المهارات  نقص  خطر  
ألعمال التقنطة

خطر  أخطاء مدرية تقنطة     		

خطر سوء االستخدام لألجهز  التقنطة 		

خطر انقطاع الكهرماء عن براكز البطانات 		

خطر انقطاع التكيطف عن براكز البطانات 		

خطر التسرب المائي لمركز البطانات 		

بن  		 االصطانة  الفني  الدعم  انقطاع  خطر 
المورد أا المقاال
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: بدير إدار  األبن السيبراني 	1
هاتف:  0146615166

الكلية/اإلدارة: عماد  تقنطة الم لوبات
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

نارية  	 جدر  اضع  بن  الالزبة  المهنطة  الترتيبات  عمل 
اتصمطم الدبكة ممطث تكون عصطة على االختراق� 

عمل اختبارات فنطة بنتظمة زبنطا الختطار بدى التمصطن� 	

اتباع التقنطات الجديد  االمديثة االتي تمنع االختراق�  	

اإصدار  	 االختراق  بنع  لتقنطات  الفني  األداء  بتام ة 
تقرير داري مذلك�

الواقطة  	 النارية  االجدر  المواجز  الجبري اكسر  الدخول 
للخوادم ااألجهز  التي تخدم البرابج ااألنظمة�

خطر اختراق األنظمة أإللكترانطه 

اختراق األنظمة اإللكترونية 

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:
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هاتف :
بريد إلكتروني :

إرسال تقرير عن المدكلة ابدى ضررها اكطفطة  	1
حلها اتوعطة المستخدبطن االموظفطن�

األنظمة  	1 عــزل  طريق  عن  االخــتــراق  تأثطر  تقلطل 
المتضرر  االتأكد بن حماية األنظمة األخرى�

المسؤال اتمديده حسب  	1 األبني  الفريق  تجهطز 
أا  الدبكة،  أنظمة  في  )االختراق  االختراق  نوع 

األنظمة المساند (�

ابداه،  	1 االختراق  لتمديد  االتدقطق  مالبمث  البدء 
اتمديد بقدار الضرر اإيجاد خطط مديلة�

أي  	1 بن  النظام  احماية  المداكل  ممل  البدء 
اختراق بماثل بستقبلي�

إرسال تقرير عن المدكلة ابدى ضررها اكطفطة  	1
حلها اتوعطة المستخدبطن االموظفطن�

إقفال األنظمة المخترقة أا عزلها حتى ال تتمكن  	1
بن الوصول إلى غطرها أا التأثطر فطها� 

االختراق  	1 اأجهز   النارية  الجدر  أجهز   استخدام 
إلى  الوصول  ابنع  الهجوم  إليقاف  الدبكطة 

األنظمة�

اختبارها  	1 م د  إال  المتضرر   األنظمة  تدغطل  عدم 
االتأكد بن خلوها بن نقاط الض ف�

التواصل بع المسؤال� 	

 0146615996
oalanazi@nbu�edu�sa

بدير إدار  األبن السيبراني

عماد  تقنطة الم لوبات 

عماد  تقنطة الم لوبات

اختراق األنظمة اإللكترانطة   

اختراق األنظمة اإللكترونية  إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: بدير إدار  األبن السيبراني 	1
هاتف:  0146615166

الكلية/اإلدارة: عماد  تقنطة الم لوبات
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

تأكطد إجراءات السالبة ااألبن الخاصة مالم لوبات� 	

اتخاذ إجراءات ااضع سطاسات ألبن الم لوبات تخضع  	
للم ايطر ال المطة اأفضل الممارسات �

الفطراسات  	 لمنع  الفطراسات  بضادات  مرابج  تركطب 
التي تهاجم الخوادم ااألجهز  الرئطسطة في الجاب ة 

االقضاء علطها�

المد بن ارتباط أجهز  الطالب ابنسومي الجاب ة إال  	
م د التأكد بن خلوها بن الفطراسات�

التأكد بن نظافة األجهز  غطر المرتبطة مالخادم الرئطس  	
الذي يبمث عن الفطراسات ايتخلص بنها قبل الدخول 
ااالرتباط مدبكة الجاب ة لتفادي اإلصامة مالفطراسات�

مطريقة  	 الفطراسات  بضاد  مرنابج  تمديث  تف طل 
الرئطسطة  مالدبكة  برتبط  جهاز  ألي  أاتوباتطكطة 

للجاب ة �

اخترقت  	 إن  مرابج  اهــي  الفطراسات  تسرب  خطر 
أا  للبطانات  فــقــدًا  أا  ــارًا  دبـ تسبب  رمما  ــخــوادم  ال
تسببها  الــتــي  األضـــرار  بــن  غطرها  أا  الم لوبات 

الفطراسات�

خطر فطراسات البرابج  ااألجهز 

فيروسات البرامج واألجهزة

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

240241

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



242243

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

إرسال تقرير عن المدكلة ابدى ضررها اكطفطة  	1
حلها اتوعطة المستخدبطن االموظفطن

بن  	1 عزله  أا  النظام  مفصل  الفطراس  تأثطر  تقلطل 
ــن الــنــظــام أا فــريــق أبــن  ــمــســؤال ع قــبــل ال

الم لوبات�

الم لوبات،  	1 أبن  فريق  قبل  بن  النظام  فمص 
اتمديد األضرار، اإبكانطة إيجاد مدائل الستمرارية 

الخدبة في أثناء حل المدكلة�

مالنسخ  	1 ااالست انة  اإزالته،  الفطراس  ممل  البدء 
االحتطاططة إن لزم األبر احماية النظام كما يجب�

استخدام األجهز  الدبكطة النارية اأجهز  بوانع  	1
االختراق الدبكطة إليقاف الفطراس اعزلة�

تنظطف األجهز  المصامة� 	1

اختبارها  	1 م د  إال  المتضرر   األنظمة  تدغطل  عدم 
االتأكد بن خلوها بن نقاط الض ف�

تمديث األجهز  الواقطة بن الفطراسات مالنسخة  	1
الجديد  بن عنااين الفطراسات �

التواصل بع المسؤال� 	

 0146615996
oalanazi@nbu�edu�sa

بدير إدار  األبن السيبراني

عماد  تقنطة الم لوبات 

عماد  تقنطة الم لوبات

فطراسات البرابج ااألجهز 

فيروسات البرامج واألجهزة إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

242243

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



244245

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: بدير إدار  األبن السيبراني 13
هاتف:  0146615166

الكلية/اإلدارة: عماد  تقنطة الم لوبات
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

الخاصة  	 ــن  ااألبـ الــســالبــة  إجــــراءات  تــوافــر 
مالم لوبات�

الم لوبات  	 ألبن  اسطاسات  إجــراءات  اضع 
الممارسات  اأفضل  ال المطة  للم ايطر  تخضع 

التي تضع إجراءات الدخول اسطاساته�

التوعطة مأبن الم لوبات احفظ كلمات  	 ت زيز 
السر اطرق تمصطنها�

الدخول  	 إبكانطة  لفمص  دارية  اختبارات  عمل 
غطر المصرح مه�

الدخول مطريقة غطر بصرح مها إلى األنظمة أا البرابج  	
على  المصول  طريق  عن  اذلك   ، البطانات  القواعد  أا 

اسم المستخدم أا كلمة السر مطريقة غطر بدراعة�

خطر الدخول غطر المصرح مه للمواقع اإللكترانطة 

ح به  الّدخول غير الُمصرَّ
للمواقع اإللكترونية 

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

244245

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



246247

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

إرسال تقرير عن المدكلة ا اإلجراءات التي  	1
تم اتخاذها ل دم تكرارها

األنظمة  	1 عــزل  طريق  عن  االخــتــراق  تأثطر  تقلطل 
المتضرر  االتأكد بن حماية األنظمة األخرى� 

المسؤال اتمديده حسب  	1 األبني  الفريق  تجهطز 
أا  الدبكة،  أنظمة  في  )االختراق  االختراق  نوع 

األنظمة المساند (�

االختراق  	1 أسباب  لتمديد  االتدقطق  مالبمث  البدء 
ابداه، اتمديد بقدار الضرر اإيجاد خطط مديلة�

أي  	1 بن  النظام  احماية  المداكل  ممل  البدء 
اختراق بماثل بستقبلي�

إرسال تقرير عن المدكلة ابدى ضررها اكطفطة  	1
حلها اتوعطة المستخدبطن االموظفطن�

إيقاف المساب المستخدم بؤقتا أا تغيطر كلمة  	1
السر� 

عزل األنظمة المتضرر  إن اجدت 	1

التواصل بع المسؤال� 	

 0146615996
oalanazi@nbu�edu�sa

بدير إدار  األبن السيبراني

عماد  تقنطة الم لوبات 

عماد  تقنطة الم لوبات

ح مه للمواقع اإللكترانطة  الّدخول غطر الُمصرَّ

ح به  الّدخول غير الُمصرَّ
للمواقع اإللكترونية 

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

246247

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



248249

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: بدير إدار  األبن السيبراني 14
هاتف:  0146615166

الكلية/اإلدارة: عماد  تقنطة الم لوبات
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

رخص  	 إلى  تمتاج  التي  ااألنظمة  البرابج  حصر 
مطريقة دارية�

توفطر الرخص مطريقة دارية� 	

إنداء مريد إلكتراني خاص لإلمالغ عن البرابج التي  	
تستخدم مطريقة غطر بدراعة�

األنظمة  	 أا  البرابج  بن  مها  بصرح  غطر  نسخ  استخدام 
التي تخدم ال مل ، با قد يسبب التوقف في لمظة با 
تلك  أعمال  إجراء  على  المقدر   عدم  ،أا  ال مل  خالل 

البرابج ، مسبب توقفها ألنها غطر برخصة�

خطر استخدام النسخ غطر األصلطة بن البرابج اإللكترانطة

سخ غير األصلية  استخدام النُّ
من البرامج اإللكترونية

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

248249

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



250251

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

ــراءات  	1 اإلج ا  المدكلة  عن  تقرير  إرســال 
التي تم اتخاذها ل دم تكرارها�

يستخدم  	1 جهاز  أي  استخدام  إيقاف 
مرابج غطر برخصة�

توفطر نسخ مرابج برخصة مدال بن غطر  	1
المرخصة�

التواصل بع المسؤال� 	

 0146615996
oalanazi@nbu�edu�sa

بدير إدار  األبن السيبراني

عماد  تقنطة الم لوبات 

عماد  تقنطة الم لوبات

سخ غطر األصلطة بن البرابج اإللكترانطة استخدام النُّ

التعامل مع خطر استخدام 
سخ غير األصلية من البرامج  النُّ

اإللكترونية

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

250251

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



252253

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: بدير إدار  األبن السيبراني 15
هاتف:  0146615166

الكلية/اإلدارة: عماد  تقنطة الم لوبات
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

تخضع  	 الم لوبات  ألبن  اسطاسات  ــراءات  إج اضع 
تضع  التي  الممارسات  اأفضل  ال المطة  للم اير 

إجراءات الدخول اسطاساته�

السر،  	 كلمات  احفظ  الم لوبات،  مأبن  التوعطة  ت زيز 
اطرق تمصطنها�

غطر  	 الت ديل  إبكانطة  لفمص  ــة  داري اختبارات  عمل 
المصرح مه للبطانات أا الم لوبات�

عمل تقرير داري لمصر الت ديل غطر المصرح مه للبطانات  	
– إن اجد- خالل فترات زبنطة دارية �

الدخول مطريقة غطر بصرح مها إلى األنظمة أا البرابج  	
أا قواعد البطانات ، اذلك عن طريق المصول على اسم 
ثم  ابن   ، بدراعة  غطر  مطريقة  كلمة  أا  المستخدم 
الت ديل عن طريق  ذلك  يكون  ارمما   ، البطانات  ت ديل 
لت ديل  بمدد  بوقع  استغالل  بمدد  بوقع  استغالل 

البطانات االم لوبات مغطر اجه حق�

خطر الت ديل غطر المصرح مه للبطانات أا الم لوبات

التعديل غير المصرح به 
للبيانات أو المعلومات

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

252253

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



254255

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

تم  	1 التي  اإلجراءات  ا  المدكلة  عن  تقرير  إرسال 
اتخاذها ل دم تكرارها�

للمستخدم  	1 السر  كلمة  أا  الدخول  كلمة  تغيطر 
المسيء أا إلغاؤها�

إن  	1  – المتضرر   األنظمة  م زل  الخطر  تأثطر  تقلطل 
أا  المستخدم  الــمــســاب  إيــقــاف  أا   – أبــكــن 
األنظمة  حماية  بن  االتأكد  فطه  المدكوك 

األخرى�

األنظمة  	1 عن  المسؤال  التقني  الفريق  تجهطز 
المتضرر اتمديده�

الدخول  	1 كطفطة  لتمديد  االتدقطق  مالبمث  البدء 
االتغطرات التي حصلت اتأثطرها لتمديد الضرر�

الضرر،  	1 تكرار  لمنع  النظام  المدكلة، احماية  حل 
اال ود  إلى نقطة التدغطل الصمطمة�

إرسال تقرير عن المدكلة ا األضرار الناتجة عنها ا  	1
توعطة المستخدبطن�

التواصل بع المسؤال� 	

 0146615996
oalanazi@nbu�edu�sa

بدير إدار  األبن السيبراني

عماد  تقنطة الم لوبات 

عماد  تقنطة الم لوبات

الت ديل غطر المصرح مه للبطانات أا الم لوبات

التعديل غير المصرح به 
للبيانات أو المعلومات

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

254255

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



256257

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: بدير إدار  األبن السيبراني 16
هاتف:  0146615166

الكلية/اإلدارة: عماد  تقنطة الم لوبات
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

استخدام بنهجطات تطوير األنظمة الم مول مها عالمطا  	
اطبقا ألفضل الممارسات االمنهجطات الفنطة�

عمل اختبارات دارية لفمص دقة البطانات اتوافقها� 	

المستفطدين  	 مخدبة  خاصة  تواصل  خطوط  تخصطص 
البطانات  في  دقــة  عــدم  أا  تناقض  أي  عن  لإلمالغ 

االم لوبات اتوافقها بع م ضها م ضا �

أا  	 دقطقة  غطر  بطانات  إدخــال  في  الخطر  هذا  يتمثل 
خاطئة أا جودها با يسبب بخرجات غطر دقطقة اخاطئة 
، كذلك عدم توافق البطانات المدخلة اعدم تكابلها

خطر دقة البطانات االم لوبات اتوافقها 
بع م ضها الب ض

دقة البيانات والمعلومات 
وتوافقها مع بعضها البعض

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

256257

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



258259

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

اإلجــراءات  	1 ا  المدكلة  عن  تقرير  إرســال 
التي تم اتخاذها ل دم تكرارها

تقلطل تأثطر الخطر م زل األنظمة المتضرر   	1
– إن أبكن – أا إيقاف المساب المستخدم 
حماية  بن  االتأكد  فطه  المدكوك  أا 

األنظمة األخرى�

عن  	1 الــمــســؤال  التقني  الفريق  تجهطز 
األنظمة المتضرر  اتمديدها�

البدء مالبمث االتدقطق 	1

التواصل بع المسؤال� 	

 0146615996
oalanazi@nbu�edu�sa

بدير إدار  األبن السيبراني

عماد  تقنطة الم لوبات 

عماد  تقنطة الم لوبات

دقة البطانات االم لوبات اتوافقها بع م ضها الب ض

دقة البيانات والمعلومات 
وتوافقها مع بعضها البعض

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



260261

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: بدير إدار  األبن السيبراني 17
هاتف:  0146615166

الكلية/اإلدارة: عماد  تقنطة الم لوبات
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

إجراء عملطات الصطانة الدارية لألجهز  االبرابج� 	

عمل عقود صطانة سري ة للخدبة في حال التوقف� 	

تخصطص فرق عمل جاهز  للطوارئ خاصة ماألجهز   	
أا البرابج �

يتمثل هذا الخطر في ت ططل األجهز  الرئطسطة للجاب ة  	
أا  ال ملطات  أهم  تخدم  التي  ااألنظمة  البرابج  أا   ،
يتمثل  الخطر  اهذا   ، الجاب ة  تقدبها  التي  الخدبات 
في انقطاع الخدبات عن المستفطدين في الجاب ة�

أعطال األجهز  أا البرابج

أعطال األجهزة أو البرامج

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

260261

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



262263

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

تم  	1 التي  اإلجراءات  ا  المدكلة  عن  تقرير  إرسال 
اتخاذها ل دم تكرارها

األنظمة  	1 عن  المسؤال  التقني  الفريق  تجهطز 
المت طلة أا األجهز �

البدء مالبمث االتدقطق لتمديد بدكلة الت ططل� 	1

إلى  	1 الت طل اال ود   حل المدكلة ابنع تكرار 
البطانات الصمطمة�

المدكلة اكطفطة حلها، ابدى  	1 تقرير عن  إرسال 
الضرر الماصل، اتوعطة المستخدبة االموظفطن�

إعاد  البطانات إلى با كانت علطه قبل الت طل عن  	1
في  أضــرار  هناك  كانت  إذا  األبــان  نسخ  طريق 

البطانات
التواصل بع المسؤال� 	

 0146615996
oalanazi@nbu�edu�sa

بدير إدار  األبن السيبراني

عماد  تقنطة الم لوبات 

عماد  تقنطة الم لوبات

أعطال األجهز  أا البرابج

أعطال األجهزة أو البرامج إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

262263
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264265

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: بدير إدار  األبن السيبراني 18
هاتف:  0146615166

الكلية/اإلدارة: عماد  تقنطة الم لوبات
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

الكوارث  	 تخطي  بإجراءات  تختص  اضع خطة طوارئ 
ابنع الفطضانات�

البطانات االم لوبات يوبطا  	 عمل نسخة بتكابلة بن 
الجاب ة  بمطط  خـــارج  ــن  آب بــكــان  فــي  ااض ها 

االمنطقة حسب المواصفات الفنطة ال المطة�

لتممي  	 االماء  للمريق  بضاد   اأمــواب  خزائن  توافر 
بركز الم لوبات ااألجهز  االخوادم�

االبرابج  	 األجهز   يمتوي  مديل  ب لوبات  بركز  توفطر 
الم لوبات  تقنطة  أعمال  لتدغطل  الالزبة  ااألنظمة 
في الجاب ة في حال ت طل بركز الم لوبات الرئطس�

فقد البطانات االم لوبات مسبب الفطضانات أا المرائق  	
أا  إغراق  المراب عن طريق  أا  البراكطن  أا  الزالزل  أا 
الخادبة  ااألجهز   الم لوبات  بركز  تدبطر  أا  حرق 
االم لوبات  البطانات  تمتوي  التي  فطه  الموجود  

الموجود  في الجاب ة

فقد البطانات مسبب الفطضانات، أا المرائق أا الزالزل، 
أا البراكطن، أا المراب

فقد البيانات بسبب الفيضانات، 
أو الحرائق أو الزالزل،

أو البراكين ، أو الحروب

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:
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266267

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

اإلجــراءات  	1 ا  المدكلة  عن  تقرير  إرســال 
التي تم اتخاذها ل دم تكرارها

للتأكد  	1 األبن  اقسم  الصطانة  بركز  بع  التنسطق 
بن عدم اجود أي خطر )كهرمائي ����( في بوقع 

الكارثة اللسماح مالدخول�

تمديد الفريق الدبكي التقني ااألبني اتجهطزه  	1
لم اينة المواقع، اتمديد بدى الضرر، ابا يمتاج 

إلطه الفريق إلعاد  الخدبة�

المتضررين  	1 للمستخدبطن  مديلة  حلول  إيــجــاد 
بؤقتة  شبكطة  اأجهز   أنظمة  إلى  متوصطلطهم 

ابركز البطانات البديل�

بن  	1 ــالزم  ال تجهطز  بن  الصطانة  قسم  تأكد  م د 
تكيطف اكهرماء، تجهطز األجهز  الدبكطة االنسخ 

االحتطاططة�

الدبكطة  	1 الغرف  بن  االنتهاء  بن  التأكد  م د 
)تكيطف اكهرماء��( تجهز األجهز  اتف ل�

ابركز  	1 األبــان  نسخ  طريق  عن  البطانات  ــاد   إع
البطانات البديل�

إرسال تقرير عن تفصطالت المهمة إلعالم اإلدار   	1
التنفطذية االمختصطن مالمهمة �

التواصل بع المسؤال� 	

 0146615996
oalanazi@nbu�edu�sa

بدير إدار  األبن السيبراني

عماد  تقنطة الم لوبات 

عماد  تقنطة الم لوبات

فقد البطانات مسبب الفطضانات ، أا المرائق أا الزالزل ، 
أا البراكطن ، أا المراب

فقد البيانات بسبب الفيضانات، 
أو الحرائق أو الزالزل، أو البراكين، 

أو الحروب

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: بدير إدار  األبن السيبراني 19
هاتف:  0146615166

الكلية/اإلدارة: عماد  تقنطة الم لوبات
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

السالبة  	 ا  ــن  األب إجـــراءات  تــوافــر 
الخاصة مالم لوبات�

ا  	 داخلطة  براقبة  كابطرات  توافر 
خارجطة لمراكز الم لوبات�

صاربة  	 اسطاسات  ــراءات  إجـ توافر 
للدخول إلى براكز الم لوبات�

فقد البطانات االم لوبات في حال سرقة الخوادم بن  	
براكز الم لوبات�

سرقة الخوادم اأجهز  التخزين

سرقة الخوادم 
وأجهزة التخزين

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

ــراءات  	1 اإلج ا  المدكلة  عن  تقرير  إرســال 
التي تم اتخاذها ل دم تكرارها

الكابطرات  	1 طــريــق  عــن  الــفــاعــل  بــن  التمقق 
الموجود ، االسجالت الخاصة مالدخول االخراج�

إيقاف جمطع األنظمة ااألجهز  المرتبطة مالجهاز  	1
المسراق�

بع  	1 االرتباط  دائــر   بن  المسراق  الجهاز  إلغاء 
األنظمة ااألجهز  األخرى�

اضع مديل عن الجهاز المسراق� 	1

البطانات  	1 ال مل إلى با كان علطه، اإعاد   إعاد  
إلى با كانت علطة في حالة حداث ت ديل علطها�

إيجاد الفاعل، ارفع أاراقه إلى الدائر  القانونطة� 	1

إرسال تقرير عن تفصطالت المهمة إلعالم اإلدار   	1
التنفطذية االمختصطن  �

التواصل بع المسؤال� 	

 0146615996
0503874050

بدير إدار  األبن السيبراني

عماد  تقنطة الم لوبات 

عماد  تقنطة الم لوبات

سرقة الخوادم اأجهز  التخزين

سرقة الخوادم 
وأجهزة التخزين

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

270271

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



272273

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: بدير اإلدار  ال ابة لتقنطة الم لوبات 1	
هاتف:  0146614141

الكلية/اإلدارة: عماد  تقنطة الم لوبات
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

الوظطفطة  	 لالحتطاجات  تدريبطة  خطط  توافر 
لتقنطة الم لوبات ااالتصاالت�

عمل خطط لتمفطز الموظفطن مهدف استبقائهم  	
ااستقطاب ذاي الخبرات الخارجطة�

تقنطة  	 لــمــوظــفــي  تــدريــبــطــة  ــج  ــراب م تطبطق 
رفع  على  تساعد  ــصــاالت  ااالت الم لوبات 

الكفاءات االمهارات�

براقبة نسبة االستبقاء ااالستقطاب االتسرب  	
تقنطة  لموظفي  داريـــة  مــصــور   ابتام تها 

الم لوبات ااالتصاالت�

للكفاءات  	 الخارجي  التوظطف  مدائل  توافر 
االمهارات المتمطز 

ذات  	 الكوادر  توافر  عدم  في  الخطر  هذا  يتمثل 
الم لوبات  متقنطة  الخاصة  االمهارات  الكفاءات 

ااالتصاالت أا نقصها أا تسرمها�

نقص المهارات االكفاءات الالزبة ألعمال التقنطة

نقص المهارات والكفاءات 
الالزمة ألعمال التقنية

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

272273
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

ــراءات  	1 اإلج ا  المدكلة  عن  تقرير  إرســال 
التي تم اتخاذها ل دم تكرارها

المهار   	1 في  البديل  الموظف  إلى  اإلي از 
الم طنة لت ويض النقص�

ــن عــلــى الــكــفــاءات  	1 ــري ــراد آخ ــ ــب أف ــدري ت
االمهارات المطلومة�

إليجاد  	1 ااالستقطاب  التدريب  خطة  تمديث 
مدائل جديد �

لتوظطف  	1 الموظفطن  شــؤان  بع  التنسطق 
أصماب كفاءات جديد 

التواصل بع المسؤال� 	

  0146614141
salkhliwi@nbu�edu�sa

بدير اإلدار  ال ابة لتقنطة الم لوبات

عماد  تقنطة الم لوبات

عماد  تقنطة الم لوبات

نقص المهارات االكفاءات 

نقص المهارات والكفاءات 
الالزمة ألعمال التقنية

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:
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276277

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: بدير إدار  األبن السيبراني 		
هاتف:  0146615166

الكلية/اإلدارة: عماد  تقنطة الم لوبات
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

تغيطر،  	 طلب  طريق  عن  للت ديل  بتطلبات  أي  توثطق 
ابن ثم توثطق الت ديالت التي أجريت�

استخدام أسالطب ا إجراءات بوحد  ا سري ة ا ف الة  	
لم الجة التغطرات�

عمل نسخ األبان م د إجراء الت ديالت� 	

يتمثل هذا الخطر في حداث أخطاء مدرية غطر بت مد   	
بما  ااالتصاالت  الم لوبات  تقنطة  أعمال  تأدية  أثناء 
يؤثر في أداء األجهز  أا أجهز  االتصاالت الدبكطة�

أخطاء مدرية تقنطة  

 أخطاء بشرية تقنية   

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

اإلجراءات  	1 ا  المدكلة  عن  تقرير  إرسال 
التي تم اتخاذها ل دم تكرارها

اقع  	1 الذي  النظام  أا  الجهاز  إيقاف 
فطه الخطأ البدري�

الدبكة  	1 عن  النظام  أا  الجهاز  عزل 
الرئطسطة�

إيجاد المل اتملطل المدكلة االخطأ� 	1

على  	1 احل  خطأ  بن  حصل  با  توثطق 
الجهاز أا النظام�

إعاد  المالة إلى با كانت علطه قبل  	1
اقوع الخطأ�

المل،  	1 عما حصل، اكطفطة  تقرير  عمل 
ارف ة إلى إدار  تقنطة الم لوبات�

قبل  	1 با  حالة  إلــى  البطانات  إعــاد  
اقوع الخطأ عن طريق نسخ األبان �

التواصل بع المسؤال� 	

   0146615996
oalanazi@nbu�edu�sa

بدير إدار  األبن السيبراني

عماد  تقنطة الم لوبات

عماد  تقنطة الم لوبات

أخطاء مدرية تقنطة    

إجراءات التعامل  أخطاء بشرية تقنية   
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

278279

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



280281

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: بدير إدار  األبن السيبراني      		
هاتف:  0146615166

الكلية/اإلدارة: عماد  تقنطة الم لوبات
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

البطانات  	 تمفظ  بنهجطة  مطريقة  األبــان  نسخ  عمل 
اتضمن عدم ضطاعها�

توافر كابطرات براقبة لمراكز الم لوبات� 	

إلى  	 للدخول  صاربة  سطاسات  ااضع  إجــراءات  اتخاذ 
براكز الم لوبات�

استخدام بنهجطات عالمطة لمفظ أبن الم لوبات� 	

استخدام  	 سوء  حال  في  االم لوبات  البطانات  فقد 
األجهز  التقنطة�

سوء االستخدام لألجهز  التقنطة

سوء االستخدام 
لألجهزة التقنية

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

280281

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



282283

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

اإلجراءات  	1 ا  المدكلة  عن  تقرير  إرسال 
التي تم اتخاذها ل دم تكرارها

اقع  	1 الذي  النظام  أا  الجهاز  إيقاف 
فطه الخطأ مسبب سوء االستخدام�

إيجاد المل اتملطل المدكلة االخطأ� 	1

على  	1 احل  خطأ  بن  حصل  با  توثطق 
الجهاز أا النظام�

إعاد  المالة إلى با كانت علطه قبل  	1
اقوع الخطأ�

المل،  	1 عما حصل، اكطفطة  تقرير  عمل 
ارف ة إلى إدار  تقنطة الم لوبات�

قبل  	1 با  حالة  إلــى  البطانات  إعــاد  
اقوع الخطأ عن طريق نسخ األبان التواصل بع المسؤال� 	

   0146615996
oalanazi@nbu�edu�sa

بدير إدار  األبن السيبراني

عماد  تقنطة الم لوبات

عماد  تقنطة الم لوبات

أخطاء مدرية تقنطة    

سوء االستخدام 
لألجهزة التقنية

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

282283

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



284285

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: بدير إدار  األبن السيبراني      3	
هاتف:  0146615166

الكلية/اإلدارة: عماد  تقنطة الم لوبات
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

في  	 الكهرمائطة  لألعمال  دارية  صطانة  عمل 
براكز البطانات�

استمرارية  	 على  الممافظة  أجهز   توافر 
ت مل  الــتــي   )UPS( الكهرمائطة  الطاقة 
أاتوباتطكطا في حال انقطاع التطار بن المصدر 

الرئطسي للكهرماء�

الكهرمائطة  	 األعطال  تراقب  عمل  فرق  توافر 
اتصلمها حال حداثها �

براكز  	 عن  الكهرماء  انقطاع  في  الخطر  هذا  يتمثل 
البطانات ابن ثم ت طل األجهز  المختلفة التي تقدم 

خدبات تقنطة الم لوبات ااالتصاالت للمستفطدين

انقطاع الكهرماء عن براكز البطانات

انقطاع الكهرباء 
عن مراكز البيانات

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

284285

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



286287

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

إرسال تقرير عن ال طل ا اإلجراءات التي  	1
تم اتخاذها ل دم تكراره�

تدغطل المولدات االحتطاططة� 	1

تمديد أسباب ال طل� 	1

حل المدكلة ابنع تكرار الت طل� 	1

ب الجته،  	1 اكطفطة  ال طل  عن  تقرير  إرســال 
المستخدبطن  اتوعطة  الماصل  الضرر  ابدى 

االموظفطن�

إعاد  البطانات إلى با كانت علطه قبل الت طل  	1
عن طريق نسخ األبان إذا كانت هناك أضرار 

في البطانات�

التواصل بع المسؤال� 	

   0146615996
oalanazi@nbu�edu�sa

بدير إدار  األبن السيبراني

عماد  تقنطة الم لوبات

عماد  تقنطة الم لوبات

انقطاع الكهرماء عن براكز البطانات

انقطاع الكهرباء 
عن مراكز البيانات

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

286287

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



288289

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: بدير إدار  األبن السيبراني      4	
هاتف:  0146615166

الكلية/اإلدارة: عماد  تقنطة الم لوبات
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

عمل صطانة دارية ألجهز  التكيطف في  	
براكز البطانات�

حال  	 في  مديلة  تكيطف  أجهز   توفطر 
توقف المصدر الرئطسي للتكيطف�

أجهز   	 أعطال  تراقب  عمل  فرق  توافر 
التكيطف اتصلمها حال حداثها�

توافر بركز بطانات مديل� 	

براكز  	 عن  التكيطف  انقطاع  في  الخطر  هذا  يتمثل 
تقدم  التي  األجهز   ت طل  في  يتسبب  بما  البطانات 
للمستفطدين  ااالتصاالت  الم لوبات  تقنطة  خدبات 

مسبب ارتفاع درجة المرار �

انقطاع التكيطف عن براكز البطانات�

انقطاع التكييف 
عن مراكز البيانات

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

288289

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



290291

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

إرسال تقرير عن ال طل ا اإلجراءات التي  	1
تم اتخاذها ل دم تكراره�

تدغطل أجهز  التكيطف البديلة – إن اجد – أا  	1
إطفاء األجهز  في حالة عدم اجود مديل�

في  	1 ال طل  لتمديد  االتدقطق  مالبمث  البدء 
أجهز  التكيطف�

ب الجة ال طل ابنع تكراره� 	1

الماصل  	1 الضرر  ال طل ابدى  عن  تقرير  إرسال 
اتوعطة المستخدبطن االموظفطن�

التواصل بع المسؤال� 	

   0146615996
oalanazi@nbu�edu�sa

بدير إدار  األبن السيبراني

عماد  تقنطة الم لوبات

عماد  تقنطة الم لوبات

انقطاع التكيطف عن براكز البطانات

انقطاع التكييف 
عن مراكز البيانات

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

290291

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



292293

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: بدير إدار  األبن السيبراني      5	
هاتف:  0146615166

الكلية/اإلدارة: عماد  تقنطة الم لوبات
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

مالمطاه  	 التغذية  الداري على شبكات  التفتطش 
ا الصرف الصمي�

حداث  	 حالة  في  األجهز   لمماية  طرق  اضع 
تسرب بائي�

تجهطز بركز بطانات احتطاطي بؤقت الستخدابه  	
في حالة حداث تسرب بائي�

بن  	 للمطاه  تسريب  حداث  في  الخطر  هذا  يتمثل 
قد  با  البطانات  لمراكز  الصرف  أا  المطاه  شبكات 
يسبب غرق األجهز  الخادبة لتقنطة الم لوبات أا 

تلفها أا ت طلها عن ال مل�

التسرب المائي لمركز البطانات

التسرب المائي 
لمركز البيانات

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

292293

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



294295

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

اإلجــراءات  	1 ا  المدكلة  عن  تقرير  إرسال 
التي تم اتخاذها ل دم تكرارها

بنع اصول الماء إلى األجهز � 	1

بدكلة  	1 لتمديد  االتدقطق  مالبمث  البدء 
التسرب المائي�

حل المدكلة ابنع تكار التسرب� 	1

حلها،  	1 اكطفطة  المدكلة  عن  تقرير  إرســال 
المستخدبطن  اتوعطة  الماصل  الضرر  ابدى 

االموظفطن�

قبل  	1 علطه  كانت  بــا  إلــى  البطانات  إعـــاد  
إذا  التسرب عن طريق نسخ األبان  اكتداف 

كانت هناك أضرار في البطانات
التواصل بع المسؤال� 	

   0146615996
oalanazi@nbu�edu�sa

بدير إدار  األبن السيبراني

عماد  تقنطة الم لوبات

عماد  تقنطة الم لوبات

التسرب المائي لمركز البطانات

التسرب المائي 
لمركز البيانات

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

294295

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



296297

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: بدير إدار  األبن السيبراني      6	
هاتف:  0146615166

الكلية/اإلدارة: عماد  تقنطة الم لوبات
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

ــن الــمــورديــن  	 ــات الــالزبــة ع ــدراسـ عــمــل الـ
االمقاالطن قبل توقطع ال قود ب هم�

اإلدار   	 طريق  عن  ال قود  توقطع  ا  براج ة 
القانونطة مالجاب ة�

لممتوى  	 ثانوية  مدائل  توفطر  على  المرص 
الت اقد بع الموردين�

إعداد تقارير دارية عن أداء الموردين ابقارنتها  	
مال قود الموق ة�

للدعم  	 المفاجئ  التوقف  في  الخطر  هذا  يتمثل 
بن  االتصاالت  أنظمة  أا  لألجهز   االصطانة  الفني 

الموردين أا المقاالطن�

انقطاع الدعم الفني االصطانة بن المورد أا المقاال�

انقطاع الدعم الفني والصيانة 
من المورد أو المقاول

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

296297

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



298299

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

إرسال تقرير عن المدكلة ا اإلجراءات  	1
التي تم اتخاذها ل دم تكرارها

غطر  	1 بن  الفني  للدعم  مدائل  استخدام 
المورد أا المقاال�

الــمــورد  	1 عــلــى  قضائطة  ــوى  دعـ رفـــع 
مالت اان بع اإلدار  القانونطة� 

توفطر مدائل داخلطة للدعم الفني� 	1

التواصل بع المسؤال� 	

   0146615996
oalanazi@nbu�edu�sa

بدير إدار  األبن السيبراني

عماد  تقنطة الم لوبات

عماد  تقنطة الم لوبات

انقطاع الدعم الفني االصطانة بن المورد أا المقاال

انقطاع الدعم الفني والصيانة 
من المورد أو المقاول

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

298299

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



بخاطر أبن الم لوبات

300301

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

تم مراجعة و اعتماد 
مخاطر  إدارة  خطة 
ــن الــمــعــلــومــات  أمـ
ــرفـــقـــة ضــمــن  الـــمـ
ــة  ــام ــع الـــخـــطـــة ال
في  المخاطر  إلدارة 
ــدود  ــحـ جـــامـــعـــة الـ

الشمالية

اسم الجهة :     

اسم مسؤول الجهة :

التوقيع :



302
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المخاطر 
المالية
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المخاطر المالطة

304305

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

المخاطر � 08�1
المالية

قائمة المخاطر � 08�2
المالية المحتملة

انخفاض  عن  الناجمة  المخاطر  هي 
انخفاض  نتطجة  الجاب ة  ــرادات  إيـ
الدعم المكوبي أا الموارد الذاتطة، 
في  الــزيــاد   عن  الناجمة  اكذلك 

النفقات التدغطلطة للجاب ة� 

خطر انخفاض الدعم المكوبي 	1

بخاطر إدار  السطولة 	1

بخاطر تدغطلطة ابالطة 	1

المالطة  	1 الموارد  انخفاض  خطر 
الذاتطة للجاب ة



306307

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: ب الي رئطس الجاب ة        	1
هاتف:  0146614004

الكلية/اإلدارة: إدار  الجاب ة
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

البمث عن بصادر تمويل أخرى غطر حكوبطة� 	

جمع التبرعات بن الخريجطن� 	

إلى  	 الخاص  القطاع  اأفراد  األعمال  رجال  دعو  
إنداء بؤسسات اقفطة للبمث ال لمي�

انخفاض التمويل المكوبي مسبب: 	

)انخفاض أ  بالطة  ألزبــة  الــدالــة  ت رض 
إيرادات الدالة(�

توجطه الصرف لقطاعات أخرى�ب 

المطزانطة  بن  الدمالطة  المداد  جاب ة  نصطب  انخفاض 
ال ابة للدالة, نتطجة الكساد االقتصادي أا سبب آخر

انخفاض الدعم الحكومي

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

306307

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



308309

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

ال يوجد إيقاف البرابج االمداريع الجديد  التي تستكمل  	1
إجراءات طرحها�

اإبكانطة  	1 القائمة  االمداريع  البرابج  دراســة 
إلغائها أا تخفطض التزاباتها�

عدم التوسع في إجراء البموث� 	1

ترشطد المصرافات اإلدارية االتدغطلطة� 	1

النفقات  	1 لتغططة  الذاتطة  المالطة  الموارد  تنمطة 
ال اجلة�

خفض نسب قبول الطالب االطالبات 	1

التواصل الفوري بع أصماب الصالحطة 	

0146614004
rector@nbu�edu�sa

ب الي رئطس الجاب ة  

اكالة الجاب ة

إدار  الجاب ة

انخفاض الدعم المكوبي

انخفاض الدعم الحكومي إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

308309

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



310311

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: ب الي رئطس الجاب ة        	1
هاتف:  0146614004

الكلية/اإلدارة: إدار  الجاب ة
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

التقطد مأاجه الصرف حسب ت لطمات ازار  المالطة� 	

ابراقبة  	 لمراج ة  دقطق  بماسبي  نظام  تطوير 
اضبط الصرف�

اضع خطة صرف مداية كل عام بالي�  	

عدم اجود آلطة لموازنة التدفقات النقدية بما يسبب  	
اجود فائض لفتر  ا عجز لفتر  أخرى 

خلل في إدار  السطولة المالطة في الجاب ة�

إدارة السيولة

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي

وصف الخطر:

سياسة درء الخطر:

310311

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



312313

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
البريد اإللكتروني :

ال يوجد تمديد البنود التي تواجه بداكل نقص السطولة  	1
االفتر  الزبنطة لكل بنها�

جدالة االعتمادات لتغططة االلتزابات الضرارية� 	1

عدم االلتزام على البنود التي تواجه عجز 	1

ابناقدته  	 المالطة  مالمالة  تقرير  إعداد 
بع إدار  الجاب ة

0146614004
rector@nbu�edu�sa

ب الي رئطس الجاب ة  

اكالة الجاب ة

إدار  الجاب ة

بخاطر  إدار  السطولة

إدارة السيولة إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

312313

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



314315

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: اكطل الجاب ة       13
هاتف:  0146614020

الكلية/اإلدارة: إدار  الجاب ة
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

اختبار افمص األنظمة مدكل داري� 	

تف طل دار المراجع الداخلي ا الخارجي مدكل أكبر� 	

رفع كفاء  ال ابلطن بن خالل التدريب� 	

عدم اجود آلطة لموازنة التدفقات النقدية بما يسبب  	
اجود فائض لفتر  ا عجز لفتر  أخرى� 

الهدر الناتج عن اإلهمال اإساء  است مال األصول� 	

الجهل ماألنظمة ااإلجراءات� 	

اغطر  	 بت دد   تقنطة  مرابج  استخدام  مسبب  بالي  هدر 
ف الة�

لب ض  	 التقني  المستوى  ض ف  مسبب  بالي  هــدر 
بستخدبي التقنطة�

ض ف ب الجة ال ملطات اإلدارية االتدغطلطة �

مخاطر تشغيلية ومالية

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي سياسة درء الخطر:

وصف الخطر:

314315

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



316317

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
البريد اإللكتروني :

تطوير آلطات لمواجهة األخطار الممتملة� 	1 رفع بمضر إلى صاحب الصالحطة يثبت اقوع  	1
الخطر التدغطلي انوعه�

في  	1 الوقوع  علطها  ترتب  التي  األضرار  حصر 
هذا الخطر اتمديد المسؤالطة�

لصاحب  	1 المقترحة  الم الجة  آلــطــة  ــع  رف
الصالحطة لالعتماد�

اعتماد اآللطة المقترحة اتف طلها� 	1

على  	1 لل ابلطن  التدريبطة  البرابج  زيـــاد  
األنظمة اإلدارية االمالطة�

التواصل الفوري بع اكطل الجاب ة مهذا  	
الخصوص

0146614020
Ayed�Alruwaili@nbu�edu�sa

ب الي رئطس الجاب ة  

اكالة الجاب ة

إدار  الجاب ة

بخاطر  إدار  السطولة

المخاطر التشغيلية والمالية إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

316317

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



318319

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الوظيفة: اكطل الجاب ة        14
هاتف: 0146614020

الكلية/اإلدارة: إدار  الجاب ة
المكان: جاب ة المداد الدمالطة

التنويع في استثمارات الجاب ة� 	

عقد شراكات استثمارية� 	

على  	 كبطر  مدكل  ت تمد  الجاب ة  إيــرادات 
بن  المنافسة  ابخاطر  التدريبطة  البرابج 

بنصات التدريب عن م د�

قلة تمويل كراسي األمماث� 	

انخفاض الموارد المالطة الذاتطة للجاب ة�

خطر انخفاض الموارد المالية 
الذاتية للجامعة

مستويات الخطر

عاٍل

عاٍل

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

الخطر

تأثير الخطر حال حدوثه

مخاطر طبيعية و حرائق

منشآت و مرافق

كيميائية

صحية و طبية

موارد بشرية

أمن معلومات

مالية

الخطر المحتمل:

الشخص المسؤولبيانات الموقع

فئة الخطر مستوى الخطر الحالي سياسة درء الخطر:

وصف الخطر:

318319

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



320321

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

هاتف :
بريد إلكتروني :

على  	1 االت رف  المتب ة  ال مل  أسالطب  تقيطم 
أاجه الخلل التي أدت إلى اقوعه �

تطوير آلطات لمواجهة األخطار الممتملة� 	1

تغيطر أسالطب التدريب المتب ة ااستهداف شريمة  	1
أكبر )على بستوى المملكة( �

التدريبطة  	1 البرابج  إيرادات  ببالغ  بن  جزء  استثمار 
م ائد بجزي�

حاجة  	1 بع  يتناسب  مما  التدريبطة  البرابج  تنويع 
سوق ال مل

اضع خطة لالستثمارات� 	

0146614020
ayed�alruwaili@nbu�edu�sa

اكطل الجاب ة 

اكالة الجاب ة

إدار  الجاب ة

خطر انخفاض الموارد المالطة الذاتطة للجاب ة

انخفاض الموارد المالية الذاتية 
للجامعة

إجراءات التعامل 
مع خطر: 

نوع الخطر:

اإلجراءات التي تتخذها 
الجهة لمعالجة الخطر:

إنهاء الخطر و التخلص 
من األضرار التي سببها:

مكان الخطر:

الشخص المسؤول
)لالتصال به عند وقوع الخطر(

اإلجراء الفوري حال العلم بالخطر:

الجهة المسؤولة 
عن معالجة الخطر:

320321

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة



المخاطر المالطة

322323

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

اعتماد  و  مــراجــعــة  ــم  ت
أمن  مخاطر  إدارة  خطة 
المرفقة  الــمــعــلــومــات 
ضــمــن الــخــطــة الــعــامــة 
في  ــمــخــاطــر  ال إلدارة 
الشمالية الحدود  جامعة 

اسم الجهة :     

اسم مسؤول الجهة :

التوقيع :



324325

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

خاتمة

قابت اللجنة المكلفة مقرار ب الي 
رئطس الجاب ة رقم )412001304( 
اتاريخ )1441/9/10 هـ( م قد عد  
اجتماعات اتداارات إلعداد المقترح 
المخاطر  إدار   لخطة  النهائي 
ا  الــوكــاالت  كافة  بــع  مالتنسطق 
ا  اإلدارات  ا  المساند   ال مادات 
الكلطات مالجاب ة مهدف ت زيز قدر  
الطوارئ  بواجهة  في  الجاب ة 
ااألزبات االمخاطر اذلك بن خالل 
جهات  بطن  االتنسطق  التخططط 
الجاهزية  ارفع  المختلفة  الجاب ة 
حــاالت  بــع  للت ابل  ااالســتــ ــداد 

الطوارئ االمخاطر�

عمل  نتطجة  هو  يديك  بطن  الذي  المخاطر  إدار   خطة  إن 
دؤاب تم خالله جمع كثطر بن سطاسات اإجراءات إدار  
تمديد  إلــى  األال  المقام  في  تهدف  التي  المخاطر 
المخاطر المتوقع حداثها االتنبؤ مها اتقلطل الخسائر – إن 
لجمطع  آبنة  بطئة  اإيجاد  آثارها،  بن  االتخفطف   - حدثت 

بكوناتها البدرية االمادية�

ن تقد أن خطة إدار  المخاطر هو مرنابج بتكابل افاعل 
ت ود  سوف  التي  المندود   األهــداف  يمقق  اسوف 
ابنسوبطها  الجاب ة  على  االملموسة  ال ملطة  مالفائد  
ابمتلكاتها عند تنفطذنا اتقطدنا ماإلجراءات اسطاسات درء 
القطام  أثناء  الخطة  هذه  في  علطها  المنصوص  المخاطر 

مأداء األعمال الطوبطة�

انود تقديم الدكر لجمطع  بنسومي 
الجاب ة بن الوكاالت ا ال مادات 
الكلطات  ا  اإلدارات  ا  المساند  
فريق  ب اانة  في  ساهموا  الذين 

عمل اللجنة إلتمام هذا ال مل� 

انسأل اهلل ت الى أن يجنب جاب تنا 
الكوارث ا المخاطر مأنواعها إنه هو 
اهلل  ا  علطه  ــقــادر  ال ا  ــك  ذل ــي  ال

الموفق ا المست ان�



326327

 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة

الجهات التي ساهمت في فريق العمل
إعداد خطة إدارة المخاطر 
بجامعة الحدود الشمالية لجنة إعداد خطة المخاطر

برئاسة/
 رئطس اللجنة التنفطذية الدائمة لخطة 

إدار  المخاطر مالجاب ة:

د. يحيى بن صالح العساف

وعضوية كل من:
الدكتور / يوسف من بممد النصطر 	

الدكتور / أحمد من عبد اهلل الدطخي 	

الدكتور / شهاب من أحمد الذايدي 	

الدكتور / بممد بمسن من عمار 	

الدكتور / عبد ال زيز من أحمد الذايدي 	

المهندس / بممد من تركي ال نزي 	

الدكتور / حمد من غازي الرايلي 	

الدكتور / ناصر من عائض الرشطدي 	

األستاذ / بممد من عبد ال زيز الجرموع 	

األستاذ / عالء من صامر التواتي 	

الدكتور / علي الس طد الريس 	

المهندس / هدام فاراق غراب 	

األستاذ / عواد من مردان ال نزي 	

عماد  الجود  ااالعتماد  	
األكاديمي�

عماد  تقنطة  	
الم لوبات�

عماد  شؤان الطالب� 	

كلطة الطب� 	

كلطة ال لوم  	

اإلدار  ال ابة للصطانة                 	
ا الخدبات�

اكالة الجاب ة� 	

للدؤان  	 الجاب ة  اكالة 
األكاديمطة�

للتطوير  	 الجاب ة  اكالة 
االجود  اخدبة المجتمع�

للدراسات  	 الجاب ة  اكالة 
ال لطا االبمث ال لمي� 
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 خطة إدار  المخاطر مجاب ة المداد الدمالطة
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خطة إدار  المخاطر بن جاب ة الملك س ود� 	

خطة إدار  المخاطر بن جاب ة طيبة� 	

خطة إدار  المخاطر بن جاب ة دبطاط – جمهورية بصر ال ربطة 	

خطة الطوارئ االكوارث بن جاب ة الملك عبد ال زيز� 	

خطة إدار  المخاطر بن جاب ة ال لوم االتكنولوجطا األردنطة 	
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